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RESUMO 

 
A presente pesquisa, intitulada “A pessoa com deficiência no mercado de trabalho: avanços e 
desafios no cenário contemporâneo”, objetivou desvelar e compreender como vem se 
processando a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, através do Laboratório de 
Inclusão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Ceará; tendo ainda 
como objetivos específicos identificar quais desafios as pessoas com deficiência enfrentam 
nesse mercado de trabalho, conhecer as percepções da pessoa com deficiência acerca das 
políticas e legislações voltadas à sua inclusão no mercado de trabalho e observar se o órgão 
pesquisado adota estratégias para superação dos estigmas e desafios que envolvem a inclusão 
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Desta forma, esta pesquisa teve 
abordagem qualitativa, realizando-se pesquisas bibliográfica, documental e de campo, 
utilizou-se como técnica de coleta de dados as entrevistadas semiestruturadas, realizadas no 
mês de abril de 2014. Os sujeitos da pesquisa foram 07 (sete) pessoas com deficiência física, 
visual e mental, que trabalham na sede da STDS Ceará. A estrutura desta investigação está 
disposta em três capítulos. O primeiro aborda os aspectos metodológicos da pesquisa, no qual 
apresentamos a aproximação inicial com o objeto de estudo, o campo estratégico da pesquisa, 
que foi o Laboratório de Inclusão da referida secretaria e, por conseguinte, as especificidades 
do estudo, tratando de nossa abordagem, tipo pesquisa e técnica de coleta de dados escolhidas. 
No segundo capítulo, fazemos algumas reflexões sobre a pessoa com deficiência ao longo da 
história, apresentando, ainda que de forma breve, uma discussão sobre a proteção social dos 
segmentos historicamente vulnerabilizados e acerca da perspectiva dos direito, destacando as 
principais conquistas e desafios. No terceiro e último capítulo apontamos reflexões sobre a 
categoria trabalho, as transformações no mundo do trabalho e ainda apresentamos um 
panorama de inclusão das pessoas com deficiência no trabalho e os olhares dos sujeitos da 
pesquisa. Como considerações finais, observamos a importância do trabalho que vem sendo 
realizado pelo Laboratório de Inclusão e sua significância para os sujeitos da pesquisa no 
momento em que esse cria oportunidades para que as pessoas com deficiência vençam 
barreiras impostas pela sociedade do capital, a exemplo do preconceito, e se percebem como 
sujeitos de direitos. 

 
Palavras-chave: Pessoa com deficiência, Mercado de trabalho, Inclusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This study, entitled "The person with disabilities in the labor market: advances and challenges 
in the contemporary scene", aimed to unveil and understand how the inclusion of people with 
disabilities is being developed in the workplace, through Inclusion Laboratory of the 
Department of Labor and Social Development - DLSD Ceará; still having as specific 
objectives to identify which challenges people with disabilities face in the labor market, to 
know the perceptions of people with disabilities on policies and laws aimed at their inclusion 
in the labor market and to observe whether the agency adopts researched strategies for 
overcoming the stigmas and challenges involving the inclusion of people with disabilities in 
the labor market. Thus, this research had a qualitative approach, developing a bibliographical, 
documentary and field research. We used as a technique for data collection the semistructured 
interviewed held in April 2014. The subjects were 07 (seven) individuals with physical, visual 
and mental disabilities, who work at the headquarters of DLSD Ceará. The structure of this 
research is arranged in three chapters. The first discusses the methodological aspects of the 
research, in which we present the initial approach to the object of study, the strategic field of 
research, which was the Inclusion Laboratory of that Secretariat and therefore the specificities 
of the study, dealing with our approach, data type and collection technique. In the second 
chapter, we make some reflections on the disabled person throughout history, presenting, 
although briefly, a discussion of the social protection of historically disenfranchised segments 
and about the perspective of law, highlighting key achievements and challenges. In the third 
and final chapter we point reflections on the work category, the changes in the world of work 
and still present an overview of inclusion of people with disabilities at work and the 
perceptions of the research subjects. As final considerations, we observed the importance of 
the work being performed by the Inclusion Laboratory and its significance for research 
subjects at the time that it creates opportunities for people with disabilities to overcome 
barriers imposed by capitalist society, such as prejudice, and perceive themselves as subjects 
of rights. 
 
Keywords: Person with disabilities, Labor market, Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa, intitulada “A pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho: avanços e desafios no cenário contemporâneo”, justifica-se a partir do nosso 

interesse em conhecer e compreender quais desafios as pessoas com deficiência enfrentam na 

inclusão no mercado de trabalho contemporâneo. A curiosidade em pesquisar a referida 

temática surgiu a partir de nossa experiência profissional numa empresa no ramo de 

telecomunicações, na qual trabalhamos junto a uma pessoa com deficiência física, e na 

convivência do cotidiano laboral foi construída uma amizade. Nos contatos constantes em 

virtude da rotina de trabalho, observamos sensivelmente sua potencialidade profissional e a 

maneira com a qual superava os desafios impostos no cotidiano, por exemplo, no 

deslocamento da sua residência para o trabalho. O fato em questão não consiste numa 

realidade particular, mas num universo amplo de pessoas que possuem alguma deficiência e 

enfrentam diversos desafios na esfera pessoal e profissional, a exemplo dos estigmas e 

preconceitos de que são alvos em virtude de sua deficiência.  

Para tanto, desenvolvemos a estima pelo tema na elaboração do projeto de 

pesquisa exigido pela disciplina de Pesquisa I do Curso de Serviço Social, da Faculdade 

Cearense, cursada no quarto semestre, quando, ao refletirmos sobre os possíveis objetos de 

pesquisa, buscamos leituras e conhecimentos sobre a temática em questão. Dessa forma, como 

trabalho de conclusão de curso, optamos por continuar estudando e investigando a temática. 

Analisando o cotidiano da pessoa com deficiência (PCD) no contexto brasileiro, 

podemos perceber que, ao longo dos anos, essas conquistaram muitos direitos, tanto na esfera 

do trabalho, acessibilidade, educação e demais espaços na sociedade, o que não quer dizer que 

os estigmas e preconceitos historicamente construídos foram eliminados. No Brasil, 

ocorreram avanços na defesa dos direitos desse segmento social, a partir da Constituição 

Federal de 1988 e com os demais dispositivos legais específicos, por exemplo, a Lei de Cotas 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 93, que instituiu a obrigatoriedade das empresas com 

cem ou mais empregados contratarem 2 a 5% de pessoas com deficiência para compor o 

quadro de funcionários, garantindo a inclusão no trabalho. 

O objeto em estudo também possui relevância social, tendo em vista que na 

população brasileira há um número significativo de pessoas que possuem alguma deficiência, 

constatado em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, 

através do censo 2010, o qual apontou que há 45 606 048 pessoas que informam ter algum 

tipo de deficiência visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, o que equivale a 23,9% da 
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população brasileira. E, com base nos dados do censo, o Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará - IPECE, em fevereiro de 2012, demonstrou que o Ceará possui 27,69% 

de pessoas com deficiência, apresentando o maior percentual em relação à estatística nacional, 

que representa 23,92%, e ainda do Nordeste, com 26,63% de pessoas que possuem 

impedimentos, entre os quais os foram pesquisados. (IBGE, 2010; IPECE, 2012).  

Observamos, de acordo com a realidade social, que alguns fatores vêm 

contribuindo para o crescente número de pessoas que adquirem deficiência em nosso país e 

que estão relacionados aos acidentes no trânsito, doenças e acidentes de trabalho, por vezes 

reflexos da violência vivenciada, sobretudo, nas grandes cidades. 

Exposto isso, verificamos a importância da elaboração de estudos, políticas 

setoriais, pesquisas e ações afirmativas voltadas para a educação, o trabalho, acessibilidade, 

lazer, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários direcionados a esse segmento, 

que é parcela significativa entre a população Brasileira.  

Nesse sentido, no Município de Fortaleza, no decorrer dos anos, foram elaboradas 

políticas públicas com o intuito de garantir direitos sociais das pessoas com deficiência, a 

exemplo da aprovação, em 2011, da Lei nº 9868 “A”, que se refere à Política Pública de 

Atenção às Pessoas com Deficiência - PADEF, que busca promover a cidadania às PCD, em 

articulação com as políticas setoriais de saúde, educação, inclusão no mercado de trabalho, 

acessibilidade etc. Sua operacionalização está a cargo da Secretaria Municipal de Direito 

Humanos-SDH, por meio da Coordenadoria de Pessoas com Deficiência-COPEDEF, junto à 

cooperação de outros órgãos do âmbito municipal. A Coordenadoria supracitada objetiva 

divulgar, esclarecer a política de atenção às pessoas com deficiência e difundí-la entre os 

gestores, por meio do assessoramento, monitoramento e fiscalização das ações, buscando 

garantir os direitos humanos das pessoas com deficiência do município de Fortaleza. 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2014). 

Além disso, temos as coordenadorias, conselhos específicos para o segmento que 

abrange atendimento no âmbito Estadual. Um exemplo é a Coordenadoria Especial de 

Políticas Públicas para os Idosos e as Pessoas com Deficiência, vinculada ao gabinete do 

Governo do Estado, que foi estabelecida no dia 31 de março de 2010, através do Decreto nº 

30.150 e, em seguida, regulamentada com os Decretos nº 30.609 de 2011 e o nº 30.801, em 

2012. A coordenadoria possui a finalidade articular, coordenar e monitorar a elaboração e 

implementação de políticas públicas de garantia dos direitos tanto para os idosos, como para 

as PCDs. Temos o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CEDEF, que 

atua no controle social das políticas públicas voltadas à população supracitada, ainda 
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buscando defender os direitos desses sujeitos a fim de que se cumpram na realidade social. 

