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Resumo 

 

SANTOS, Carlos Eduardo Silva. Os desafios da inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Trabalho de conclusão de curso (Monografia). 

Rio de Janeiro: UNIABEU, 2016. 

 

O presente trabalho tem como objeto a inclusão das pessoas com deficiência (PCD) 

no mercado formal de trabalho. Para que fosse concretizado, utilizamos uma vasta 

pesquisa bibliográfica. Ele compreende um estudo inicial sobre o breve histórico das 

imagens e conceitos a respeito da pessoa com deficiência, que foram criados ao 

longo dos anos, destacando os processos sociais de exclusão, segregação, 

integração e o mais recente movimento de inclusão. A pesquisa também faz 

referência à legislação brasileira de inclusão das pessoas com deficiência que está 

vigente, focando principalmente na Lei 8213/91, mais conhecida como Lei de Cotas. 

O presente estudo investiga as principais diferenças entre as práticas de integração 

social e inclusão social no mercado de trabalho, bem como apresenta algumas 

experiências de como ocorre à inclusão no mundo do trabalho e evidencia a 

dicotomia presente. Essa produção buscou analisar como se dá o processo de 

recrutamento e seleção das pessoas com deficiência, focando as mudanças nas 

práticas organizacionais necessárias para inclusão no mercado de trabalho, 

mostrando autores que acreditam que o processo de recrutamento e seleção deve 

ser igual para um profissional com deficiência e um profissional que não possui 

deficiência e autores que acreditam que deveria haver diferenciação no processo. 

Além disso, verificar o atual perfil profissional da PCD e quais os tipos de vagas 

exclusivas mais comuns disponíveis no mercado de trabalho. Por fim, foi realizada 

uma investigação a respeito da atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho 

nesse tema proposto - inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

- para apresentar os principais desafios enfrentados por tais profissionais e quais 

seriam as suas maiores contribuições.  

 

Palavras-chave: Inclusão Social; Pessoas com Deficiência; Mercado de Trabalho; 

Psicólogo Organizacional e do Trabalho. 

 



 

 

Abstract 

 

This paper’s object is the inclusion of persons with special needs in the formal job 

market. In order to develop the study, a bibliographical research was completed. It 

comprises an initial brief history of the concepts about the person with special needs 

that has developed over the years, highlighting the social processes of exclusion, 

segregation, integration and the latest movement of inclusion. The research also 

addresses the Brazilian legislation for inclusion of persons with special needs that is 

currently in effect, focusing mainly on Law 8213/91, known as “Quota Law”. This 

study investigates the main differences between the practices of social integration 

and social inclusion in the job market, and presents some experiences regarding the 

inclusion in the workplace and highlights the ambiguities they involve. This paper 

seeks to analyze how the recruitment and selection process of persons with special 

needs has evolved, focusing on the changes required in organizational practices for 

inclusion in the job market. This is brought through evidence and studies of authors 

who believe that the process of recruitment and selection should be equal, 

considering special needs professionals and non special needs professionals, as well 

as evidence and studies of authors who believe that there should be differentiation in 

the process. The paper also analysis the current desired professional profile of 

persons with special needs and what are the most common positions available for 

them in the job market. Finally, an investigation concerning the Organizational and 

Labor Psychologist position and performance in this contemporary theme was carried 

out, including persons with special needs in the job market, to present the main 

challenges involving these professionals and what would be their greatest 

contributions. 

 

Keywords: Social Inclusion; Persons with special needs; Job market; Organizational 

and Labor Psychologist. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa está inserida na área da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho e foi realizada com o propósito de falar sobre os desafios encontrados no 

processo de inclusão social, especificamente no mercado de trabalho, da pessoa 

com deficiência, também chamada de PCD. Esse tema atualmente está sendo 

bastante discutido por muitas áreas de atuação, entre elas Assistência Social, 

Administração, Recursos Humanos e Psicologia. Porém, ainda há necessidade de 

muitas melhorias, uma vez que ainda estamos vivendo o paradigma da integração 

social, que consiste em adaptarmos as pessoas com deficiência aos sistemas 

sociais comuns. Na verdade, deveríamos vivenciar o paradigma da inclusão social, o 

qual tornarmos a sociedade em um lugar viável para a convivência entre pessoas de 

todos os tipos e condições na realização de seus direitos, necessidades e 

potencialidades (SASSAKI, 2004).  

O interesse por este tema ocorreu por conta da grande importância que o 

mesmo ocupa atualmente em nossa sociedade, principalmente após a criação da 

Lei nº 8.213/91 que fala sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, no 

entanto a determinação da reserva legal de cargos, em seu artigo 93, foi tão 

relevante que ficou conhecida como Lei de Cotas1, onde empresas com 100 ou mais 

funcionários estão obrigadas a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos 

com reabilitados ou pessoas com deficiência, mediante algumas proporções. 

Outro fator determinante foi a minha própria experiência de vida. Como sou 

uma pessoa com deficiência, venho trabalhando desde 2012 em empresas 

multinacionais por meio do sistema de cotas para PCD. Nesse tempo passei por três 

empresas e em cada uma delas o processo de inclusão funciona de uma maneira 

peculiar, dessa forma, já fui integrado, bem como já fui incluído. Hoje, em minha 

empresa atual, eu sou um dos responsáveis pelo Programa de Inclusão e percebo o 

quanto é importante um melhor conhecimento sobre esse assunto por todos os 

profissionais envolvidos no processo, principalmente os de psicologia. Além disso, o 

que chamou minha atenção é que a Psicologia está pouco envolvida com esse tema 

e que existem poucos trabalhos e fontes específicos sobre o assunto de inclusão da 

pessoa com deficiência, por isso decidi investigar através desse olhar. 

                                                 
1
 Para esta pesquisa, utilizaremos por mais vezes o termo Lei de Cotas referindo-se à Lei nº 

8.213/91, pois foi dessa forma que ficou mais conhecida. 



12 
 

 

Para nortear esta pesquisa, é fundamental que se compreendam algumas 

definições e conceitos que envolvem o tema principal - a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho- e, para isso, é preciso explicar a definição de 

pessoas com deficiência e o contexto de sua evolução histórica dentro da 

sociedade, conhecer um pouco sobre a legislação brasileira em defesa à inclusão da 

pessoa com deficiência, principalmente sobre a Lei 8213/91, conhecida como Lei de 

Cotas, apresentar a diferença entre os conceitos de Integração Social e Inclusão 

Social no mercado de trabalho e falar como ocorre esse processo de inclusão ou 

integração da PCD. Além disso, é necessário investigar a maneira como o 

recrutamento e seleção de pessoas com deficiência é realizado por profissionais de 

Recursos Humanos e denotar o perfil profissional atual da PCD e os tipos de vagas 

mais recorrentes para essas pessoas. Outro ponto importante é avaliar os desafios 

para a Psicologia nesse tema contemporâneo e importante, apontando as principais 

atribuições do Psicólogo Organizacional e do Trabalho e sugerir suas principais 

contribuições na inclusão da PCD no mercado de trabalho. 

No primeiro capítulo pretendemos fazer um breve histórico sobre as pessoas 

com deficiência, explicar como ao longo dos séculos algumas imagens a respeito 

desses indivíduos foram criadas e muitas das vezes a deficiência era vista como um 

sinal de inutilidade, onde tais sujeitos não poderiam ser responsáveis por si mesmos 

e com isso passam a ser dependentes e incapazes de possuir um convívio social 

com as pessoas que possuem imagens padronizadas e são ditas normais. Nessa 

primeira parte, que será mais conceitual, também tenho a intenção de falar sobre a 

legislação brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, principalmente sobre a 

Lei de Cotas, apresentando o motivo pelo qual ela foi criada e como está sendo 

cumprida, além de explicar como é feita a comprovação da deficiência para que 

ocorra o enquadramento na Lei. 

No segundo capítulo a questão que será abordada é a diferença entre os 

conceitos de Integração Social e Inclusão Social no mercado de trabalho, falar sobre 

o sentido do trabalho para pessoas com deficiência e sobre como ocorre a inclusão 

dessas, pois quando acontece a inserção em algum ambiente social não 

necessariamente ela está sendo incluída, podendo haver as distintas práticas de 

integração ou inclusão. Para quem não conhece, pode pensar que se trata da 

mesma ação, porém, existem algumas diferenças importantes que serão definidas 

no decorrer da pesquisa. Depois, ainda no segundo capítulo, o nosso objetivo se 
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concentra na pesquisa de como é feito o Recrutamento e Seleção da PCD por 

profissionais envolvidos com os Recursos Humanos das empresas nesse importante 

processo e apresentar o novo perfil do profissional com deficiência e os tipos de 

vagas exclusivas mais comuns.  

Por fim, o terceiro capítulo apresenta o conceito de Psicologia Organizacional e 

do Trabalho como uma área de especialidade da Psicologia, além de apresentar as 

principais atribuições do Psicólogo Organizacional e do Trabalho. Depois disso, será 

discutida a atuação desse profissional, mostrando que o objetivo deve ser o mesmo 

para todos os tipos de pessoas, porém as intervenções devem ocorrer de formas 

diferentes, para que promovam a inclusão de todas elas e assim alcançar o objetivo 

em comum. Buscamos também expor as principais dificuldades e desafios que são 

encontrados atualmente pelo Psicólogo nesse processo de inclusão. Ainda que 

atuando pouco nesse assunto, é de suma importância estar mais envolvido com o 

processo de inclusão. 

Na conclusão falaremos sobre como essa pesquisa poderá agregar 

informações relevantes à área da saúde, formação e atuação profissional, além de 

apresentar questões futuras que poderão ser discutidas mais profundamente por 

meio de outras pesquisas acadêmicas. 
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Capítulo 1 – Construindo conceitos 

Nesse capítulo serão apresentadas algumas definições e conceitos que 

envolvem o tema principal: a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. Será falado sobre a definição de pessoas com deficiência e o contexto de 

sua evolução histórica dentro da sociedade. Além de conhecermos um pouco sobre 

a legislação brasileira em defesa à inclusão da pessoa com deficiência, 

principalmente sobre a Lei 8213/91, conhecida como Lei de Cotas. 

Primeiro veremos um breve histórico sobre as pessoas com deficiência, como 

ao longo dos séculos as imagens a respeito dessas pessoas foram sendo 

construídas e foram mudando, além de falar sobre os termos que eram utilizados e 

as mudanças dos mesmos, apresentando alguns decretos relacionados ao assunto. 

Durante a história que será apresentada, ocorreram algumas práticas sociais, que 

resultaram na exclusão, segregação, integração e inclusão dessas pessoas. 

Falaremos sobre a legislação brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, 

principalmente sobre a Lei de Cotas, apresentando o motivo pelo qual ela foi criada 

e como está sendo cumprida, além de explicar como é feita a comprovação da 

deficiência para que ocorra o enquadramento nessa Lei. 

 

1.1 - Breve histórico sobre as pessoas com deficiência 

Ao longo dos séculos, algumas imagens a respeito das pessoas com 

deficiência foram criadas e muitas vezes a deficiência era vista como um sinal de 

inutilidade, onde estas não poderiam ser responsáveis por si mesmas e com isso 

passam a ser seres dependentes e incapazes de possuir um convívio social com as 

pessoas que possuem imagens padronizadas e são ditas normais (FIGUEIRA, 2015, 

p. 17). Esse sentido negativo e excludente da palavra deficiente tem a ver com a 

civilização que busca a eficiência. As características individuais da natureza humana 

não são tão importantes e não tem valor algum, o que mais vale é a capacidade de 

produção que a pessoa tem, caso ela não consiga produzir é taxada de deficiente, 

que significa não eficiente (IBDD, 2008, p. 27).  
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De acordo com Schwarz e Haber2 (2009, p. 89), nesse decorrer de tempo, 

foram utilizados vários termos para referir-se às pessoas com algum tipo de 

deficiência. No começo eram chamadas de inválidas e incapacitadas, uma vez que 

eram encaradas pela sociedade como inúteis, um peso morto e um fardo sem 

nenhum valor (SASSAKI, 2006, p. 30). Entre as décadas de 60 e 80 eram 

defeituosos, deficientes e excepcionais, ou seja, o foco era nas deficiências e não 

nas outras características do indivíduo (FIGUEIRA, 2015, p. 21).  

A Constituição de 1988 incorporou a expressão pessoa portadora de 

deficiência, porém evita-se utilizar a palavra portadora, porquanto quem tem uma 

deficiência não a porta (verbo portar) como quem porta um objeto, a deficiência é 

uma característica inerente que constitui esse sujeito. Já na década de 90, a ideia 

era substituir a palavra deficiência por outra menos pejorativa, com isso foram 

reconhecidas como pessoas com necessidades especiais ou portadoras de 

necessidades especiais, mas essa expressão também tornou-se inadequada, 

porquanto acolhe outras pessoas que necessitam de um tratamento diferenciado, 

como idosos e gestantes.  

Assim sendo, a expressão mais adequada atualmente seria o termo pessoa 

com deficiência (PCD), pois desta forma estamos ressaltando a característica 

individual antes da palavra deficiência. Esta nomenclatura foi adotada 

internacionalmente pelas Nações Unidas na Convenção Sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, no dia 6 de dezembro de 2006 (SCHWARZ E HABER, 

2009, p. 90). 

 

Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2015, Art. 2º). 

 

 

Neste trabalho serão utilizadas as definições de pessoas com deficiência de 

acordo com o Decreto nº 3.298 de 20 de Dezembro de 1999, artigo 3º, onde se 

considera: 

 

                                                 
2
 Andrea Schwarz, formada em Fonoaudiologia pela PUC/SP, e Jaques Haber, formado em 

Publicidade e Marketing pela universidade Mackenzie, são sócios-diretores da i.Social, consultoria 
especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
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I – deficiência: 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; 
II – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
III – Incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida (BRASIL, 1999). 

 

 

E de acordo com o Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro 2004, artigo 70, o 

artigo 4º do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, estabelece as diversas 

categorias de deficiências e passa a vigorar da seguinte forma: 

 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, 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; 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
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 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores; 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;  
d) utilização da comunidade;  
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer; e  
h) trabalho; 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências (BRASIL, 
2004). 

 

 

Pode-se pensar que a imagem e o conceito social sobre uma pessoa com 

deficiência são e sempre foram os mesmos. Porém, o sentido do termo pessoa com 
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deficiência foi mudando durante o tempo e com isso a concepção do termo referido 

nos dias de hoje não é a mesma como era no passado. Houve uma construção 

histórica. Então, podemos fazer a seguinte indagação: “quem realmente são as 

pessoas com deficiência e quais as imagens que, histórica e culturalmente, temos 

delas?” (FIGUEIRA, 2015, p. 17). 

Para que possamos obter um melhor entendimento acerca da evolução 

histórica e social no que cerne as pessoas com deficiência, abaixo será apresentada 

uma linha do tempo representando as práticas que envolviam tais pessoas. 

 

 

Figura 01: Linha do tempo sobre a evolução história da PCD 

Fonte da Imagem: Instituto Paradigma, 2008, p.18. 

 

 

Silva3 (1986), apud Puhlmann, (2008, p. 19) diz que durante a Idade Antiga, 

entre os séculos V e IV a.C., países como Grécia e Itália, especialmente nas cidades 

de Atenas, Esparta e Roma, praticavam o abandono e até mesmo a eliminação de 

pessoas com algum tipo de deficiência. Em Esparta, existia um conselho de anciãos, 

que se reunia com a intenção de examinarem todos os recém-nascidos para 

determinarem se poderiam retornar ou não para o convívio familiar e social. Aquelas 

crianças que fossem consideradas frágeis, aberrantes e anormais eram levadas 

para um local chamado Apothetai, que era um abismo situado nas montanhas 

Taygetos, de onde eram arremessadas. Em Atenas, existia o costume de a família 

oferecer uma festa para o recém-nascido, conhecida como amphidromia, e então a 

                                                 
3
 SILVA, Otto Marques. A epopeia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de 

hoje. São Paulo: CEDAS, 1986.  
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criança era apresentada para todos os familiares e amigos presentes. Caso a família 

não realizasse a amphidromia já era sabido entre todos que o bebê seria morto pelo 

pai, pois não se apresentava suficientemente saudável. Em Roma, quando uma 

criança nascia com algum tipo de mutilação ou fosse considerada monstruosa, o 

Estado (Lei das XII Tábuas4) não garantia os seus direitos civis e permitia que fosse 

morta intencionalmente.  

Na Idade Média, existia uma ambivalência no tratamento à pessoa com 

deficiência, porém sempre excluída da participação ativa da sociedade. Em 

determinados momentos era considerada uma enviada divina ou uma pessoa 

sagrada, porquanto possuía um sinal da diferença que só poderia ser dado por 

Deus. Em outras situações era considerada uma criatura maligna ou coisa ruim, em 

razão de que isso poderia ser um castigo de Deus aos pecados cometidos pelos 

seus pais e para que essa punição não fosse conhecida publicamente, era 

necessário o isolamento dessa pessoa. Com o surgimento da doutrina cristã, em 

315 d.C., o imperador Constantino criou uma lei que proibia a morte ou abandono 

das crianças nascidas com deficiência, porque todos tinham direto à vida. Isso foi 

uma grande mudança da percepção social acerca das pessoas com deficiência 

(SILVA, 1986, apud PUHLMANN, 2008, p. 19). 

Fabiano Puhlmann5 (2008, p. 20) diz que no período da Idade Moderna, entre 

os séculos XV e XIX, com o surgimento do chamado espírito científico, ocorreu um 

desenvolvimento das ciências e uma evolução pelo interesse dos estudos da 

medicina, onde se buscava por explicações a respeito das doenças e males físicos 

sofridos pelo homem. Desta forma a deficiência é caracterizada como uma questão 

médica e não mais como um motivo divino. 

Também nesta época surgiram as primeiras instituições que cuidavam, 

abrigavam e ofereciam estudo para as pessoas com deficiência, estas instituições 

diziam estar protegendo essas pessoas da sociedade e vice-versa. Com o progresso 

da medicina, houve definições de especialidades médicas que contribuíram para 

                                                 
4
 A Lei das Doze Tábuas (Lex Duodecim Tabularum ou simplesmente Duodecim Tabulae, em latim) 

constituía uma antiga legislação que está na origem do direito romano. Formava o cerne da 
constituição da República Romana e do mos maiorum (antigas leis não escritas e regras de conduta). 
Foi uma das primeiras leis que ditavam normas eliminando as diferenças de classes, atribuindo a tais 
um grande valor. 
5
 Fabiano Puhlmann é Psicoterapeuta Jungiano, Especialista em Psicologia Hospitalar da 

Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP, Mestrado em Integração de Pessoas com 
Deficiência pela Universidade de Salamanca, Espanha. Atua no Instituto Paradigma com projetos na 
área de inclusão de pessoas com deficiência.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana
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descobertas no âmbito da fisiologia e anatomia, das particularidades do 

funcionamento e comportamento humano. Além disso, foram construídas novas 

abordagens em outras áreas de conhecimento, como a psicologia, a sociologia e a 

filosofia, que funcionavam com o objetivo de complementar e explicar o homem e 

suas relações com a sociedade (GUGEL et al., 2001, p. 03).  

Para Gugel et al. (2001, p. 03), outro ponto importante neste período foi a 

criação de meios que contribuíssem para a reabilitação, locomoção e integração das 

pessoas com deficiência, como por exemplo, a cadeira de rodas e muletas.  