Entre as políticas de trabalho, há ações de qualificação profissional promovidas na instância 

também do Estado, como o Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com 

Deficiência - CEPID, inaugurando em fevereiro 2014, com intuito de promover a educação e 

a formação profissional voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho.      

Conforme mencionado, há legislações que amparam as pessoas com deficiência 

na sua inclusão no trabalho, educação, na acessibilidade, entre outros, e ações afirmativas que 

garantem serviços de qualificação profissional e inclusão no trabalho promovidos quer pelo 

âmbito Municipal, Estadual e o terceiro setor, que desenvolvem ações e projetos específicos 

voltadas ao segmento social. 

No entanto, conforme o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho-IDT Ceará 

(2013), estima-se que das 35,8 mil empregos que deveriam ser ocupados por pessoas com 

deficiência, apenas 11,6 mil estão preenchidos. Os dados estatísticos expostos acima são 

oriundos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e 

Emprego- MTE, 2011. Exposto isso, verificamos que ainda há um número significativo de 

pessoas com deficiência que deveriam ingressar no mercado de trabalho, mas devido a causas 

diversas não conseguem ser incluídas. Ao refletir acerca dessa afirmação, nos inquieta 

compreender quais os desafios e possibilidades para a inclusão da PCD no trabalho?  

Apesar do fomento dessas políticas, ainda há PCD que não conseguem se inserir 

no mercado de trabalho formal, conforme SINE/IDT (GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ, 2013), pelos motivos mais diversos, como o preconceito dos empregadores, falta de 

preparo das instituições para atender a esse segmento, até de desinteresse desses sujeitos por 

algumas vagas, dado o perfil das condições de trabalho.  

Percebemos que são vários os desafios existentes que podem dificultar a inclusão 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dentre os elementos que impedem o 

desenvolvimento pleno e digno desses sujeitos nos diversos espaços de direito temos, por 

exemplo, as barreiras atitudinais1, isto é, preconceitos e estigmas que ainda associam esses 

sujeitos a pessoas frágeis, pondo em evidência mais a deficiência do que a competência e 

habilidades, percepções das PCD, quando as consideram “coitadinhas”. E as barreiras 

                                                           
1 Barreiras atitudinais são paradigmas, estereótipos, preconceitos e estigmas que devem ser combatidos pela 
convivência social entre as pessoas com e sem deficiência, cuja existência pessoal e coletiva depende em muito 
das condições inclusivas que a acessibilidade pode ajudar a criar e/ou ampliar.  
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arquitetônicas2, que impossibilitam o acesso das pessoas com deficiências aos espaços 

públicos, sociais e de direito, que deveriam ser acessíveis, bem projetados de acordo com a 

norma NBR 9050, que se refere à construção de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos adequados, favorecendo a mobilidade desses sujeitos, desenvolvida 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas que sabemos não ser a realidade das 

grandes cidades brasileiras. 

Assim sendo, a fim de que aconteçam avanços neste sentido, ou seja, para que os 

direitos da pessoa com deficiência sejam garantidos de forma plena, é necessária uma 

desconstrução das atitudes de preconceitos, de modo geral, assim como os empregadores 

passem a conhecer mais sobre a capacidade das pessoas com deficiência e, com isso, realizar 

investimentos na acessibilidade, isto é, melhoria da arquitetura das empresas e órgãos 

públicos, adequações do mobiliário e instrumentos de trabalho, procurando viabilizar a 

inclusão, respeitando a diversidade, o processo de autonomia e os direitos conquistados ao 

longo da trajetória desse segmento. 

Diante disso, surgem questionamentos acerca da inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho contemporâneo. Ao elencarmos algumas dificuldades 

cotidianas, formulamos a seguinte preocupação: como vem sendo realizada a inclusão da PCD 

no mercado de trabalho? Isto é, são viabilizadas oportunidades de inclusão às pessoas com 

deficiências diversas? E, para além das contratações, o que é realizado para permanência 

desses sujeitos no trabalho?  

Desse modo, a investigação em questão tem como objetivo geral analisar como 

vem se processando a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, através do 

Laboratório de Inclusão setor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-STDS; 

tem como objetivos específicos identificar quais os desafios que as pessoas com deficiência 

enfrentam nesse mercado de trabalho, conhecer as percepções da pessoa com deficiência 

acerca das políticas e legislações voltadas à sua inclusão no mercado de trabalho e observar se 

o órgão pesquisado adota estratégias para superação dos estigmas e desafios que envolvem a 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

                                                           
2 Barreiras arquitetônicas são adequações que precisam ser realizadas em edifícios e equipamentos urbanos 
públicos, por exemplo, escolas, hospitais, igrejas, posto de saúde, banco etc., incluindo o transporte público e a 
infraestrutura urbana - cujos espaços devem estar preparados com rampas, com inclinação adequada, conforme a 
NBR 9050, permitindo acesso a todas as pessoas, bem como sinalização sonora e ambiental para permitir o uso e 
a circulação por parte de pessoas com e sem deficiência. Cartilha Direitos humanos das Pessoas com 
Deficiência, Secretaria de Direitos Humanos- SDH e Coordenadoria de Pessoas com Deficiência - Copedef, 
Fortaleza, Ceará, 2012.               
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Para tanto, essa produção acadêmica está estruturada em três capítulos, tratando o 

primeiro dos aspectos metodológicos da pesquisa, no qual apresentamos a aproximação inicial 

com o objeto de estudo, o campo estratégico da pesquisa, demonstrando brevemente o 

histórico da STDS e do Laboratório de Inclusão. Ainda nesse capítulo, abordamos as 

especificidades desta pesquisa.   

No segundo capítulo fazemos um diálogo com autores que abordam acerca da 

categoria analítica deficiência, discutimos algumas reflexões sobre a pessoa com deficiência 

na história, em seguida pontuamos a evolução das nomenclaturas de deficiência ao longo dos 

anos, uma exposição breve sobre a proteção social na sociedade do capital e as pessoas com 

deficiência e, por conseguinte, abordamos a perspectiva dos direitos no que se refere aos 

avanços e desafios por meio de literaturas que fundamentaram o estudo e possibilitaram 

relacionar com os dados coletados. 

No terceiro capítulo, discutimos acerca do trabalho como categoria constitutiva do 

ser social, as principais transformações que ocorreram no trabalho em tempos 

contemporâneos, apontamos, de forma sucinta, dados sobre inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho no Estado do Ceará, e, por fim, trazemos as percepções 

dos sujeitos da pesquisa, as quais correlacionamos ao conceito de inclusão social. 

Destarte, esperamos que a presente investigação propicie reflexões sobre a 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, instigando a ampliação do 

diálogo em diversos âmbitos além do trabalho, mas na acessibilidade, na educação, entre 

outros. Considerando a atuação do Serviço Social junto às pessoas com deficiência na 

perspectiva da garantia e efetivação dos direitos sociais na luta contra qualquer forma de 

preconceito e discriminação.  
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1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA   

  

1.1 Aproximações com o objeto investigado e delimitação do campo da pesquisa 

 

O interesse em pesquisar a temática proposta foi despertado através da nossa 

inserção numa empresa na qual trabalhamos com uma pessoa com deficiência física, 

conforme foi mencionado acima. A partir disso, começamos a questionar de maneira reflexiva 

quais os desafios e possibilidade as pessoas com alguma deficiência enfrentam para ingressar 

no mercado de trabalho. Dessa forma, cursando a disciplina de Projeto de Pesquisa, 

vivenciada no 4º semestre do curso de Serviço Social da Faculdade Cearense, amadurecemos 

nosso interesse em pesquisar o recorte da realidade das pessoas com deficiência, 

especificamente sua inclusão no mercado de trabalho contemporâneo.  

Para tanto, estabelecemos como campo de investigação o Laboratório de Inclusão, 

que se constitui de célula da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, 

localizado na Rua Soriano Albuquerque, 230 - Joaquim Távora, em Fortaleza, Ceará. A 

primeira aproximação com o campo de pesquisa foi através de uma seleção de estágio, 

momento esse no qual obtivemos informações sobre o trabalho que era desenvolvido pelo 

setor.  

Mas, é importante mencionarmos que a definição do campo de pesquisa não se 

deu de forma rápida, pois inicialmente pensamos realizá-la em uma empresa privada de porte 

nacional situada no Centro da cidade de Fortaleza, mas que não autorizou nossa pesquisa em 

tempo hábil. Diante do percalço, recordamos de uma visita que realizamos ao Laboratório de 

Inclusão no mês de novembro de 2013, ocasião em que conversamos com o coordenador, que 

prontamente nos atendeu, esclarecendo informações sobre o trabalho desenvolvido na célula. 

Diante da receptividade da coordenação do Laboratório de Inclusão e por sabermos da 

relevância de seu trabalho, oficializamos o pedido para este se constituir de nosso campo de 

pesquisa e, no mês de abril de 2014, conseguimos adentrar a investigação. 

Sobre o campo estratégico desta pesquisa, faremos a seguir uma breve 

contextualização sobre a história da STDS e, posteriormente, uma exposição sobre o 

Laboratório de Inclusão, na qual falaremos de sua origem, oficinas e projetos implementados. 