Por fim, na Idade Contemporânea, com o acontecimento de grandes guerras e 

consequentemente com o retorno de soldados mutilados era necessário existir um 

processo de reabilitação. Com isso foram criados grandes centros para a realização 

de cuidados médicos direcionados a essas pessoas a fim de que voltassem a ser 

integradas e tivessem uma vida social digna (GUGEL et al., 2001, p. 04). Porém, 

ainda existia uma visão assistencialista em relação a pessoas com deficiência, 

integrando-as na sociedade, uma vez que elas ficavam de certa forma, segregadas 

dentro dessas instituições especializadas. Mas com o a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos em 1948, o movimento de inclusão social é fortalecido e torna-se 

fundamental para a garantia de igualdade de participação e exercício de cidadania 

para todas as pessoas, independentemente de suas características pessoais. Após 

este episódio, tornou-se comum a prática de fazer com que pessoas com 

deficiência, convivessem com a diversidade e respeitando as singularidades dos 

traços e valores constituintes de todos os indivíduos (PUHLMANN, 2008, p. 20). 

Assim sendo, após entender o que é uma pessoa com deficiência, vemos que 

nesta evolução histórica e social passamos pelas práticas de exclusão, que é 

quando as pessoas com algum tipo de deficiência ou anormalidade ficam de fora do 

grupo de pessoas ditas normais; segregação, onde ocorre nitidamente uma criação 

de um grupo de pessoas com necessidades especiais fora do grupo de pessoas que 

não necessitam de nenhum tipo de cuidado específico, pois estão dentro do padrão 

de normalidade estabelecido pela sociedade; integração, o grupo de pessoas com 

deficiência é trazido para dentro do grupo de pessoas sem nenhum tipo de 

deficiência, porém não existe uma coesão entre eles, existindo ainda uma 

diferenciação, porquanto não modificam o seu funcionamento para melhor atender 

às necessidades especiais de todos; e inclusão, nesse caso, existe uma fusão e 

adequação para que todas as pessoas possam ter acesso igual a todas as 
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oportunidades e funcionalidades do grupo (veremos mais sobre os conceitos de 

integração e inclusão no segundo capítulo).  

Abaixo uma figura ilustrativa dessas práticas sociais. 

 

 

Figura 02: Exclusão x Segregação x Integração x Inclusão 

Fonte da Imagem: Blog Sistemas de Gestão Integrada e Cultura Organizacional 

 

 

1.2 - A legislação brasileira de inclusão das pessoas com deficiência 

De acordo com o Censo 2010 (BRASIL, 2012, p. 06), realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 23,9% da população residente no Brasil é 

formada por pessoas com algum tipo de deficiência, que pode ser: visual, auditiva, 

motora e mental ou intelectual, o que resultava em aproximadamente 45 milhões de 

brasileiros. A pesquisa também revelou que a taxa de alfabetização era menor entre 

as pessoas com algum tipo de deficiência, se comparado com a população em geral 

que não possui qualquer tipo de deficiência.  Outro dado relevante detectado no 

Censo em questão foi o nível de instrução, onde é medida a quantidade de pessoas 

de 15 anos ou mais que atingiram determinados anos de estudo. Nessa estatística, 

61,1% das pessoas com deficiência eram sem instrução ou ensino fundamental 

incompleto. Já as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas 

representavam somente 38,2%. Isso indica que a grande maioria dessas pessoas 

não possui formação escolar, acadêmica ou profissional, o que dificulta o acesso ao 

mercado de trabalho (BRASIL, 2012, p. 17).  
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Atualmente existe, tanto no domínio nacional como no internacional, vasta 

legislação sobre os deveres da sociedade diante da pessoa com deficiência. No 

contexto internacional existe a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes 

(CEDIPOD, 2016a), aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas em 09/12/1975. Em 1994, foi estabelecido um dos mais importantes 

documentos sobre o assunto, a Declaração de Salamanca (CEDIPOD, 2016b), 

realizada pela UNESCO. Mais recentemente, em 2001, foi aprovado pelo Congresso 

Internacional Sociedade Inclusiva, realizado em Montreal, a Declaração 

Internacional de Montreal Sobre Inclusão (CANADÁ, 2001). Finalmente, em 2002, foi 

realizado em Madri o Congresso Europeu sobre Deficiência, que estabeleceu 2003 

como o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência (ESPANHA, 2002). Para 

exemplificar o pensamento sobre o assunto no âmbito internacional, abaixo uma 

declaração de Bill Clinton, Presidente dos Estados Unidos (EUA) em 1993, sobre a 

Lei dos Americanos com Deficiências: 

 

Nosso país não pode desperdiçar ninguém e precisamos investir no enorme 
potencial de cada pessoa através da implementação da Lei dos Americanos 
com Deficiências. A minha Administração compromete-se a mudar a política 
pertinente à deficiência: da exclusão para a inclusão, da dependência para 
a independência, do paternalismo para o empowerment (BILL CLINTON, 
1993, apud SASSAKI, p.151, 2006). 

 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, o mais importante é expor as 

legislações brasileiras mais significativas em defesa e apoio das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, mesmo que ainda existam falhas em sua 

aplicação e prática. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 tem 

como princípio fundamental a igualdade, conforme diz no artigo 5°: “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”, além disso, a 

Constituição que prevê a reserva de cargos e a proibição de qualquer discriminação 

no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência (BRASIL, 

1988). 

Apesar do desenvolvimento e amadurecimento da inclusão social de pessoas 

com deficiência no Brasil, que deixaram de receber uma atenção assistencialista e 

caridosamente excludente, ainda existia a necessidade de haver na prática a criação 

de oportunidades (não mais assistencialismo) para essas pessoas, no que diz 
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respeito ao mercado de trabalho, pois a contratação de uma PCD deve ser vista 

como qualquer outra, fazendo com que o indivíduo seja efetivamente participante da 

cidadania.  

Com isso, entre as diversas ações da política de inclusão do Brasil, foi criada a 

Lei nº 8.213/91 que fala sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, no 

entanto a determinação da reserva legal de cargos, em seu artigo 93, foi tão 

relevante que ficou conhecida como Lei de Cotas (SCHWARZ E HABER, 2009, p. 

69). 

  

A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as empresas com cem (100) 
ou mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com 
pessoas com deficiência. A reserva legal de cargos é também conhecida 
como Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91). A cota depende do número 
geral de empregados que a empresa tem no seu quadro, na seguinte 
proporção, conforme estabelece o art. 93 da Lei nº 8.213/91: 
I – de 100 a 200 empregados ....................2% 
II – de 201 a 500 ...................................... 3% 
III – de 501 a 1.000 .................................. 4% 
IV – de 1.001 em diante ............................ 5% 
(BRASIL, 2007). 

 

 

Podemos dizer que a Lei de Cotas foi uma conquista social na história 

brasileira e tem como principal desafio promover verdadeiras estratégias de 

inclusão, pois a pessoa com deficiência deixou de ser um objeto e passou a ser o 

sujeito de sua própria história, como foi exposto pelo psicólogo Edimilson Lima6 

(2016, no prelo) em seu artigo “Empregabilidade e deficiência: uma análise 

psicossocial da lei de cotas”: 

 

Pode-se afirmar que a pessoa com deficiência era excluída de qualquer tipo 
de rede social devido ao seu isolamento institucional e social. Na 
perspectiva atual, busca-se que a pessoa com deficiência faça parte não só 
do mercado de trabalho como, também, de redes sociais: redes familiares, 
comunitárias ou de qualquer relação psicossocial. 

 

 

É importante ressaltar que foi somente em 1999, após o Decreto 3.298/99, que 

efetivamente passou a vigorar essas determinações legais, uma vez que foram 

                                                 
6
 Edimilson Duarte de Lima é doutor e mestre em Psicologia Social pelo PPGPS/UERJ. Coordenador 

e docente do curso de Psicologia da UNIABEU Centro Universitário. Coordenador do Grupo de 
Trabalho e Pesquisa em Saúde Mental da UNIABEU. Prática no serviço de saúde mental do 
município do Rio de Janeiro. Consultor de projetos sociais.  
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estabelecidos os critérios de cada tipo de deficiência e foi dada a competência ao 

Ministério do Trabalho e Emprego para fiscalizar o cumprimento da chamada Lei de 

Cotas nas empresas privadas. Atualmente são os critérios do Decreto nº 5.296/2004 

que definem quem são as pessoas com deficiência para efeito da cota, conforme 

apresentado no início desta pesquisa. A comprovação da condição de pessoa com 

deficiência pode ser realizada por meio do Certificado de Reabilitação Profissional 

emitido pelo INSS ou por um laudo médico, especificando o tipo de deficiência, 

contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID), atestando o 

enquadramento legal do funcionário na cota da empresa, desde que o mesmo 

autorize (SCHWARZ E HABER, 2009, p. 85). 

Desta forma, as empresas ficaram obrigadas a cumprir a lei em questão, porém 

poucas passaram a ser mais inclusivas, observando a necessidade de implantar 

programas de formação profissional, criar espaços acessíveis para todas as 

pessoas, tendo maior flexibilidade nas exigências para os cargos disponíveis no 

quadro de funcionários, acreditando no valor da diversidade humana, para que 

assim as suas portas possam verdadeiramente ser abertas a esse grupo social que 

precisa evidentemente de mais oportunidades para seu desenvolvimento e 

cumprimento de suas obrigações como cidadão, visto que o trabalho é um direito de 

cada pessoa humana e possibilita às pessoas com deficiência uma independência 

econômica e psicológica (SASSAKI, 2006, p. 63). 

Além do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) também é responsável pela fiscalização da contratação de pessoas 

com deficiência. O foco do MTE, que possui sede em cada região, é acompanhar e 

cobrar das empresas o cumprimento da Lei estabelecida, respeitando as cotas de 

acordo com a localidade da matriz. Vale destacar que o cálculo para a cota leva em 

consideração o número total de colaboradores da empresa, não apenas a 

quantidade de funcionários de cada filial. Já o MPT, com sede em Brasília, atua no 

combate à discriminação no trabalho. Esses dois órgãos funcionam de forma 

independentes, contudo podem trabalhar simultaneamente e em conjunto 

(SCHWARZ E HABER, 2009, p. 72).  