A Secretaria da Ação Social - SAS, fundada em 1987, através da Lei nº 11.306, 

abrangendo o Estado do Ceará, objetivava coordenar todas as ações na área social. Essa 

secretaria estava vinculada à Fundação dos Serviços Sociais do Estado do Ceará - 
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FUNSESCE, à Fundação de Assistência às Favelas da Região Metropolitana de Fortaleza - 

PROAFA e à Fundação Estadual de Bem- Estar do Menor do Ceará- FEBEMCE. Em outubro 

do referido ano, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil se integrou a SAS. (STDS, 2014) 

Em 1991, ocorreu uma transição de gestão e a Secretaria da Ação Social foi 

denominada de Secretaria do Trabalho e Ação Social – SETAS, com base na Lei nº 11.809, 

de 22 de maio do ano mencionado. Com isso, o órgão assumiu outras competências, com o 

objetivo de gerar oportunidades de emprego e renda para todos, estando vinculada a Fundação 

da Ação Social – FAS e a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. (STDS, 2014) 

No decorrer dos noventa, precisamente em 1999, ocorreu outra mudança de 

governo, sendo realizada uma reestruturação dos funcionários e políticas na secretaria, através 

da Lei nº 12.961 de 03 de novembro de 1999 e do Decreto nº 25.706, de 15 de dezembro do 

mesmo ano, absorvendo a estrutura organizacional dos servidores da FAS e FEBEMCE 

ambas extintas, conforme respectivos decretos nº 25.696 e nº 26.697,1999. Com isso, desde 

então a secretaria passou a executar e coordenar as políticas de Trabalho e de Assistência 

Social no âmbito Estadual. (STDS, 2014) 

Em 2003, dentro de outro modelo de gestão, a SETAS, por meio da Lei nº 

13.297/2003, passou ser denominada de Secretaria da Ação Social - SAS, responsável por 

planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as Políticas de Assistência Social e da 

Criança e do Adolescente. (STDS, 2014).  

No ano de 2007, a SAS, por meio da Lei nº 13.875 e Decreto nº 28.658, é 

reestruturada, momento característico da transição de governo, e a partir disso assume toda a 

estrutura organizacional da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, passando a ser 

denominada de Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, com o objetivo de 

contribuir com o desenvolvimento sócio-econômico do Estado e a promoção da cidadania, 

tendo como promover a elevação da qualidade de vida da população cearense, 

especificamente pessoas em situação de vulnerabilidade social. O órgão coordena, executa as 

políticas de Trabalho, Assistência Social e desenvolve ações de Segurança Alimentar e 

Nutricional. (STDS, 2014).  

A Assistência social no âmbito regional organiza-se em proteção social básica e 

especial, de acordo com as políticas que norteiam e fundamentam, como a Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS de 1993, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004. 

De forma breve, apontaremos as ações que abrangem cada proteção social e não iremos 

aprofundar essa questão em virtude de não ser a proposta desse estudo. A coordenadoria de 

Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional é constituída da Célula de 
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Proteção Social Básica, Núcleo de Ações Socioassistenciais de Proteção Social Básica, 

Núcleo Espaço Viva Gente, Núcleo de Gestão de Benefícios Socioassistenciais e 

Transferência de Renda, Célula de Diversidade e Acessibilidade, Célula de Segurança 

Alimentar e Nutricional, Núcleo de Gestão de Segurança Alimentar e Nutricional, Núcleo de 

Programas e Projetos e Núcleo Restaurante Popular. (STDS, 2014) 

A Coordenadoria de Proteção Social Especial é composta da Célula de Atenção às 

Medidas Socioeducativas, das Células dos Centros Educacionais que abrangem o Estado do 

Ceará, a Célula de Atenção a media complexidade, o Núcleo Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social de Fortaleza, a Célula de Atenção à Alta Complexidade, 

Núcleo de Assessoramento e Acolhimento que compreende os abrigos e albergue. (STDS, 

2014) 

Já a Coordenadoria de Promoção do Trabalho e Renda possui competência de 

coordenar, executar, e monitorar a política de trabalho, a fim de proporcionar aos 

trabalhadores, ações integrais no que se refere ao trabalho, no âmbito regional, orientado por 

diretrizes do Programa Sine, Sistema Nacional de Emprego e do Ministério do Trabalho e 

Emprego-MTE, tais ações são realizadas por meio de convênio com STDS. (STDS, 2014) 

As ações iniciais relacionadas à inclusão social iniciaram-se na antiga Unidade de 

Aplicação de Estágio Universitário, estudos, pesquisas e desenvolvimento da inclusão de 

pessoas com deficiência e vulnerabilidade social, que posteriormente consolidou-se no 

surgimento do laboratório de inclusão. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011).  

O trabalho inicialmente idealizado teve continuidade com projetos e ações 

planejadas buscando melhorias para a estrutura da sede e acessibilidade das PCD que 

gradualmente poderiam ser inseridas naquele espaço. No inicio de 2004, a partir de 

observações e pesquisas realizadas na secretaria, constatou-se que a lei Federal nº 

10098/2000, o Decreto Estadual nº 12916 e as Normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas que estabelecem a construção da arquitetura com um ambiente acessível estavam 

sendo todas descumpridas. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

Ainda em 2004, foram selecionados estudantes de nível superior com deficiência 

para atuar nas unidades da STDS, oportunizando vagas em todos os editais de estágio, que 

desde então são asseguradas. No inicio de 2006, os projetos direcionados ao segmento 

continuaram fortalecidos, acolhendo estudantes do ensino médio, superior e trabalhadores 

com acessibilidade dificultada ou deficiência. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

O Laboratório de Inclusão é composto do Núcleo de Estágio Universitário e é 

responsável por selecionar, acompanhar e avaliar todo o processo seletivo de estágio 
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universitário na STDS. O Núcleo de Acessibilidade Dificultada propõe uma mobilidade física 

e comunicação adequada a todos os funcionários, estimulando um ambiente inclusivo, o setor 

está localizado dentro do espaço físico e funcional da STDS, no entanto não está situado 

dentro do organograma da secretaria, pois desde a fundação o setor não foi inserido dentro das 

políticas e atualmente ainda encontra-se nessa condição, o que propicia autonomia e, nas 

transições de gestão política, permite que os projetos executados pelo laboratório não sejam 

suspensos e/ou extintos.  

O laboratório desenvolve ações voltadas a estudantes do ensino médio e superior, 

em situação de vulnerabilidade social, que são encaminhados para estágio universitário e 

Projeto Primeiro Passo3, bem como realiza ações inclusivas junto às pessoas com deficiência, 

sujeitos deste estudo, acompanhando-os, capacitando-os e encaminhando-os para o mercado 

de trabalho.  

O acompanhamento realizado nessa célula da STDS considera as particularidades 

de cada deficiência, através de projetos específicos, estudos de caso, encaminhando as PCD 

para atuarem na sede secretaria e em suas unidades, bem como nas empresas privadas que 

procuram o laboratório para intermediação da mão de obra. As entidades de assistência social 

que atendem também a esse segmento encaminham seus aprendentes à secretaria, para que 

sejam incluídos no mercado de trabalho. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

Através da pesquisa, conhecemos e consideramos bastante interessante os projetos 

de inclusão direcionados a pessoas com deficiência, sobretudo os voltados aos que possuem 

acessibilidade dificultada4, dando a oportunidade para pessoas com deficiência física, 

intelectual, auditiva e visual moderada para ingressar no trabalho, em funções diversas, não 

apenas em cargos auxiliares, mas em todas as funções, no caso da STDS, do nível técnico a 

funções administrativas. A inclusão qualitativa não visa à quantidade, ou seja, incluí-los por 

obrigação da lei de cotas, mas, segundo o coordenador responsável pelo setor, “a inclusão de 

                                                           
3 Projeto Primeiro Passo, implementado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-STDS, cria 
oportunidades voltadas à cidadania, à inclusão social e profissional, proporcionando o aprendizado prático e 
experiências que possibilitam o crescimento profissional e pessoal dos jovens de comunidades vulneráveis, entre 
16 e 22 anos, que estão cursando o Ensino Fundamental II, Educação Especial, Ensino Médio ou que tenham 
concluído o Ensino Médio na tentativa de promover uma melhoria na qualidade de vida do público focalizado. 
(Disponível em: < http://www.stds.ce.gov.br/index.php/projetos/63-projetos/282-pimeiro-passo>. Acesso em: 02 
de jun. 2014).           
4
 O termo AD, que significa acessibilidade dificultada, foi criado pelos funcionários do Laboratório de Inclusão, 

adotado em substituição à expressão deficiência, ou seja, pessoas com acessibilidade dificultada, por exemplo, 
visual, auditiva, intelectual, física etc. (Disponível em: 
<http://laboratoriodeinclusao.wordpress.com/2011/06/02/a-invisibilidade-intencional-do-laboratorio-de-
inclusao/>. Acesso em: 01 jun. 2014. 
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um trabalhador, pelas cotas, não depende de sua deficiência, mas de sua capacidade de 

desenvolver com eficiência, suas atividades profissionais”. (VASCONCELOS, 2012).  