O não cumprimento da cota estabelecida em Lei resulta nas seguintes 

punições para as empresas, podendo variar de acordo com cada Estado ou 

Município: 



24 
 

 

 Aplicação da multa administrativa até R$ 132.916,84 (esses valores são 

atualizados a cada ano pelo MTE); 

 Assinatura de TAC – Termo de Ajuste de Conduta: Estipulação de multa 

pelo descumprimento da obrigação, em média, R$ 10.000,00 por cargo 

não atendido. Observação: O valor mínimo e máximo é estabelecido pelo 

representante do Ministério do Trabalho, que define o valor e a 

periodicidade de aplicação. Assim como se será por cargo não atendido 

ou valor fixo geral; 

 Ação Civil Pública: Majorar a multa de R$ 10 mil e pleitear o pagamento de 

indenização por danos morais coletivos, podendo a condenação chegar 

por volta de R$ 1 milhão, segundo é noticiado no meio jurídico 

(SCHWARZ E HABER, 2009, p. 73). 

 

Recentemente criada e aprovada, a Lei 13.146/15, que entrou em vigor em 02 

de janeiro de 2016, representa outra conquista para as pessoas com deficiência. 

Chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e também 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem como objetivo garantir os 

direitos nas áreas de trabalho, saúde, educação e infraestrutura. A relatora do texto 

na Câmara dos Deputados foi a psicóloga e Deputada Federal Mara Gabrilli7. Entre 

as especificações dos direitos, encontram-se os artigos do direito ao trabalho, 

descritos abaixo:  

 

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre 
escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego 
promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com 
deficiência no campo de trabalho. 
Art. 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos 
de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa 
com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do 
trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. 
Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a 
colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual 
devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de 
recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de 
trabalho. 

                                                 
7
 Mara Gabrilli em 20 de agosto de 1994 sofreu um acidente de carro que a deixou tetraplégica. Como 

empreendedora social, fundou em 1997 o Instituto Mara Gabrilli, ONG que apoia atletas com 
deficiência, promove o Desenho Universal e fomenta pesquisas científicas e projetos sociais. 
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Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo 
público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à 
observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade 
vigentes (BRASIL, 2015). 

 

 

Partindo da Constituição de 1988, até chegar à Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência em 2015, passamos por uma extensa legislação brasileira 

para a inclusão social das pessoas com deficiência, isso revela que essas pessoas 

não estão mais esquecidas dentro da nossa sociedade, principalmente no que diz 

respeito ao mercado de trabalho.  

Porém, a inserção das pessoas com deficiência no processo produtivo é um 

dos maiores obstáculos para a sua efetiva inclusão social, pois ainda existe o 

preconceito de que estas não estão preparadas para exercerem uma profissão, com 

isso, desacreditam em sua capacidade contributiva para o mundo empresarial. Isso 

acontece devido ao desconhecimento do valor da mão-de-obra de uma PCD, que 

possui grandes chances de ser um agente ativo no processo de produção e 

competitividade, contanto que receba oportunidades para o desenvolvimento de seu 

potencial. 

Depois de observarmos como são as leis voltadas para as pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, é de suma importância falar sobre sua prática 

dentro da nossa sociedade. Para isso, no próximo capítulo será abordado sobre as 

diferentes práticas de integração e inclusão social da PCD. Além disso, será 

apresentada a forma como ocorre a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de 

trabalho, como funciona o processo de recrutamento e seleção delas, qual o perfil 

profissional atual da PCD e os tipos de vagas em que mais elas são contratadas 

atualmente. 
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Capítulo 2 – Os paradigmas da integração social e inclusão social 

As questões que serão abordadas nesse capítulo serão a diferença entre os 

conceitos dos paradigmas de integração social e inclusão social no mercado de 

trabalho, a maneira como a PCD é incluída e como funciona o processo de 

recrutamento e seleção dessas pessoas.  

O primeiro assunto que será levantado é sobre a integração e inclusão no 

mercado de trabalho, porque quando uma pessoa com deficiência é inserida em 

algum ambiente social não necessariamente ela está sendo incluída, pois podem 

haver as distintas práticas de integração ou inclusão. Para quem não conhece, pode 

pensar que se trata da mesma ação, porém, existem algumas diferenças 

importantes que serão definidas no decorrer da pesquisa.  

Depois disso, vamos falar sobre como ocorre a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado trabalho, apontando os desafios da inclusão na atualidade. O 

objetivo da pesquisa é mostrar o sentido do trabalho para pessoas com deficiência e 

como é feita a inclusão por profissionais envolvidos com os Recursos Humanos das 

empresas nesse importante processo, bem como as principais características. 

Por último, será apresentada uma discussão sobre a maneira como o processo 

de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência ocorre e a forma como 

deveria ocorrer, salientando os principais pontos de discordância entre alguns 

autores e os que dividem comum opinião. Além disso, será retratado o atual perfil 

profissional da PCD e quais as vagas mais comuns que são anunciadas, usando 

uma pesquisa realizada por uma ex-aluna da UNIABEU, Kamila Lima Fernandes de 

Brito8. 

 

2.1 - Integração social x inclusão social no mercado de trabalho 

Segundo o assistente social Romeu Kazumi Sassaki9 (2006, p. 30), tanto a 

integração quanto a inclusão são muito importantes enquanto processos sociais. O 

                                                 
8
 Kamila Lima Fernandes de Brito é ex-aluna da UNIABEU Centro Universitário e autora do Trabalho 

de Conclusão de Curso (bacharelado em Psicologia): “Pessoas com deficiência (PcD’s): a inserção 
no mercado de trabalho e suas representações sociais”. 
9
 Romeu Kazumi Sassaki possui graduação em Serviço Social, pela Faculdade Paulista de Serviço 

Social, tem especialização em Reabilitação Profissional nos EUA e Grã-Bretanha, pela ONU, em 
aconselhamento de Reabilitação Profissional, pelo Governo dos EUA. 
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consultor em reabilitação profissional diz também que o surgimento da prática de 

integração ocorreu para encerrar a prática de exclusão social das pessoas com 

deficiência, porém, mesmo com seus méritos, a integração não deixa de ser 

segregativa.  

De acordo com Adriana Lopes Fernandes10 (2008, p. 28), quando uma pessoa 

com deficiência é inserida em algum ambiente social - local de trabalho, por exemplo 

- não necessariamente ela está sendo incluída, mesmo compartilhando o ambiente 

com as demais pessoas, porque podem haver as distintas práticas de integração ou 

inclusão. Para quem não conhece, é comum pensar que se trata da mesma ação, 

porém, existem algumas diferenças importantes que serão definidas na sequência. 

 

Integração Social - processo de favorecimento da convivência de alguém 
tido como diferente, com os demais membros da sociedade, tidos como 
supostamente iguais. Neste processo a pessoa portadora de deficiência, por 
seus próprios meios e esforços, busca integrar-se à sociedade, que, 
simplesmente a recebe, sem ter se preparado para tanto;  
 
Inclusão Social - processo mais aperfeiçoado de favorecimento da 
convivência de alguém tido como diferente, com os demais membros da 
sociedade, tidos como supostamente iguais. Neste caso, a sociedade se 
prepara e se modifica para receber a pessoa portadora de deficiência, em 
todas as áreas do processo social (educação, saúde, trabalho, assistência 
social, acessibilidade, lazer, esporte e cultura) (GUGEL et al., 2001, p. 17). 

 

 

Em conformidade com Romeu Sassaki (2006, p. 33), o processo de integração 

é um movimento de mão única, onde a pessoa com deficiência é a responsável por 

adaptar-se e adequar-se ao meio social em que está inserida, contando apenas com 

o apoio de familiares e instituições especializadas em causas sociais, para que 

assim seja aceita. Nessa visão a sociedade se considera pronta e por isso não 

precisa mudar o seu funcionamento.  

Para o psicólogo Emílio Figueira11 (2015, p. 38) a integração é “[...] base para 

grande parte dos problemas das pessoas com deficiência no geral, até mesmo para 

que se alcancem a imagem e o conceito de normalidade tão desejada”. Isso ocorre 

devido ao fato de as pessoas com deficiência buscarem alcançar um nível de 
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 Adriana Lopes Fernandes autora da dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração): 
“O processo de recrutamento e seleção do profissional portador de deficiência nas organizações: 
inclusão ou integração?”.  
11

 Emílio Figueira é psicólogo, psicanalista e teólogo. Ele adquiriu paralisia cerebral em 1969, ficando 
com sequelas na fala e movimentos Figueira é professor e conferencista de pós-graduação, 
principalmente de temas que envolvem a Educação Inclusiva. 
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competência compatível com os padrões vigentes na sociedade e desta forma poder 

conviver nela.  

Conforme Bader Sawaia (2001, p. 08), existe a inclusão perversa, onde “[...] a 

sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem social 

desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão”. Para o autor, de uma forma ou 

de outra, todos estão inseridos no meio social, porém, nem sempre de uma maneira 

decente e digna no meio produtivo das atividades econômicas. 

Romeu Sassaki (2006, p. 39-40) diz que o movimento de inclusão social é bem 

recente e nesta prática temos um caminho de mão dupla, pois tanto a pessoa com 

deficiência quanto a sociedade reconhecem as diferenças e necessidades de 

mudanças que devem ocorrer, ou seja, existe uma postura dinâmica de 

transformação entre todos e um princípio de respeito à diversidade, podendo ser 

definido como: 

 

[...] o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência e, simultaneamente, estas 
se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social 
constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, 
e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre 
soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. 

 

 

Cristina Batista12 (2002, p. 57) afirma que a inclusão e aceitação da diversidade 

exigem a superação da relação baseada na contra-identificação, tolerância e mal-

estar, para isso seria necessário haver uma identificação com a própria limitação ou 

com a superação dessa limitação.  

As diferenças entre integração e inclusão não se encerra apenas em uma troca 

de termos, mas a existência de um novo olhar ampliado, onde a intenção é construir 

um espaço para compartilhar os direitos e deveres, com a participação mútua e 

recíproca de todos os indivíduos, sejam eles com ou sem deficiências. Não se trata 

mais de preparar para integrar, mas de incluir para transformar, em razão de que o 

processo de inclusão é para todos (SASSAKI, 2006, p. 41). 

Ao entender esses conceitos, pode-se constatar que incluir vai além da ação 

de inserir uma pessoa com deficiência na sociedade. O princípio da inclusão implica 
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 Cristina Abranches Mota Batista é autora da dissertação (Mestrado em Ciências Sociais): “A 
inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado formal de trabalho: um estudo sobre suas 
possibilidades nas organizações de Minas Gerais”. 
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as diferentes características e necessidades das pessoas tenham o mesmo nível de 

relevância, porém isso não significa tratamento igual para todos. Por isso, para 

incluir é necessário que a sociedade esteja disposta a buscar mudanças que 

favorecem a adaptação e desenvolvimento da PCD (INSTITUTO PARADIGMA, 

2005, p. 39).   

Sendo assim, a inclusão não permite que a PCD se esforce sozinha para 

ingressar na sociedade, mas que as demais pessoas se dediquem para que esse 

ingresso aconteça da melhor maneira possível, removendo barreiras físicas, 

psicológicas e principalmente preconceituosas.  

 

O desenvolvimento (por meio da educação, reabilitação, qualificação 
profissional etc.) das pessoas com deficiência deve ocorrer dentro do 
processo de inclusão e não como um pré-requisito para estas pessoas 
poderem fazer parte da sociedade, como se elas precisassem pagar 
‘ingressos’ para integrar a comunidade (SASSAKI, 2006, p. 40). 

 

 

O capítulo anterior retratou que a obrigatoriedade da contratação de pessoas 

com deficiência, imposta pela Lei de Cotas, fez com que as empresas se 

encontrassem em uma situação onde precisavam adequar-se a esse movimento, 

criando cargos acessíveis, adaptando os seus espaços físicos e quebrando os seus 

preconceitos para que pudessem verdadeiramente incluí-las em seu ambiente 

laboral, dando oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.  

Ainda existem empresas que não entenderam o verdadeiro sentido da inclusão 

da PCD e praticam apenas a integração dessas pessoas em seu quadro 

profissional. Não ajustam suas funcionalidades para que se tornem adequadas para 

qualquer pessoa. Além disso, contratam a PCD apenas para cumprir a cota 

obrigatória, deixando esse indivíduo sem atividades dignas, encostados na empresa 

ou até mesmo em cursos de instituições parceiras. Como consequência, elas se 

sentem ainda mais desvalorizadas, sendo utilizadas apenas como mais um número 

na empresa e não como um profissional capacitado, porquanto não contam com o 

apoio necessário para o seu desenvolvimento (SASSAKI, 2006, p. 59). 

Dessa forma, o que se percebe é que a Lei e suas implicações (punições) 

funcionam parcialmente, já que depende da sensibilização das empresas, mas não 

cumpre totalmente com o objetivo principal, que é a inclusão da PCD para que ela 
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seja uma participante ativa do funcionamento da sociedade, contribuindo dessa 

forma para o seu crescimento pessoal, social e profissional.  

A seguir, veremos como funciona a inserção (inclusão ou integração?) das 

pessoas com deficiências no mercado de trabalho. 

 

2.2 - Como ocorre a inclusão (ou integração) das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho? 

Nesse tópico o objetivo é apresentar a maneira que a PCD é incluída no 

mercado de trabalho. Entretanto, antes disso, é importante falar sobre o sentido do 

trabalho para pessoas com deficiência.  

 

Nós trabalhamos porque precisamos do dinheiro para sobreviver. Mas 
também trabalhamos porque isto contribui para a nossa dignidade, nosso 
valor como pessoas. O trabalho nos dá mais controle sobre nossa vida e 
nos conecta com as outras pessoas. Sinto-me realmente privilegiado em ser 
remunerado pelo o que adoro fazer. Toda sociedade que exclui pessoas do 
trabalho, por qualquer motivo, sua deficiência ou sua cor ou seu gênero, 
está destruindo a esperança e ignorando talentos. Se fizermos isso, 
colocaremos em risco todo o futuro – Robert White (MACFADDEN, 1994, 
apud SASSAKI, 2006, p. 57). 

 

 

Para entender efetivamente o sentido, é importante salientar que o trabalho 

tem a função de produzir a subjetividade do trabalhador. Além disso, é uma das 

formas pela qual o indivíduo possui para se colocar dentro da sociedade e exercer a 

sua cidadania (INSTITUTO PARADIGMA, 2005, p. 39).  

Quando inseridos no mercado de trabalho, os seres humanos manifestam por 

meio de suas atitudes a subjetividade. A importância da relação entre trabalho e a 

subjetividade acontece pela vivência e experiências que são conquistadas no mundo 

organizacional, e ainda, como o sujeito dá significado para essas experiências. De 

certa forma, o trabalho como vivência subjetiva permite que a pessoa (com 

deficiência ou não) tenha diferentes interações, em diferentes situações e com 

diferentes condições (LIMA et al., 2013, p. 48). 

Por meio de uma análise documental do projeto “Mapa de Nós”, realizado pelo 

Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável – 

CIEDS, o doutor em Psicologia Social Edimilson Lima (2016, no prelo) concluiu que 

“o trabalho é um caminho para uma satisfação interna (autoestima) e representa 
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uma conquista de valor econômico e de inclusão social. Trata-se de um importante 

processo de construção de identidade e desenvolvimento pessoal”. 

Dejours13 (2004), apud Lima et al., (2013, p. 49) destaca o trabalho como uma 

realidade social fundamental aos homens, porquanto contribui para o deleite de 

necessidades econômicas, psicológicas e sociais. Desta forma, a inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de grande importância, inclusive 

com políticas públicas facilitadoras para que ocorra essa inclusão nas organizações, 

e assim, elas possam ter o direito de alcançar uma qualidade de vida melhor e 

expressarem suas competências e habilidades laborais. 

Através de uma pesquisa qualitativa, com entrevistas semiestruturadas 

aplicadas a dez pessoas com algum tipo de deficiência, Lima et al. (2013, p. 55) 

analisaram os resultados e entenderam que os sentidos concedidos pelas pessoas 

com deficiência ao trabalho poderiam ser divididos por sete categorias: 

sobrevivência; necessidade de ser útil; independência financeira e pessoal; 

identidade social; capacitação e/ou preparação para o trabalho; esforço pessoal e 

não ter um trabalho. A seguir, veremos as que mais se destacam. 

O trabalho como meio de sobrevivência foi narrado por todos entrevistados e 

pode ser visto como uma peça fundamental na vida, uma vez que é por meio dele 

que podem conquistar bens materiais e sustentar a família, ou seja, é o modo pelo 

qual podem proporcionar a conservação e reprodução de sua vida (LIMA et al., 

2013, p. 55).  

Lima et al. (2013, p. 55, 56) dizem que a questão do trabalho como forma de 

independência financeira e pessoal para a PCD está vinculada à conquista da 

autonomia. Para isso, as pessoas com deficiência buscam um trabalho a fim de 

ajudar em sua emancipação como sujeitos, sem o qual seriam dependentes 

financeiramente de suas famílias. A equiparação de oportunidades no trabalho pode 

ser vista como uma conquista do direito à vida independente, onde podem fazer 

planos e executá-los quando quiserem, como por exemplo, sair de casa sozinhos e 

decidirem pelo melhor emprego. 

 Ademais, a independência financeira e pessoal corrobora para a 

desconstrução do mito que intitula a PCD incapaz e improdutiva para a sociedade, 

                                                 
13

 DEJOURS, C. Addendum: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In: LANCMAN, S.; 
SZNELWAR, L. I. (Org.). Christophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de 
Janeiro: Fiocruz; Brasília: ParaleloI5, 2004. 
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segundo Batista, Pereira e Diniz14 (1997), apud Lima et al. (2013, p. 56). Ser uma 

pessoa que faz parte do meio produtivo, participando ativamente dessa organização, 

faz com que as pessoas com deficiência se sintam úteis, tenham o sentimento de 

pertencimento e sejam mais completas como seres humanos, assim sendo, essas 

pessoas deixam de ser invisíveis para a sociedade e são reconhecidas pelo seu 

trabalho (LIMA et al., 2013, p. 57). 

Por fim, conforme Lima et al. (2013, p. 58-60), o sentido do trabalho também foi 

relacionado pelos entrevistados à identidade social. O trabalho pode ser constituído 

como uma fonte de satisfação das necessidades sociais e relacionamento com 

outras pessoas, porque desta forma a PCD estará se relacionando com outros 

indivíduos, em outros locais, com outras atividades e isso é de grande valia para ela. 

Para conseguirem uma maior aceitação social, é de suma importância para as 

pessoas com deficiência terem um trabalho e serem reconhecidas como 

trabalhadores e isso, além de uma identidade social, provoca uma satisfação 

psicológica. 

Agora sabemos a importância do trabalho na vida das pessoas com deficiência, 

não só na questão material e financeira, mas também nos aspectos mais subjetivos, 

como o sentimento de pertencimento e reconhecimento social. Assim sendo, a 

imposição da contratação por meio da Lei de Cotas passou a ser favorável para a 

PCD, dado que sem a lei seria ainda mais difícil a sua inclusão no mercado de 

trabalho, porém vale destacar que isso não impede que a PCD tenha interesse e 

esforço para alcançar um trabalho (LIMA et al., 2013, p. 63, 64). 

Mesmo sendo favorável para a entrada da PCD no mercado de trabalho, a 

aplicação da Lei de Cotas, relativamente recente desde a sua entrada em vigor, 

apresenta resultados abaixo do esperado e tem mostrado algumas dificuldades no 

tocante a eficácia, pois, ainda que exista essa obrigatoriedade jurídica, isso não é 

suficiente para garantir as oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência 

(RIBEIRO; CARNEIRO, 2009, p. 546). 

Ribeiro e Carneiro (2009, p. 556) destacam que, para as empresas que não 

cumprem com a cota, não é interessante realizar essas contrações devido à questão 

econômica. Isso acontece por conta do custo gerado pelas adaptações necessárias 
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que as empresas teriam que fazer para receberem pessoas com todos os tipos de 

deficiência, o que não contribuiria para ganhos de produtividades na visão dessas 

instituições privadas, além disso, consideram esses profissionais como inferiores em 

qualidade comparados aos que não possuem deficiência. 