A inclusão realizada pelo setor ora mencionado ressalta as potencialidades e 

competências, na perspectiva de desenvolver a autonomia desses sujeitos, pois, a inserção é 

realizada observando as limitações que cada deficiência impõe, compreendendo que a 

inclusão acontece de forma gradual, isso significa acompanhamento, por exemplo, a 

deficiência intelectual e mental, as quais necessitam de um atendimento especializado, em 

específico, na inserção no trabalho é estimulada a participação em oficinas, e intervenções de 

médio a longo prazo. (VASCONCELOS, 2012) 

O laboratório de inclusão possui uma equipe técnica composta por pedagogos, 

psicólogos, dentre outros profissionais, que acompanham as inclusões utilizando o 

instrumental o Plano de Crescimento Individual - PCI, juntamente com elaborações de 

oficinas de capacitação e projetos que instigam a promoção e o aperfeiçoamento da 

qualificação profissional. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

O referido setor vem, ao longo dos anos, executando projetos que resultam em 

melhorias voltadas ao público acompanhado. A partir de metodologias que visam à opinião e 

escuta dos participantes e colaboradores da secretaria, por meio de pesquisas e debates 

buscando aprimorar as atividades. Agregados aos núcleos de estágio universitário e 

acessibilidade dificultada estão inseridos três grupos de estudos elaborados e vivenciados por 

estagiários da STDS, que são: O Grupo de Informação e Consciência Humana, Grupo Fóruns 

Universitários, e o Grupo de Acessibilidade. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

O Grupo de Informação e Consciência Humana, objetiva melhorar a integração 

entre funcionários, técnicos, bolsistas e estagiários da secretaria, proporcionando uma 

interação maior entre os setores, facilitando a acessibilidade e a comunicação de informações. 

Objetiva, também, o estímulo da produção literária interna, por meio de textos técnicos que 

abordem as atividades da STDS de forma mais compreensiva, provendo a reflexão humana e 

aquisição de valores socioculturais. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

Já o Grupo Fóruns Universitários foi fundado a partir do crescimento e 

valorização do campo de estágio universitário em unidades da secretaria. Os estagiários 

planejam eventos que contribuem para a formação profissional, têm apoio e orientação do 

laboratório. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

Os técnicos, estagiários e demais colaboradores que compõem o setor de inclusão 

norteiam suas ações profissionais na ética e lutam por uma sociedade inclusiva, compromisso 

e responsabilidade permeados por atitudes humanas. Em 2010, o setor elaborou um código de 
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ética dos estagiários universitários que aborda os direitos e deveres correlatos de seus 

membros. O código de ética ainda orienta os estagiários e demais colaboradores no agir 

profissional, a fim de que exerçam suas atividades de forma competente, íntegra e eficaz, 

resultando em resolutividade e sucesso profissional. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 

2010). 

O Grupo de Acessibilidade tem o objetivo apoiar, colaborar nos trabalhos de 

transformação do meio ambiente da STDS, tornando esse mais inclusivo. Para tanto, 

desenvolve pesquisas, encontros semanais, oficinas, elaboração de projetos e visitas 

institucionais, a fim de amparar as atividades diárias de cada membro incluído. Esse grupo 

ainda é composto de projetos, elencados a seguir: Projeto Casas de Luz, Projeto Adoc, Projeto 

de Inclusão da Tetraplegia, Projeto Resgate, Oficina de Estudos da Cultura Surda, Oficina de 

psicologia da diversidade e a Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade-AVA e música 

inclusiva.  

O Projeto Casas de Luz propõe a construção e manutenção de imóveis 

residenciais que promovam a devida assistência às pessoas com acessibilidade dificultada, 

propiciando condições para que a PCD possua uma renda complementar que auxilie na sua 

subsistência, tendo em vista a dificuldade de acessibilidade que essas pessoas enfrentam, 

devido, a exemplo de deficiências severas. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

O Projeto Adoc5 objetiva a inclusão de pessoas com acessibilidade cognitiva, 

assim promovendo, em específico, a oportunidade de inserção no mercado de trabalho dos 

internos do Abrigo Desembargador Olívio Câmara - Adoc, unidade da STDS. 

(LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

O Projeto de Inclusão da Tetraplegia proporciona meios de financiamento e 

capacitação no empreendimento de pequenos negócios, localizados na residência da PCD. 

(LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

O Projeto Resgate acompanha e prepara a pessoa com vulnerabilidade social ou 

com algum tipo de acessibilidade dificultada para conseguirem ingressar no mercado de 

trabalho. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

A Oficina de Estudos da Cultura Surda, com encontros que acontecem 

semanalmente, visa prestar orientações acerca da cultura surda, normas de convivência e 

                                                           
5 O Abrigo Desembargador Olívio Câmara – ADOC atende crianças e adolescentes com deficiência mental, em 
regime de abrigo, por se encontrarem submetidos à situação de abandono, vitimas de violência e/ou perdidos. 
(Disponível em: <http://www.stds.ce.gov.br/index.php/protecao-social-especial/182-adoc>. Acesso em: 18 mai. 
2014.  
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noções básicas da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a fim de melhorar o convívio entre 

ouvintes e pessoas com acessibilidade auditiva. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

A Oficina de Psicologia da Diversidade realiza atendimentos semanalmente e 

encontros em grupo terapêutico, tanto a colaboradores, como aos estagiários com ou sem 

acessibilidade dificultada. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2011). 

Portanto, a Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade-AVA realiza 

encontros semanais, nos quais são desenvolvidas atividades que promovam melhoria tanto da 

qualidade de vida, como o desenvolvimento profissional de pessoas com AD - acessibilidade 

dificultada. E a oficina música inclusiva é composta de instrutores de artes da STDS com ou 

sem deficiência visual, por meio de parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará- Secult/CE, 

a qual disponibiliza instrumentos musicais para promoção de aulas de violão, teclado e bateria 

aos jovens do Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 

2011). 

No item que segue, apresentamos as especificidades que envolvem essa pesquisa. 

 

1.2 Especificidades da pesquisa 

 

A presente pesquisa trata de um estudo sobre as pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, refletindo sobre os avanços e desafios da inclusão dessas pessoas, a 

partir do Laboratório de Inclusão-STDS. 

Para tanto, essa investigação constitui-se de uma pesquisa social conceituada por 

Gil (2008, p. 26) como “o processo que permite a obtenção de novos conhecimentos no 

campo da realidade social”. A pesquisa social proporciona ao pesquisador compreender o 

contexto da realidade para além do imediato, como um processo dinâmico, considerando as 

transformações constantes na realidade social, permitindo desvelar e entender as 

subjetividades dos sujeitos. 

Realizamos um estudo, a partir da abordagem qualitativa, porque privilegia uma 

aproximação com o objeto pesquisado, propiciando conhecer a realidade em que o sujeito está 

inserido, suas emoções, percepções, culturas, crenças, valores etc. Segundo Martinelli (1999, 

p. 21-22, grifo do autor), essa abordagem apresenta vantagens para o pesquisador, como: 

  

Essa pesquisa tem por objetivo trazer à tona o que os participantes pensam a respeito 
do que está sendo pesquisado, não é só a minha visão de pesquisador em relação ao 
problema, mas é também o que o sujeito tem a me dizer a respeito. Parte-se de uma 
perspectiva muito valiosa, porque à medida que se quer localizar a percepção dos 
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sujeitos, torna-se indispensável- e este é um outro elemento muito importante- o 
contato direto com o sujeito da pesquisa.  
 

Os sujeitos são parte intrínseca da pesquisa. Sem a contribuição dos entrevistados, 

o estudo não seria constituído de emoções, opiniões etc. A pesquisa qualitativa faz-se 

relevante pelo fim que proporciona ao pesquisador, permitindo descobrir e conhecer uma 

realidade social para posteriormente confrontarmos e discutirmos, articulando as categorias 

analíticas.  

Para Minayo (2010, p. 22), “a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos 

significados. Esse nível de realidade não é visível, precisa ser exposta e interpretada, em 

primeira instância, pelos próprios pesquisados”. É importante nos dedicarmos ao processo de 

escuta e observação dos sujeitos participantes ao relatar sobre suas vivências, enfrentamentos 

e superações diante dos desafios a esses apresentados, especialmente numa sociedade 

capitalista que estimula o individualismo, a intolerância ao diferente, a imposição de normas, 

padrões de beleza e status social.     

Minayo (2010, p. 21) afirma que a pesquisa qualitativa propicia ao pesquisador a 

interpretação da realidade social, porque: 

  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.  
 

De acordo com Mirian Goldenberg (2004, p. 14), “na pesquisa qualitativa a 

preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, 

mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização [...]”. 

Além disso, foi fundamental inserirmos a pesquisa bibliográfica junto a 

referenciais teóricos referentes à temática específica, buscando dialogar com as categorias 

trabalho, deficiência e inclusão social, que são pertinentes ao estudo, pois, segundo Gil (2002, 

p. 44-45): 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. [...] a principal vantagem 
da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 
uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o problema 
de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. 
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Realizamos, ainda, pesquisa documental, na qual obtivemos acesso a materiais 

que abordam sobre os projetos, oficinas, código de ética e dados estatísticos acerca do 

trabalho do laboratório de inclusão. Analisamos as informações que subsidiaram e 

solidificaram a pesquisa, na discussão entre a realidade pesquisada e as literaturas abordadas, 

assim como enriqueceu a concretização desta monografia.  

Exposto isso, compreendemos a importância de incluirmos a pesquisa 

documental, pois: “[...] vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 2002, p. 

45). 

Essa investigação é constituída também do estudo de campo, mediante o acesso 

ao lócus da pesquisa e à interação com o sujeito. É primordial obtermos o contato, 

observarmos, a fim de entendermos além do perfil do sujeito, compreender, através de um 

ouvir e observar treinados, a dimensão macro da problemática. Gil (2002, p. 53) demonstra 

sua importância:  

 

No estudo de campo, estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua 
estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre seus componentes. Dessa 
forma, o estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que 
de interrogação.   
 