Ribeiro e Carneiro (2009, p. 557-558) citam algumas estratégias utilizadas 

pelas empresas para em evitar a contratação de profissionais com deficiência. Uma 

das principais justificativas usadas quanto ao descumprimento da lei são 

relacionadas aos tipos de atividades desempenhadas pelas empresas, que alegam 

existir um elevado grau de risco e periculosidade, sendo não recomendável a 

contratação de pessoas com deficiência, porque dessa forma evitariam exposição 

destes trabalhadores ao perigo. Outra forma muito comum de alegar a não 

contratação de PCD é referente à incapacidade e inabilidade (biológica ou técnica) 

dessas pessoas no exercício das funções dos cargos disponíveis.  

Há ainda uma prática bastante utilizada por essas empresas que consiste na 

tentativa de enquadrar como pessoas com algum tipo de deficiência os seus 

funcionários, que já estão dentro de quadro de pessoal ativo, evitando novas 

contratações. Essa prática se dá com a finalidade de tentar prorrogar o processo de 

investigação do cumprimento da lei. Segundo os autores, a maneira mais ousada 

para justificar a aplicação da lei é a tentativa da descaracterização da mesma, dessa 

forma as empresas defendem a ideia de que se trata de uma política paternalista 

para a pessoa com deficiência e o que acontece na prática é a não efetiva inserção 

da pessoa no mercado de trabalho. Por fim, existe também a iniciativa de reduzir o 

quadro de funcionários da empresa, terceirizando a mão-de-obra, dessa forma a 

empresa não teria a quantidade de funcionários suficientes para ser enquadrada na 

Lei de Cotas (RIBEIRO; CARNEIRO, 2009, p. 559). 

Quando essas empresas que não cumprem com a obrigatoriedade imposta 

pela Lei de Cotas sofrem uma investigação rigorosa por parte do MTE ou MPT e 

precisam contratar pessoas com deficiência (o que não fariam voluntariamente), 

além de utilizarem os mecanismos de defesa citados anteriormente, elas costumam 

praticar a inclusão excludente, onde trabalhadores com deficiência têm recebido 

tratamento discriminatório e salário reduzido (RIBEIRO; CARNEIRO, 2009, p. 560). 

E como seria essa inclusão excludente? Basicamente a ação de seletividade dos 

tipos de deficiência na contratação da PCD, ou seja, a maioria das contratações 

seria de pessoas que possuem autonomia e não necessitam de adequações no 
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ambiente de trabalho, normalmente profissionais com uma deficiência física parcial 

ou então apenas cargos de base, geralmente mal remunerados. Esta prática pode 

configurar um ato discriminatório (BRASIL, 2007, p. 29).  

Como vemos, as empresas ainda não estão em total conformidade legal 

referente à reserva de cargos para a PCD e utilizam argumentos e meios para não 

assumirem essa responsabilidade social. Como não cumprem com os compromissos 

impostos pela lei, a fiscalização deveria ser mais rígida por parte dos órgãos 

responsáveis, a fim de que exista um efetivo preenchimento da cota e uma 

verdadeira inclusão da PCD, que além de enfrentar uma grande dificuldade de ser 

inserida no mercado de trabalho, quando consegue uma oportunidade precisa se 

confrontar com as condições desfavoráveis. 

A seguir veremos como funciona o processo de recrutamento e seleção, o perfil 

profissional da PCD e os tipos de vagas exclusivas mais frequentes. 

 

2.3 – O processo de recrutamento e seleção, perfil profissional e tipos de 

vagas para as pessoas com deficiência 

Devido à necessidade de as corporações contratarem colaboradores com 

deficiência, é fundamental que os profissionais de Recursos Humanos dessas 

empresas estejam capacitados para utilizarem as ferramentas e as informações 

primordiais na elaboração e estruturação de um processo seletivo de pessoas com 

deficiência. Para isso, a ideia principal a ser seguida é a não discriminação durante o 

processo de contratação (SCHWARZ E HABER, 2009, p. 123). 

A fim de que não aconteça à inclusão excludente (citada anteriormente), é de 

suma importância que os profissionais de RH envolvidos estejam cientes das 

condições físicas e tecnológicas da empresa, além de conhecer bem as 

especificidades das funções a serem exercidas em cada cargo. Outro ponto 

importante é a clareza com que devem posicionar a empresa sobre as condições 

atuais para a inclusão de colaboradores com deficiência, não limitando os 

candidatos por tipo de deficiência ou cargos e sim trabalhando para aumentar as 

possibilidades de contratação, tornando-se cada vez mais uma empresa inclusiva 

(SCHWARZ E HABER, 2009, p. 124). 

Para um programa de inclusão eficiente, as etapas de recrutamento e de 

seleção assumem um papel fundamental, dado que as escolhas bem-sucedidas 
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levam a contratação de um profissional que esteja apto ao cargo em questão e 

dessa forma a sua adaptação e evolução ocorrerá da melhor maneira possível. O 

processo de recrutamento e seleção deve sempre – independente de ser entre 

pessoas com ou sem deficiência – estar focado nas competências, habilidades e 

atitudes do candidato. Portanto, em caso de processos seletivos em que existam 

candidatos com algum tipo de deficiência, o foco não deve estar em sua deficiência 

e sim na pessoa que está sendo avaliada e seus valores constituintes, além disso, 

os profissionais com deficiência devem ser escolhidos por conta de sua capacidade 

e não apenas para cumprimento de leis (SASSAKI, 2006, p. 65).  

Para melhor compreensão o recrutamento pode ser definido como “[...] o 

processo de identificação e atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão 

escolhidos alguns para posteriormente serem contratados para o emprego” 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2012, p. 162). E seleção pode ser definida como “[...] o 

processo de coletar e utilizar informações sobre os candidatos recrutados 

externamente para escolher quais deles receberão propostas de emprego” 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2012, p. 208). 

Segundo Adriana Fernandes (2008, p. 43), os processos de recrutamento e 

seleção não são tão simples quanto parecem. Aliás, esses processos passaram ser 

estratégicos para as empresas que estão revendo seus conceitos, porquanto o 

capital humano passou a ser um diferencial no mundo organizacional competitivo e o 

conceito de inclusão passou a ser mais discutido nesse meio.  

 

Os programas de inclusão das empresas fizeram com que o papel, a 
responsabilidade e a relevância da atuação dos profissionais de recursos 
humanos aumentassem significativamente, uma vez que a gestão de 
pessoas é a chave para uma inclusão sustentável. Em outras palavras, 
incluir de forma sustentável pessoas com deficiência nas corporações não 
se resume ao recrutamento e à seleção, mas, além disso, a oferecer 
oportunidades de trabalho adequadas, em um ambiente de respeito à 
diversidade, visando a garantir ao profissional um crescimento na empresa 
(SCHWARZ E HABER, 2009, p. 179). 

 

 

Especificamente no processo de recrutamento e seleção de pessoas com 

deficiência existem discordâncias de opiniões entre alguns autores, como Carreira15 
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(1997), apud Fernandes (2008, p. 54), que afirma que o processo deve ser igual 

para qualquer tipo de pessoa, seja ela com ou sem deficiência, e Nambu (2003, p. 

36), que defende uma reestruturação no processo seletivo de uma pessoa com 

deficiência, para que assim a inclusão seja efetivamente realizada. Dentre as 

principais diferenças, estão questões referentes à adaptação da empresa para os 

funcionários com algum tipo de deficiência, divulgações das vagas e técnicas de 

seleção utilizadas, conforme apresentadas a seguir.  

De acordo com Carreira (1997), apud Fernandes (2008, p. 43), qualquer 

pessoa que esteja apta para desenvolver suas funções dentro de uma empresa 

pode concorrer por uma vaga dentro dessa organização e as questões psicológicas 

não devem interferir nas escolhas realizadas, como por exemplo, uma pessoa com 

deficiência que pode sofrer a rejeição pelos demais colegas de trabalho. Além disso, 

o autor acrescenta que as empresas são instituições que visam ao lucro, com isso 

não têm como objetivo realizar ações de cunho social, como a criação de programas 

para a reabilitação de PCD e adaptações estruturais da empresa, isso seria a função 

do governo, organizações de assistência social ou entidades filantrópicas.  

Ao contrário desse pensamento estão Grayson e Hodges16 (2002), apud 

Fernandes (2008, p. 43), eles afirmam que essa mentalidade vem mudando nos 

últimos tempos e com isso as organizações privadas ganharam um papel de ator 

social dentro da sociedade. Para isso, precisam agir de forma ética e responsável 

em relação às pessoas com deficiência, buscando incluí-las em um ambiente 

favorável, assim sendo, cumprirão com a finalidade de gerar lucros, mas não se 

esquecendo de cumprir com o seu dever social. Cristina Batista (2002, p 118), 

afirma que: 

 

O fato de uma empresa querer desenvolver ações sociais não significa que 
ela esteja realmente sensibilizada com as questões sociais, no seu entorno 
ou mesmo para o público interno, com sua política de RH. Por outro lado, se 
existe essa real preocupação com o social, a empresa não pode deixar de 
ser competitiva ou de gerar lucros, até por uma questão de sobrevivência. 
São ações que têm de ser contrabalanceadas para garantir a sobrevivência 
da empresa e a efetivação das ações sociais. Não haveria, assim, uma 
antítese entre duas possibilidades, mas uma complementação das ações.  
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 GRAYSON, David; HODGES, Adrian. Compromisso social e gestão empresarial. São Paulo: 
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De acordo com Nambu (2003, p. 31, 32), as empresas interessadas em 

contratar pessoas com deficiência devem realizar as buscas por candidatos em 

locais mais específicos a fim de obterem um melhor aproveitamento. A autora cita 

como fontes de recrutamento instituições como o Sistema Nacional de Emprego 

(SINE), ONGs, sites especializados em cadastro de currículos de PCD, agências de 

empregos e Núcleos Regionais de Informações sobre deficiência do Sistema 

Nacional de informações sobre deficiência.  

Já na opinião de Carreira (1997), apud Fernandes (2008, p. 56), as mesmas 

técnicas utilizadas para recrutar pessoas consideradas normais (contratação de 

assessoria de RH; contratação de headhunters; indicações; recrutamento via 

internet; cadastro de currículos da empresa; ativação de meios de comunicação; 

vinculação a associações e instituições; e contato com serviços de empregos do 

governo) devem ser utilizadas igualmente no recrutamento de PCD, uma vez que, 

na visão do autor, não é obrigação da empresa procurar por esses profissionais para 

recrutá-los e sim essas pessoas procurarem pela empresa que esteja oferecendo 

uma oportunidade de emprego. Porém, algumas técnicas utilizadas para o 

alistamento de pessoas normais não funcionam de maneira efetiva com PCD, pois a 

quantidade de pessoas com deficiências que buscam empresas em processos 

seletivos ainda é considerada pequena (FERNANDES, 2008, p. 56). 

Em outra divergência de opiniões, Carreira (1997), apud Fernandes (2008, p. 

58), afirma que a seleção de uma PCD deve ocorrer semelhantemente para pessoas 

não deficientes, porque o objetivo é que ambas concorram à vaga em condição de 

igualdade, demonstrando o que podem oferecer de melhor para a empresa, com 

isso seriam utilizados os mesmos testes e avaliações para todos os candidatos. 

Em contrapartida, Nambu (2003, p. 36) assegura que o processo de seleção e 

avaliação de uma pessoa com deficiência deve ser parecido com o que é realizado 

com pessoas sem deficiência, porém não deve ser igual. A autora diz que o bom 

senso é a principal ferramenta para agir adequadamente na escolha da maneira que 

o processo seletivo será conduzido e que testes serão aplicados, dado que existem 

limitações para alguns tipos de deficiência que precisam ser analisados. Como 

exemplo citou pessoas com paralisia cerebral que apresentam dificuldades no 

controle dos movimentos, a utilização de testes de personalidade que avaliam o 

traço gráfico do candidato não será o mais indicado. No caso do candidato surdo, é 

muito importante a forma como se apresentam as instruções para realização de um 
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teste. Para deficientes visuais, a entrevista será o instrumento mais adequado ou 

algum teste que possua adaptações para esse tipo de deficiência. 

Após essas considerações sobre o processo de recrutamento e seleção, 

vemos que, apesar de alguns pontos de discordâncias entre autores, o mais 

importante para ocorrer uma inclusão eficiente é que as competências, habilidades e 

atitudes do candidato sejam ressaltadas, que não haja discriminação pelo fato de ser 

uma pessoa com deficiência e que o processo seja adaptado de acordo com as 

situações das necessidades existentes.  

Agora apresentaremos o perfil profissional e os tipos de vagas mais recorrentes 

para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que pode ser definido como 

um espaço de transações e relacionamentos, como a venda e a compra da força de 

trabalho, ou seja, as pessoas oferecem sua capacidade de trabalho e as empresas 

oferecem oportunidades de trabalho, esse processo é dinâmico e sofre constantes 

mudanças (CHIAVENATO, 2010, p. 104). 

O psicólogo David McClelland17 (2012, p. 323) identificou por meio de suas 

seguidas pesquisas as três maiores motivações responsáveis para um melhor 

desempenho profissional: a necessidade realização (desejo de melhorar e se 

destacar), de poder (desejo de influenciar) e de afiliação (desejo de estabelecer e 

manter relações cordiais). Partindo do pressuposto de que possuem essas 

motivações para trabalhar, todas as pessoas podem possuir qualquer tipo de 

profissão, a partir do momento que tenham as condições, habilidades e 

conhecimentos necessários para exercê-la (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 

313). 

De acordo com Romeu Sassaki (2006, p. 74), “diferentemente do que ocorria 

no passado em termos de qualidades pessoais, hoje os candidatos com deficiência 

apresentam um perfil mais completo”, porquanto estão mais escolarizados, 

autônomos, independentes (com poder de decisões), politizados (conhecendo seus 

direitos e deveres), informados, socializados, preparados psicossocialmente e mais 

capacitados profissionalmente.  

Para reforçar esse conceito, no banco de talentos de profissionais com 

deficiência da Consultoria i.Social, em dezembro de 2009, existiam 20.779 currículos 

                                                 
17

 David Clarence McClelland nasceu em Nova York, psicólogo, formado em doutorado de psicologia 
experimental, pesquisador e professor de psicologia. Em 1963, montou uma consultoria de 
administração de empresas, onde aplicava suas teorias de treinamentos e avaliações de equipes. 
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cadastrados, 46% desses profissionais possuíam formação superior completa ou 

cursando e 45,6% tinham ensino médio completo ou cursando, o que demonstra que 

as pessoas com deficiência estão buscando uma melhor formação educacional e 

profissional para conquistarem empregos melhores (SCHWARZ E HABER, 2009, p. 

154). 

No entanto, será que na prática os profissionais com deficiência estão 

conseguindo uma melhor ocupação no mercado de trabalho? A desejada inclusão 

da PCD nas empresas está ocorrendo da melhor maneira? As vagas que são 

anunciadas e disponibilizadas para essas pessoas abrangem todos os níveis 

profissionais? As habilidades, conhecimentos e atitudes dos candidatos com 

deficiência são valorizados?  

Para melhor elucidar esses questionamentos, Kamila Lima Fernandes de Brito 

(2014, p. 24) realizou uma pesquisa de campo em três sites de oportunidades de 

emprego (Empregos.com; Infojobs e Vagas.com), no período de 22 de agosto de 

2014 a 05 de setembro de 2014, para verificar a quantidade de vagas anunciadas 

exclusivamente para PCD e o grau de escolaridade das mesmas.  

Como resultado, Kamila Brito (2014, p. 25) pôde constatar que foram 

anunciadas 295 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, sendo 144 vagas 

(48,8%) solicitavam ensino fundamental completo, 143 vagas (48,5%) exigiam 

ensino médio completo e apenas 08 vagas (2,7%) pediam ensino superior completo, 

ou seja, muitas oportunidades para cargos de nível fundamental e médio, contudo 

poucas oportunidades para cargos de nível superior. 

Dessa forma, voltamos ao conceito de inclusão excludente (citado 

anteriormente), visto que as oportunidades não são dadas de maneira igualitária 

para todas as pessoas, com e sem deficiência, havendo claramente uma 

seletividade de cargos para PCD, sendo eles em sua grande maioria (quase que na 

totalidade) cargos em níveis de auxiliares e operacionais.  

Para o enfrentamento dessas dificuldades apresentadas na inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é de suma importância à 

conscientização e sensibilização de todas as partes envolvidas. Por isso, 

abordaremos na sequência dessa pesquisa, os desafios para a Psicologia na 

inclusão da PCD no mercado de trabalho e quais contribuições o Psicólogo 

Organizacional e do Trabalho pode oferecer nesse assunto. 
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Capítulo 3 – A Psicologia e a inclusão  

Já é tempo de a Psicologia, em especial a Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, contribuir para um dos principais temas emergentes da 

contemporaneidade: inclusão social da PCD no mercado de trabalho. Uma vez que 

possui como um dos seus papeis, a importância de facilitar a inclusão, direcionando 

e formando profissionais com ênfase no ser humano, para permitir uma maior 

conscientização popular e acadêmica sobre esta temática, salientando 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 causados pela não 

realização destas vivências positivas (GRISCI, 1999, p. 05). 

Para nortear esse capítulo, faz-se necessário apresentar o conceito de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho como uma área de especialidade da 

Psicologia, além de apresentar as principais atribuições do Psicólogo Organizacional 

e do Trabalho e discutir sobre as maiores contribuições que esse profissional pode 

oferecer dentro do tema da inclusão social da PCD no mercado de trabalho, 

mostrando como as intervenções são realizadas e como deveriam ser. 

 

3.1 - Os desafios para a Psicologia na inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho 

De acordo com o psicólogo e pesquisador Mário Camargo18 (2014, p. 214), 

hoje chamada de Psicologia Organizacional e do Trabalho, foi primeiramente 

denominada de Psicologia Industrial. Nesse primeiro momento, a Psicologia 

Industrial aplicava-se para o que ocorria dentro das instituições, selecionando as 

melhores pessoas que se candidatavam a uma vaga de emprego por meio de testes 

psicológicos, avaliando a adequação dessas pessoas para os cargos disponíveis. 

Somente mais tarde, a partir da década de 1980, quando passou a ser conhecida 

como Psicologia do Trabalho ou Psicologia Organizacional, que considerou 

pertinente estudar sobre as interações entre as pessoas e o trabalho, levando em 

                                                 
18

 Mário Lázaro Camargo é Doutor em Psicologia pela USP, líder e membro-pesquisador do Grupo de 
Pesquisa CNPq/UNESP Psicologia Organizacional e do Trabalho, autor do artigo: “O papel da 
psicologia organizacional e do trabalho no enfrentamento dos desafios à inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho”. 
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consideração o contexto organizacional e o contexto externo (social, econômico, 

cultural, etc.) à instituição.  

As definições contemporâneas do que seria a Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, sugerem que essa área teria como missão e tarefa principal analisar e 

investigar as diversas dimensões da relação entre as pessoas, grupos e 

organizações, para que dessa forma alcance a finalidade de construir táticas e 

métodos que possam promover, cuidar e manter a qualidade de vida de todos os 

profissionais (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2004, p. 490).  

Além disso, por meio dessas relações humanas dentro das empresas, esse 

campo da Psicologia seria responsável por buscar a eficiência organizacional, 

compreender o comportamento e atitudes dos colaboradores, evitar o estresse dos 

trabalhadores, conseguir um bem-estar no ambiente de trabalho e promover a 

realização profissional dos funcionários (SPECTOR, 2012, p. 04). 

 A citação a seguir refere-se às atribuições do Psicólogo do Trabalho ou 

Psicólogo Organizacional que integram o CBO - Catálogo Brasileiro de Ocupações 

(CBO, 2016): 

 
Descrição Sumária 
 
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a 
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e 
avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando 
conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo 
de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem 
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e 
atividades de área e afins. 
 