A técnica de coleta de dados que compreendemos ser mais adequada foi a 

entrevista, considerada uma técnica pertinente capaz de proporcionar conhecer a opinião dos 

entrevistados, através de uma temática proposta interagindo com os sujeitos, permitindo 

observar, além da sua linguagem oral, a expressão corporal e gestual (MINAYO, 2010).  

Segundo Gil (2002, p. 114-115), a entrevista “por sua vez, pode ser entendida 

como a técnica que envolve duas pessoas numa situação ‘face a face’ e em que uma delas 

formula questões e a outra responde”. 

Minayo (2010, p. 64) enfatiza que a técnica de entrevista possui suas vantagens 

porque: 

 

Entrevista, tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no sentido restrito de 
coleta de informações sobre determinado tema científico, é a estratégia mais usada 
no processo de trabalho de campo. Entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, 
ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o 
objetivo de construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e 
abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vista a este 
objetivo. 
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Para Mirian Goldenberg (2004, p. 90), na entrevista “as atitudes e opiniões do 

pesquisador não podem aparecer em primeiro plano. Ele deve tentar ser o mais neutro 

possível, não sugerindo respostas”. 

A entrevista aplicada foi elaborada a partir de perguntas semiestruturadas para 

desvelarmos as percepções, os perfis dos sujeitos, assim como compreendermos os avanços e 

dificuldades que as pessoas com deficiência vivenciam no mercado de trabalho 

contemporâneo. Estabelecemos um roteiro com questionamentos que objetivou analisar como 

vem se processando a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, através 

do Laboratório de Inclusão. 

Assim, a entrevista parcialmente estruturada é composta por questionamentos que 

seguem uma inter-relação, coerência, precisão com os objetivos do estudo e que serão 

explorados no decorrer da aplicação da referida técnica (GIL, 2002). 

Na compreensão de Minayo (2010, p. 64), “a entrevista semiestruturada combina 

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender a indagação formulada”.       

Os sujeitos selecionados foram pessoas com deficiência, colaboradores da STDS, 

acompanhados e/ou que participam das atividades e projetos do Laboratório de Inclusão. 

Segundo dados do setor, atualmente existem 33 pessoas com deficiência que 

trabalham na sede e nas unidades da STDS, no regime de Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), terceirizadas e que estão vinculadas a empresas diversas que prestam serviços ao 

órgão. Esses sujeitos são admitidos pelo sistema de cotas que garante a contratação de PCD 

nas empresas privadas, de acordo com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

A informação obtida nos proporcionou planejar os critérios para entrevistarmos 

tais sujeitos. Com isso, entrevistamos 20% dos 33 colaboradores com deficiência que atuam 

na sede da secretaria: sete sujeitos, entre homens e mulheres, que possuem deficiência física, 

mental, visual, a fim de conhecermos quais as conquistas e os desafios os participantes 

enfrentam no mercado de trabalho. 

As entrevistas e visitas ao Laboratório de Inclusão aconteceram no mês de abril de 

2014, a partir de agendamento prévio, ocorrendo às terças e quintas-feiras. Primeiramente, o 

coordenador do laboratório nos forneceu os contatos das pessoas que poderíamos entrevistar. 

Logo em seguida, fomos agendando dia e horário para realização das entrevistas, através de 

contato telefônico. Ressaltamos que foi importante para a concretização do estudo de campo a 

disponibilidade e gentileza do coordenador do laboratório quando autorizou a pesquisa, 
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sobretudo a atenção e compromisso dos entrevistados na concessão das entrevistas no 

ambiente de trabalho. 

As entrevistas aconteceram na biblioteca da secretaria, na sala de vídeo e 

informática, um local reservado, no qual conversamos mais tranquilamente. A maioria das 

entrevistas durou entre de 20 a 30 minutos, mas em determinados casos precisamos de um 

tempo maior com os entrevistados que possuem deficiência mental. O conteúdo da entrevista 

foi gravado com um aparelho mp4, sendo todas as gravações autorizadas pelos participantes, 

que foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa monográfica, assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Ao finalizar as entrevistas, todo o conteúdo passou por 

transcrição e análise realizada pela pesquisadora.     

Para resguardar o sigilo da pesquisa e o anonimato dos sujeitos entrevistados, 

decidimos não expor seus perfis detalhadamente, mas elaborar um quadro mencionando de 

forma sucinta os dados de cada entrevistado. Construímos, também, um gráfico das 

deficiências encontradas na realização do estudo, dentro do universo pesquisado. 

A seguir, gráfico e, na página seguinte, tabela contendo breves informações sobre 

os entrevistados: 

 

Gráfico 1- Tipo de deficiências encontradas na pesquisa 

14%

57%

29%

DEFICIÊNCIAS

Deficiência visual

Deficiência física

Deficiência mental

 
                 Fonte: Pesquisa de campo realizada no Laboratório de Inclusão 

 

De acordo com o gráfico 1, observamos, dentro do universo investigado, a 

presença de pessoas com deficiência visual, física, mental que estão incluídas no trabalho. E 

segundo a tabela a seguir que se refere aos perfis dos sujeitos da pesquisa observamos que 

alguns possuem formação acadêmica, e buscaram uma especialização e/ou pensam em 

continuar estudando, por exemplo, participando de concursos públicos.  
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Os entrevistados que possuem ensino médio e fundamental pretendem realizar 

cursos de qualificação profissional, almejando futuramente uma oportunidade de ascensão. 

Somente um sujeito que possui deficiência mental ainda está no ensino fundamental, 

considerada uma deficiência peculiar. Os sujeitos da pesquisa estão trabalhando no órgão 

entre 7 (sete) a 10 (dez) anos significando uma permanência maior no mercado de trabalho.  

 

Tabela 1- Perfil dos entrevistados 

ENTREVISTADO  IDADE ESTADO 
CIVIL 

ESCOLARIDADE TEMPO 
NA 

FUNÇÃO 

MÉDIA 
SALARIAL 

Trabalhador 1 Entre 
30 a 40 
anos 

Casado Pós-graduação Entre 4 e 6 
anos 

Em torno de 
02 salários 
mínimos 

Trabalhador 2 Entre 
30 a 40 
anos 

Casado Ensino médio 
completo. 

Entre 8 e 
10 anos  

Entre 01 e 02 
salários 
mínimos 

Trabalhador 3 Entre 
20 a 30 

anos 

Solteiro Ensino fundamental 
incompleto 

Entre 6 e 8  
anos 

Em torno de 
um salário 

mínimo 
Trabalhador 4 Entre 

40 a 50 
anos 

Solteira Pós-graduação Entre 6 e 8 
anos 

Em torno de 
02 salários 
mínimos 

Trabalhador 5 Entre 
30 a 40 

anos 

Solteiro Ensino médio 
completo. 

Entre 6 e 8 
anos 

Entre 01 e 02 
salários 
mínimos 

Trabalhador 6 Entre 
30 a 40 

anos 

Solteiro Ensino médio 
completo. 

Entre 6 e 8  
anos 

Em torno de 
um salário 

mínimo 
Trabalhadora 7 Entre 

30 a 40 
anos 

Casada Pós Graduação Entre 8 e 
10 anos 

Em torno de 
02 salários 
mínimos 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no Laboratório de Inclusão – STDS Ceará. Abril/2014 

 

Contudo, o salário vigente no cargo técnico de nível superior é considerado baixo 

pelos trabalhadores entrevistados, pois ganham, em média, dois salários mínimos, muito 

aquém do que deveria ser pago, sendo necessário pensar estratégias para viabilização de um 

plano de cargos e salários para esses trabalhadores. Verificamos que isso ocorre em 

decorrência de vínculos terceirizados que, consequentemente, são precarizados, causando 

reflexos na qualidade de vida deste trabalhador e na sua permanência no trabalho. Já nas 

funções de assistente administrativo, o salário está aproximado aos cargos técnicos de nível 

superior, e os auxiliares administrativos recebem um salário mínimo.   
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No segundo capítulo desta produção, trataremos dos desafios que a pessoa com 

deficiência enfrenta ao longo da história, relacionando-os às conquistas dos marcos legais 

constituídos no contexto brasileiro. 
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2 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA  

 

Historicamente, as pessoas com deficiência vivenciaram situações diversas de 

discriminação, preconceito, até percebidas por alguns povos como “anormais”, sendo, 

portanto, excluídas do convívio social e político. Percebemos que, historicamente, ocorreu a 

construção de uma imagem deturpada sobre as pessoas com deficiência, tendo, em períodos 

diferentes da história, sido desenvolvidas compreensões distintas sobre esses sujeitos: 

 

Ao se buscar analisar as condições de existência das pessoas com deficiência ao 
longo da história, podem ser encontrados diferentes modelos de tratamento e 
compreensão destinados a este segmento social. As principais formas de tratamento 
podem ser resumidas nos modelos do extermínio ou abandono, da 
institucionalização, da integração e da inclusão. (PEE, 2006, p.18-19).  
 

Inicialmente, no Período Primitivo, o sujeito com algum tipo de deficiência e 

deformidade não tinha viabilizada sua participação do processo de produção e reprodução da 

vida social. Os povos sobreviviam, sobretudo, por meio do nomadismo, por meio do qual 

realizavam um intercâmbio direto com a natureza. Uma pessoa que tivesse qualquer 

impedimento físico, visual, etc., tinha sua participação no processo produtivo inviabilizada, 

pois, para prover meios para sobreviver, o homem deveria estar preparado para enfrentar os 

obstáculos na busca por alimentos, além de serem robustos o suficiente para lutar contra 

outros seres que habitavam na comunidade, entendendo que apenas os homens mais hábeis 

conseguiam se sobressair diante desses desafios. (BIANCHETTI, 1998 apud PEE, 2006)  

Na Antiguidade Clássica, e aqui nos reportamos à Grécia e à Roma, o homem era 

preparado intensamente para ir à guerra, aderindo a um discurso de manutenção da ordem 

vigente. Para tanto, nessas sociedades ressaltava-se a supervalorização corporal, mantendo um 

físico escultural, fundamentado na “perfeição”, num padrão de beleza idealizado nesse 

contexto. Percebemos que, na sociedade Grega, o Estado e os povos acabavam excluindo as 

demais pessoas que não se enquadravam no padrão de homem viril estabelecido. Ainda na 

Grécia, conforme leis e costumes da época, sobretudo na cidade de Esparta, as crianças, 

quando nasciam com alguma deficiência, mesmo que filhos de nobres, eram eliminadas ou 

abandonadas, submetidas a uma avaliação que determinava o destino dessas e, quando fosse 

constatada alguma deformidade, eram mortas. (PEE, 2006). 

Ainda na literatura que aborda o percurso histórico das pessoas com deficiência 

nas diferentes épocas, Bartalotti destaca que as concepções sobre a deficiência podem ser 

explicitadas em dois momentos no decorrer da formação histórica, estando relacionadas à 
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questões pré-científicas, assim como científicas. (AMIRALIAN, 1986 apud BARTALOTTI, 

2006). 

Segundo Bartalotti, as concepções pré-científicas foram disseminadas na Idade 

Antiga e também na Idade Média, sendo as percepções sobre a deficiência, nesta época, 

caracterizadas por questões que se referiam ao sobrenatural. Dessa forma, as possíveis causas 

para a existência das deficiências eram explicadas pelo fato de as pessoas com deficiência 

estarem possuídas por espíritos negativos, ou ainda serem consequências de castigo divino. 

Exposto isso, o resultado das práticas fundadas em crenças, costumes, religiões do período ora 

mencionado, foi o de eliminar as pessoas com deficiência, tanto através do sacrifício, como o 

abandono causando posteriormente à morte desse sujeito. (BARTALOTTI, 2006)      

Assim sendo, devido à situação de abandono e à escassez de oportunidades de 

inserção nos âmbitos diversos da sociedade, as pessoas com deficiência não visualizavam 

mecanismos a fim de superar de tal condição. Com isso, na Idade Antiga, as PCD foram 

expostas a situações caracterizadas como desumanas e exploradas por outras pessoas que se 

aproveitavam da sua fragilidade, sendo obrigadas a mendigar e/ou serem submetidas a 

trabalhos degradantes, a exemplo de circos que as utilizavam em espetáculos como “atrações 

bizarras”, que causavam estranhamento às demais pessoas sendo, portanto, obrigadas viver 

situações humilhantes. (PEE, 2006). 

 No final da Idade Antiga, na transição para a Idade Média, foi implantado o 

modelo de institucionalização, que perdurou até determinado momento da sociedade 

capitalista. As instituições consistiam em asilos, hospitais e hospícios, cuja principal 

mantenedora era a Igreja Católica, sendo apoiados também por recursos de senhores ricos. 

Idosos, doentes e, especialmente, pessoas que não conseguiam prover seu próprio sustento e 

também dependentes de cuidados pessoais de outrem eram coagidas à institucionalização de 

cunho repressor e assistencialista. (PEE, 2006) 

Para tanto, na Idade Média, as pessoas com deficiência mais uma vez foram 

excluídas, impossibilitadas de conviver com as demais pessoas, não havendo instituições que 

oferecessem um tratamento sistemático, a fim de que esses sujeitos fossem inseridos 

gradualmente nos espaços sociais. No entanto, isso não era possível, em razão da ciência 

ainda não ter sido descoberta. 

Segundo Bartalotti (2006), no final da Idade Média, com a afirmação do 

Cristianismo foi disseminada a ideia de que todas as pessoas são filhas de Deus. Dessa forma, 

a percepção que se tinha sobre as pessoas com deficiência foi modificada, não sendo 

moralmente permitido o seu abandono ou eliminação, como ocorria em cidades da 



33 
 

Antiguidade Clássica. A autora ressalta que, nesse período, foram fundadas as primeiras 

instituições assistenciais, que consistiam em abrigos que confinavam as pessoas consideradas 

incapazes. 

 

Tem-se, então, a notícia dos primeiros espaços assistenciais, em organizações 
religiosas que abrigavam desprotegidos e doentes de todos os tipos, além daqueles 
que, por diversas razões, fugiam aos padrões comuns de comportamento. Mas não se 
pode falar ainda em tratamento, tratava-se, simplesmente, de abrigo. 
(BARTALOTTI, 2006, p. 42). 
 

No cristianismo, são apresentados relatos bíblicos, expostos em seu livro sagrado 

– A Bíblia/ O Novo Testamento, que fazem menção à cura de pessoas que possuíam 

deficiência, por exemplo, mental, física e visual, através dos milagres de Jesus. Observamos 

que, nesse período, a compreensão das causas da deficiência estava arraigada a noções de 

possessão de maus espíritos, ou seja, a questões místicas. (PEE, 2006). 

Na Idade Moderna, os séculos XVI e XVII são acompanhados de mudanças nas 

relações produtivas e sociais. Tais transformações ocorrem a partir do desenvolvimento do 

acúmulo de capital e avanços na ciência e na tecnologia, o modo de produção feudal foi 

extinto, assumindo o modo de produção capitalista, baseado no trabalho, entendido como 

alienado, destrutivo, resultando na divisão de classes entre burguesia e proletariado, e ainda 

na dissociação entre detentores dos meios de produção e classe trabalhadora. (PEE, 2006). 

No decorrer da Idade Moderna, especialmente a partir do Renascimento, a 

aquisição constante de conhecimento através de estudos científicos passa a analisar as 

doenças que afligem as pessoas na sociedade. Esse momento é identificado como período das 

concepções científicas acerca da deficiência. Com isso, o olhar e entendimento sobre a 

deficiência não estava mais relacionado ao místico, mas a partir de então foi considerado que 

a deficiência estava no corpo, vista como doença. (BARTALOTTI, 2006). 

No século XX, os avanços tecnológicos continuam sendo desenvolvidos e 

aperfeiçoados. Entretanto, esse período é permeado por ações assistencialistas no que tange ao 

atendimento das pessoas com deficiência. Amplia-se o número de entidades filantrópicas que 

contribuem com a realização de ações voltadas a esse segmento, mas sob o viés caritativo, 

ainda tratando-os como “coitadinhos”, não desenvolvendo a participação, o potencial e 

autonomia desses sujeitos.  

Outra circunstância que contribuíram para o aumento do número de pessoas com 

deficiência no século XX, entre as quais podemos citar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, 

que deixaram várias pessoas com sequelas, deficiências, sobretudo, físicas, o que motivou a 
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criação/ ampliação das entidades de caráter assistencialista, mantidas e vinculadas à igreja, 

que realizavam ações paliativas em decorrência da destruição causada pela guerra. (GARCIA, 

2011 apud BENGALA LEGAL, 2013), 

Ainda é importante enfatizarmos que houve um impulso nas ações voltadas 

também para as crianças, que receberam um atendimento menos degradante, a partir do 

desenvolvimento de próteses e tecnologias, permitindo a mobilidade paulatina junto aos 

espaços sociais. Além de programas de reabilitação que oportunizaram a esse segmento social 

a integração inicial na sociedade. (GARCIA, 2011 apud BENGALA LEGAL, 2013), 

A partir da discussão apresentada acerca das pessoas com deficiência na história, 

observamos que, desde inicio dos séculos, da formação das comunidades e sociedades, o 

segmento vivenciou situações de preconceitos, estigmas, exclusões desumanas praticadas nos 

diferentes períodos que não reconheciam esses sujeitos como cidadãos que pudessem 

conviver na sociedade, mas foram vistos por muito tempo como sujeitos impuros, percebidos 

como loucos, inválidos etc. 

No contexto brasileiro, as instituições existentes eram de cunho caritativo e 

assistencialista, realizavam um atendimento mais repressivo e compulsório do que social e 

humanizado, apenas preocupavam-se para que as demais pessoas não tivessem proximidade e 

convívio com as pessoas com deficiência. (SDH, 2010). 

No período colonial, as pessoas com deficiência foram alvo de práticas 

excludentes. Por vezes, a própria família tomava a decisão de institucionalizá-las junto a 

Santas Casas e até prisões. Esses sujeitos não tinham independência diante dessa situação/ 

decisão da família, mesmo que a deficiência permitisse a capacidade cognitiva. Com isso, 

passaram ser tutelados e percebidos como incapazes, uma ameaça para os familiares e a 

sociedade, devido à doença, por exemplo, a hanseníase, que antigamente era denominada de 

lepra vista como contagiosa. (SDH, 2010). 

Com a vinda da Família Real para o Brasil e o advento do Império, surgiram as 

primeiras instituições que tinham o objetivo de atender as pessoas com deficiência. No 

entanto, tais ações ainda eram pautadas na perspectiva de deficiência como doença. Após isso 

foram fundadas outras instituições que vieram ser referência desenvolvendo um trabalho 

inicial na área da educação. (SDH, 2010). 