Condições Gerais de Exercício 
 
Os profissionais dessa família ocupacional atuam, principalmente, em 
atividades ligadas à saúde, serviços sociais e pessoais e educação. Podem 
trabalhar como autônomos e/ou com carteira assinada, individualmente ou 
em equipes. É comum os psicólogos clínico, hospitalar, social e 
neuropsicólogos trabalharem com supervisão. Têm como local de trabalho 
ambiente fechado ou, no caso dos neuropsicólogos e psicólogos jurídicos, 
pode ser a céu aberto. Os psicólogos clínicos, sociais e os psicanalistas, 
eventualmente. 

 

 

Nas contribuições do CFP - Conselho Federal de Psicologia - sobre as 

atribuições do Psicólogo Organizacional e do Trabalho, não existe referência de 

ações específicas destinadas às pessoas com deficiência em sua relação com o 
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trabalho. Em uma das atribuições diz que esse profissional “[...] participa do 

recrutamento e seleção pessoal, utilizando métodos e técnicas de avaliação 

(entrevistas, testes, provas situacionais, dinâmica de grupo, etc.), com o objetivo de 

assessorar as chefias a identificar os candidatos mais adequados ao desempenho 

das funções” (CFP, 1992). Como dito anteriormente sobre o processo de 

recrutamento e seleção, ele deve ocorrer de forma inclusiva, com o foco nas 

competências e habilidades dos candidatos, sem discriminação e deve ser adaptado 

para que pessoas com algum tipo de deficiência possam participar em nível de 

igualdade com todos os outros candidatos. 

Verifica-se nas definições supracitadas do que seria a Psicologia 

Organizacional e do Trabalho e sobre as atribuições do Psicólogo Organizacional ou 

do Trabalho, que o objetivo principal é a busca pelo conhecimento acerca da relação 

entre ser humano-trabalho-organização e desenvolver práticas estratégicas para 

recrutamento e seleção de pessoal e intervenções com o objetivo de alcançar a 

qualidade de vida, promoção da saúde do trabalhador e realização profissional 

dessas pessoas. Porém, em nenhum momento é feita uma referência à pessoa com 

deficiência que está ativa profissionalmente, dizendo quais seriam as práticas 

condizentes para essas pessoas, portanto, entende-se que todas as considerações 

realizadas abrangem e também são destinadas aos profissionais que possuem 

algum tipo de deficiência. No entanto, por conta de sua condição de limitação física, 

visual, auditiva e/ou mental, as pessoas com deficiência podem encontrar 

dificuldades para conseguirem conquistar esses direitos no tocante ao trabalho 

igualmente às pessoas sem deficiência (CAMARGO, 2014, p. 215).  

Podemos citar como intervenção negativa, uma palestra sobre qualidade de 

vida numa determinada empresa que tinha em seu quadro de funcionários pessoas 

com deficiência auditiva e durante esse evento não existia tradutor de libras, nem 

legendas nas apresentações. Dessa forma, a ação realizada não incluiu a todos os 

funcionários da empresa e alcançou o seu objetivo de maneira parcial. Outra 

situação negativa seria um processo seletivo com a participação de pessoas com 

deficiência visual, onde é solicitada a realização de um teste que não possui 

nenhuma adaptação para essas pessoas, assim sendo, esses candidatos ficariam 

prejudicados para concorrer à vaga existente. 

Em função disso, podemos chegar à conclusão de que o objetivo da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho e o papel do profissional atuante nessa área devem 
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igualar as ações para todos os tipos de pessoas. Todavia, a maneira de realizá-la 

deve ser diferente, de acordo com as situações apresentadas, principalmente 

quando falamos dos diferentes tipos de deficiências, para que dessa forma 

verdadeiramente os processos seletivos, as melhores condições de trabalho e 

qualidade de vida do trabalhador abracem a todos os profissionais, ou seja, a 

atuação deve ocorrer de forma mais inclusiva e isso é um desafio para o psicólogo, 

que é considerado como: 

 

[...] o profissional mais adequado/capacitado a desenvolver as atividades de 
acolhimento, integração, acompanhamento, avaliação, treinamento, enfim, 
de gestão de pessoas com deficiência nas organizações de trabalho; não só 
por seu preparo intelectual (formação acadêmica), mas também porque sua 
ciência e profissão – a Psicologia – se inscrevem como integrantes da área 
da saúde e está comprometida com promoção da qualidade de vida das 
pessoas, num processo crescente de abertura ao diálogo e parceria com 
outras ciências, profissões e saberes – a multiprofissionalidade e 
interdisciplinaridade – bem como por seu compromisso ético e científico 
com o desenvolvimento do ser humano e sua inclusão nos espaços públicos 
e privados de direito (CAMARGO, 2014, p. 217). 

 

 

Para encerrar essa discussão, ressaltamos que dentro do tema principal desta 

pesquisa - inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho - o 

cumprimento quantitativo da Lei de Cotas não é o suficiente para uma efetiva 

inclusão social e promoção de uma relação saudável entra a PCD e as organizações 

empregadoras. Para que isso aconteça, entendemos que a atuação do psicólogo é 

de suma importância nesse complexo tema para alcançarmos um melhor êxito nas 

seguintes questões: realização pessoal; realização profissional; qualidade de vida; 

inclusão social; desenvolvimento de cidadania; produtividade no trabalho; saúde e 

bem estar laboral; responsabilidade social e etc. 
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Considerações finais 

No decorrer dessa pesquisa descrevemos, desde os tempos antigos até os 

nossos dias atuais, a importância de se ter uma inclusão social verdadeira e sem 

preconceitos, demonstrando que perante a Lei todos nós somos iguais nos direitos e 

deveres, e que este movimento de inclusão ainda está em progresso. Neste tema 

discutido mundialmente, procuramos identificar alguns fatores que influenciam na 

vida de pessoas com deficiência (PCD), principalmente em relação ao mercado 

formal de trabalho, visto que ainda não chegamos ao pleno entendimento e 

aceitação de toda a sociedade. É importante salientar que a bibliografia sobre o 

assunto é escassa, principalmente dentro da Psicologia, e para que o assunto 

pudesse ser discutido foi necessário utilizar referências de outras áreas de estudos. 

Algumas barreiras encontradas nos tempos mais antigos para a inclusão da 

pessoa com deficiência foram derrubadas. Antes, por possuírem algumas diferenças 

e limitações físicas e/ou mentais, as pessoas com deficiências eram vistas como 

seres diferentes, excepcionais, defeituosos, monstruosos e até mesmo demoníacos. 

Por conta disso, sofreram com a exclusão e a segregação, uma vez que eram 

deixados em locais específicos, separados do restante da sociedade considerada 

normal, para acompanhamento, tratamento e assistência de suas necessidades 

especiais, que eram associadas a doenças e incapacidades. Agora, essas imagens 

foram desconstruídas, porém, outras barreiras foram criadas. Hoje em dia, as 

pessoas com deficiência passaram a ter um lugar mais justo na sociedade, tendo 

oportunidades educacionais e profissionais, mas para isso precisam estar 

preparadas e capacitadas para aproveitarem as tais oportunidades, ou seja, 

passamos para a prática da integração social, onde não existe um reconhecimento e 

aceitação para adaptação dos sistemas que receberão essas pessoas e dessa 

forma serem incluídas. Com isso, vemos que atualmente ainda estamos caminhando 

para a tão desejada inclusão social. 

Especificamente em relação ao mercado de trabalho, ao criar a Lei de Cotas, 

que obriga as organizações a contratarem pessoas com deficiência, pode-se pensar 

que o governo está estimulando-as a terem uma atitude inclusiva, assumindo seu 

papel de ator social, focando a preocupação nas relações com a sociedade e não 

somente no valor monetário. Essa nova postura prevê que elas se modifiquem 
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fisicamente, revejam seus conceitos sobre cargos e funções, criem programas de 

readaptação e se ajustem à realidade da PCD. 

Mas, apesar de existir essa obrigatoriedade da contratação da PCD imposta 

pela Lei de Cotas, isso não é o suficiente para que as empresas entendam o real 

significado da inclusão dessas pessoas em seus espaços, porquanto o cumprimento 

dessa Lei se deve em grande parte à ação fiscalizadora do Ministério Público do 

Trabalho ou Ministério do Trabalho e Emprego, que tem atuado em empresas de 

médio e grande porte, multando-as, quando necessário. Em muitos os casos não 

existem as esperadas adaptações e criações de programas para o recebimento 

dessas pessoas em seu quadro de funcionários, sendo assim, a PCD fica à deriva, 

precisando agir de forma que se enquadre nos moldes desejados pelas instituições.  

Com isso, chegamos à conclusão de que, para que exista uma verdadeira 

inclusão da PCD, é necessária uma conscientização e sensibilização de todas as 

partes interessadas, ou seja, governo, empresas, profissionais envolvidos direta e 

indiretamente, instituições especializadas e a própria pessoa com deficiência. Nesse 

sentido, entendemos que o papel do Psicólogo Organizacional e do Trabalho é de 

suma importância para a eficácia desse processo em todas as suas etapas, visto 

que, esse profissional é o mais preparado e capacitado para lidar com o tema, tendo 

em vista sua área de estudo e atuação estarem focadas no ser humano e suas 

diversas dimensões. 

Nosso objetivo com a realização dessa pesquisa, foi apresentar os desafios 

encontrados para a real inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, além disso, analisar quais são os maiores desafios e as maiores 

contribuições da Psicologia para esse tema. Esperamos que com esse trabalho 

inicial, novas pesquisas referentes ao assunto possam surgir, pois é de suma 

importância que a Psicologia esteja envolvida com todos os temas relacionados ao 

homem, para que assim haja uma maior contribuição e atuação do psicólogo na 

sociedade. Um dos assuntos que pode ser discutido em um futuro não muito 

distante é a criação de uma especialidade da Psicologia cujo tema seja inclusão das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o que seria um grande avanço 

para a nossa profissão e uma grande contribuição para essas pessoas e sociedade 

como um todo.  
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