No Período Imperial, de 1822 a 1889, foi fundado o primeiro hospital voltado 

ainda para o atendimento de doenças mentais, chamado de Hospício Dom Pedro II, com sede 

no Rio de Janeiro, por meio do decreto nº 82 de 1841, que iniciou suas atividades apenas em 

1852. A partir da referida ação, foram construídas outras instituições que atuavam no 
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tratamento ao segmento, sendo inaugurado em 1854 o Instituto dos Meninos Cegos, que 

posteriormente foi denominado de Instituto Benjamin Constant e, logo depois, em 1856, o 

Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que no decorrer da sua existência passou a ser chamado 

de Instituto Nacional de Educação de Surdos- INES. (SDH, 2010). 

Diante das informações elencadas acima, compreendemos que as primeiras ações 

no século XIX, no Brasil, não abrangiam todas as deficiências, ocorreram de forma 

focalizada, atendendo inicialmente às deficiências auditivas e visuais. Nesse contexto, as 

oportunidades ainda eram escassas, tendo em vista que a educação na época não abrangia a 

todos, e apenas uma parcela de crianças e adultos tinha acesso ao acompanhamento 

sistemático que possibilitasse, por exemplo, a sua inclusão no mercado de trabalho. A SDH 

(2010, p. 21) demonstra como essa realidade foi vivenciada: 

 

A cegueira e a surdez foram no Brasil no século XIX, as únicas deficiências 
reconhecidas pelo Estado como passíveis de uma abordagem que visava superar as 
dificuldades que ambas as deficiências traziam, sobretudo na educação e no 
trabalho. 
  

No decorrer dos anos, no período Republicano, em 1904, foi fundada uma 

organização, cujo atendimento estava direcionado a crianças com deficiência, chamado 

Pavilhão Escola Bourneville. (SDH, 2010) 

Surgem instituições que começam a prestar serviços sociais às PCD, por exemplo, 

as Sociedades Pestalozzi, fundadas em 1932, e as Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE, criadas em 1954, com sedes implantadas em todo o Brasil, 

caracterizadas como organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que contribuíram de 

forma significativa, na área da saúde e na educação, a fim de melhorar e ampliar os locais de 

referência aos cuidados e tratamento ao esse segmento. 

Apresentamos, abaixo, a evolução das nomenclaturas que perpassam o cotidiano 

da pessoa com deficiência, compreendendo ser essa evolução importante marco na luta pelo 

rompimento dos estigmas e preconceitos que a permeiam. 

 

2.1 O conceito de deficiência: compreendendo a evolução das nomenclaturas 

  

Nos anos de 1970, começou a luta pela desconstrução de expressões que foram 

construídas em épocas diferentes e associavam as pessoas com deficiência a sujeitos frágeis, 

termos que não estimulavam seu protagonismo, além de explicitar significados 
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discriminatórios. Numa perspectiva de amenizar o tratamento de exclusão vivenciado pelo 

segmento, que resultou em marcas negativas, as organizações internacionais que lutam pelos 

direitos das pessoas com deficiência no cenário internacional elaboraram documentos e 

declarações que gradualmente modificaram os conceitos de deficiência. 

Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, decreto nº 

186, de 2008, o conceito de deficiência foi alterado, de acordo com as transformações 

ocorridas em diferentes momentos da história, pois: 

  

A deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação 
entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. (SDH, 2011, p.22).    
  

Verificamos que, no decorrer da história, nomenclaturas variadas foram 

elaboradas para chamar as PCD. Os marcos legais iniciais que buscavam ampliar e esclarecer 

a concepção de deficiência foram elaborados a partir dos anos de 1970, especialmente em 

1975, pela Organização das Nações Unidas, formulando a Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes, ratificada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que aborda no 

art. I:   

O termo pessoas deficientes refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si 
mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida social normal, em 
decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas ou 
mentais. (RIBAS, 2011, p. 13). 
 

À época, o referido documento ainda não detalhava com precisão a classificação 

da deficiência; seu conteúdo tratava de um conceito abrangente acerca do tipo de deficiência, 

não considerando as particularidades e diversidade existentes que a lei poderia contemplar. 

(RIBAS, 2011) 

Em 1981, a Organização Mundial da Saúde (OMS) dispôs de um documento que 

abordava aspectos relacionados à pessoas com impedimentos, deficiência ou incapacidade. O 

impedimento se referia tanto a uma alteração psicológica, fisiológica, assim como anatômica 

na dimensão do corpo humano. A deficiência ocorria em decorrência de sequelas que viessem 

a restringir a execução de uma atividade. Já a incapacidade resultaria de obstáculos 

encontrados pelas pessoas com deficiência ao interagir com a sociedade, considerando a 

idade, sexo, fatores sociais e culturais. (RIBAS, 2011) 

Nos anos de 1990 foram elaborados documentos e legislações que tinham o 

objetivo de apontar melhorias na garantia de direitos sociais para o segmento. Em 1990, a 
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Organização das Nações Unidas orientou a mudança da expressão pessoas deficientes para 

utilização, do termo pessoas portadoras de deficiência. (RIBAS, 2011) 

A expressão “portador de deficiência” foi inserida nas legislações, decretos 

durante os anos de 1990 e 2000, sendo que o referido termo não foi percebido positivamente 

por esses sujeitos, pois seu significado sugeria que a pessoa com alguma deficiência era 

portadora daquela limitação, como se tais sujeitos pudessem optar por tê-la ou não, uma vez 

que, para Cerignoni e Rodrigues (2005, p. 10-11): 

 

A deficiência não é algo que se carrega, não é um objeto que se porta durante um 
certo tempo e depois pode ser descartado como se fosse um objeto externo à pessoa. 
A deficiência é parte constituinte da pessoa, faz parte de sua identidade. Não é 
possível para a pessoa se desfazer dela por um simples ato de vontade. Portanto, a 
pessoa não porta deficiência, ela a possui como parte integrante do seu próprio ser.  
           

Logo depois, ainda nos anos de 1990, foi construída outra denominação 

“portadores de necessidades especiais”. Segundo Cerignoni e Rodrigues (2005, p. 11), a 

referida terminologia “permitiu ampliar o grupo de tal forma, que ficou difícil definir quem de 

fato seria ou não uma pessoa com deficiência”. Com isso, chamar pessoas com algum tipo de 

deficiência de portadores de necessidades especiais abrangia outros sujeitos que necessitavam 

de uma atenção e assistência específica, como as pessoas em situação de rua, etc. 

As pessoas com deficiência intelectual foram chamadas também de 

“excepcionais”, porém verificou-se que a utilização do termo não foi aderida pelo próprio 

segmento, pois seu significado estava relacionado à anormalidade. (CERIGNONI; 

RODRIGUES, 2005). 

Na realidade pesquisada, bem como em outros espaços sociais, observamos 

também que é usado o termo cadeirante para designar os que necessitam do recurso de cadeira 

de rodas na sua mobilidade. É uma expressão de uso informal, sendo formulada pelos 

movimentos sociais que lutam e defendem os direitos das pessoas com deficiência, não 

consistindo em preconceito. (CERIGNONI; RODRIGUES, 2005). 

Nesta década em curso, mais uma vez, a expressão é modificada através do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Portaria 2.344, de novembro de 

2010, no seu art. 2, que reformula o conceito Pessoas Portadoras de Deficiência e vem, desde 

então, apresentando a nomenclatura de “pessoas com deficiência”; considerando que é mais 

apropriado ao tratar e receber tais sujeitos, ressaltando que esse é, primeiramente, pessoa com 

sentimentos, determinações, habilidades e opiniões. (CERIGNONI; RODRIGUES, 2005). 



38 
 

Exposto isso, é necessário ressaltarmos que as mudanças nas terminologias 

citadas acima não significaram necessariamente mudanças substanciais com a ruptura de 

preconceitos e discriminação, pois, numa sociedade capitalista que estimula de maneira 

desenfreada o consumo, o individualismo, a aquisição de bens e serviços privatizados, 

mediante uma lógica destrutiva do capital, as pessoas com deficiência ainda vivenciam 

desigualdades sociais, atitudes preconceituosas e exclusões na sociedade. Segundo José 

Pastore (2000, p. 19), “as limitações das pessoas com deficiência são muito variadas e não 

podem ser tratadas de maneira genérica. Há pessoas que possuem pequenas limitações para se 

vestir, por exemplo, mas têm uma grande capacidade de trabalhar [...]”.  

Cerignoni e Rodrigues (2005, p. 16) afirmam que, ao conviver e intervir junto às 

pessoas com deficiência, é primordial considerar sua singularidade, salientando que em cada 

deficiência existe sua especificidade, a fim de que tais sujeitos sejam incluídos, por exemplo, 

no trabalho, na educação e nos demais espaços de direito: 

 

É fundamental levar em conta que distintas deficiências geram características e 
necessidades específicas para os indivíduos. [...] quando se fala de deficiência num 
sentido genérico, não se está falando de uma categoria médica, mas antes de tudo 
sociológica. 
 

A exposição que realizamos acerca das terminologias elaboradas para chamar as 

pessoas com deficiência nos diferentes contextos da história é importante, uma vez que essas 

nomenclaturas evoluíram, representando também avanços entre as conquistas dos direitos 

sociais em momentos diferentes da história, na busca constante para sua efetivação, cuja 

perspectiva será abordada no item 2.3 desta produção.   

 

2.2 A lógica da proteção social na ordem do capital: o lugar dos segmentos 
vulnerabilizados 

 

Antes de traçarmos algumas reflexões sobre a pessoa com deficiência na 

sociedade do capital, é importante fazermos um breve resgate sobre a hegemonia da burguesia 

como classe dirigente desta sociedade e o que representou o fato para a classe trabalhadora. 

Vejamos. 

É sabido que o capitalismo nasce a partir da dissolução gradativa da sociedade 

feudal e que, a partir do século XVI, a “nova” classe social – a burguesia – inicia suas 

investidas galgando influências junto aos monarcas da época, inclusive apoiando as iniciativas 

mercantilistas de Estados Nacionais, a exemplo de Portugal, cuja expressão pode ser 
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referenciada pelas grandes navegações, que dentre tantos “feitos” citados está a invasão das 

terras que hoje fazem parte do território brasileiro. Entretanto, é importante lembrar que, 

embora a burguesia “nasça e cresça” nesse solo, cuja expressão do poder se encontra nas 

Monarquias Nacionais, é apenas com a Revolução Industrial, fenômeno datado dos meados 

do século XVIII, que a burguesia consolidará seu projeto hegemônico, representado pela 

subsunção do trabalho ao capital. 

A partir de então, a burguesia, detentora dos meios de produção, passa a explorar 

o trabalhador extraindo deste a mais-valia e a estabelecer padrões para a sociedade. Nesse 

cenário, o trabalho prediz “liberdade” para venda de sua força de trabalho, que é aquilo que 

irá garantir a sua sobrevivência. Assim, o espaço na sociedade do capital era limitado para 

quem não produzia ou cuja capacidade produtiva seria reduzida, a exemplo de idosos e 

pessoas com deficiência, cujas últimas tiveram, ao nosso ver, ainda mais fortalecido os 

processos de exclusão histórica. Considerando que esses segmentos estavam relegados à 

própria sorte ou à ação da iniciativa privada, representada, sobretudo, pela ação de grupos 

religiosos, a exemplo das organizações de caridade encabeçadas pela Igreja Católica. 

Nesse contexto, a ação do Estado era limitada. O século XIX consolida os 

princípios liberais como credo da sociedade, onde o Estado era mínimo, não devendo regular 

o mercado, assumindo funções específicas, que caminhavam ao favorecimento do mercado. 

As políticas sociais eram restritas, focalizadas e pontuais. A pobreza era naturalizada, 

compreendida como uma problemática dependente do indivíduo, consequentemente, o sujeito 

que não viabilizasse estratégias para superar tal condição acabava excluído da sociedade. Os 

ideais individuais eram exaltados, estimulando a concorrência entre os sujeitos, ou seja, os 

méritos e conquistas eram individuais. No entanto, mesmo não sendo vista com bons olhos, 

admitiam-se políticas sociais paliativas para os chamados segmentos improdutivos, a exemplo 

de idosos e pessoas com deficiência, favorecendo estigmas e preconceitos a esses segmentos. 

As ações paliativas do Estado eram complementadas pela iniciativa privada, conforme citado 

acima, fator que repercutia na não perspectiva do direito, mas relegava esse segmento a ação 

do assistencialismo e da caridade. (PEREIRA, 2011) 

Verificamos que, na sociedade pré-capitalista, a proteção social existente, além de 

ser mínima, estabelecia critérios não igualitários, determinando quem deveria ser merecedor 

ou não dos serviços prestados pelo Estado. Os pobres, as pessoas em situação de rua, idosos, 

crianças, pessoas com deficiência, etc., não tinham reconhecida sua cidadania, a garantia de 

um direito social, político, etc., mas tais segmentos sociais eram vistos pelo poder estatal 

como ameaças perturbadoras das normas e ordem vigente. (PEREIRA, 2011)  
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Ainda nesse cenário adverso, marcado pelo primado liberal, devemos pontuar um 

marco importante na gênese das políticas sociais, que foi a criação dos seguros sociais na 

Alemanha, no século XIX, em 1883, denominado de modelo Bismarkiano, devido sua 

instituição ter ocorrido no Governo de Otto Von Bismark, modelo esse desenvolvido a partir 

de mobilizações grevistas realizadas pelos trabalhadores. A implantação da lógica do seguro 

social inaugurou um período de mudanças nas legislações relativas à seguridade social que 

existiam até então. No entanto, a política do seguro social foi idealizada nos moldes dos 

seguros privados. Assim, apenas os trabalhadores que mantinham vínculo com o sistema 

produtivo capitalista, ou seja, contratados via de mercado de trabalho formal, poderiam 

usufruir dos serviços prestados, mediante a contribuição descontada na folha de pagamento do 

empregado, juntamente com a do empregador. (BEHRING, 2000) 

Ao longo dos anos, a perspectiva do capitalismo liberal apresentou fragilidades 

em sua estrutura, sobretudo ainda no decorrer do século XIX, continuando no século XX. 

Nesse contexto, destacamos a pressão e mobilização que a classe trabalhadora realizou sobre 

a burguesia, a fim de que os direitos de cidadania política e social fossem legitimados e 

consequentemente ampliados, além da luta pela diminuição da jornada de trabalho que 

submetia mulheres e crianças a um trabalho intenso, degradante com uma remuneração 

injusta. (BEHRING, 2000) 

Entre os elementos que contribuíram para a extinção da lógica liberal, é 

importante apontarmos a instituição do capitalismo monopolista que se estabeleceu nesse 

cenário, estimulando concorrência entre capitalistas. Para tanto, acrescido a tais eventos 

desencadeou-se uma grande disputa entre as potências capitalistas que resultou na Primeira e 

Segunda Guerra Mundial. Além desses acontecimentos, a burguesia constatou que o 

liberalismo não era eficaz, perante as medidas para combater a grande crise do capitalismo 

que ocorreu de 1929 até 1932, denominada de Grande Depressão, que o mercado acreditava 

ser um fenômeno natural, assim demonstrando o quanto era ineficaz e não conseguiu intervir 

na crise que causou impactos mundiais. (BEHRING, 2000) 

Observamos que tais eventos colocaram em xeque a permanência do liberalismo 

econômico, com o estabelecimento da Revolução Socialista em 1917 que demandou 

observação e preocupação dos capitalistas e à crise de 1929 estabelecida em seguida, 

confirmando essa preocupação foram formuladas estratégias para superação dessas crises, 

através de uma reestruturação produtiva, que, contudo, não rompe com suas bases do sistema 

capitalista. (BEHRING, 2000) 
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Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2007), na Revolução Francesa, em 

1789, o conceito de cidadania apenas foi difundido. Na realidade, os segmentos sociais mais 

vulneráveis, por exemplo, crianças, idosas, pessoas com deficiência, etc, vivenciavam 

dificuldades para que seus direitos fossem viabilizados cotidianamente. No século XIX, a 

classe trabalhadora começou a reivindicar seus direitos na esfera do trabalho. Assim, trataram 

de pressionar o Estado a fim de que fossem implantadas políticas sociais para amenizar as 

desigualdades sociais latentes na época. No entanto, foi no cenário do pós-45 que o direito 

político de cidadania começou ser efetivado, tendo em vista que o Estado começava intervir 

nas relações econômicas e sociais que até então eram respaldadas num sistema liberal, o qual 

o Estado participava de maneira limitada no tratamento dessas questões. Alastra-se pelo 

capitalismo central a instauração dos Estados Socais, os chamados Welfare State, que 

possuíam peculiaridades a partir dos contextos específicos em que foram implementados. 

Pereira (2011) enfatiza que os serviços de proteção social, antes da instituição do 

Estado de Bem Estar, ou seja, anteriores ao contexto que emergiu no pós-45, eram 

caracterizados pela repressão, a naturalização da pobreza, baseados principalmente em 

concepções morais, percebendo os sujeitos como os responsáveis pela sua condição social e 

econômica que se encontravam. Para a autora, é necessário compreendermos que as políticas 

sociais são constituídas de relações contraditórias, as quais muitas vezes há momentos de 

consensos e dissensos. Sobretudo, precisamos entender que em tais relações sociais estão 

envolvidos dominadores e dominados, classe trabalhadora e burguesia, divisão de classes que 

resulta na contradição capital e trabalho. 

  

A política social por não ser só uma forma de regulação, mas um processo dinâmico 
resultante da relação conflituosa entre interesses contrários, predominantemente de 
classes, tem se colocado, como mostra a história, a serviço de quem maior domínio 
exercer sobre ela. [...] Muito do que hoje se conhece do Welfare State tem a ver com 
os rumos adotados pelo sistema capitalista, que deixou de ser liberal, nos anos 1940, 
por uma questão de sobrevivência, para ser temporariamente regulado. (PEREIRA, 
2011, p. 86-87). 
 

Assim sendo, compreendemos que essa exposição é importante por abordar 

questões iniciais acerca das primeiras iniciativas das políticas sociais, como já discutimos, 

fundadas primeiramente entre Estado, Igreja e instituições privadas, realizadas de maneira 

superficial, paliativa e restrita, no século XIX, com a instituição das Leis dos Pobres em 1834, 

que preconizava a exclusão, discriminação, dos segmentos sociais vulneráveis, entre os quais 

estavam as pessoas com deficiência, reconhecidas na época como incapazes para o trabalho.  
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No cenário mundial mais recente, mesmo envolto na lógica da reestruturação 

produtiva e dos avanços neoliberais, a proteção social aos segmentos mais vulnerabilizados da 

sociedade vem novamente sendo colocada em xeque, com o retorno do Estado mínimo e 

desresponsabilização do Estado.  

Sabemos que, no caso específico do Brasil, a contrarreforma do Estado, iniciada 

nos anos 1990, desarticula as conquistas democráticas presentes na Constituição de 1988, 

precarizando os serviços, privatizando os direitos – a exemplo da saúde e educação, reduzindo 

postos de trabalho – o que, consequentemente, causou impacto também na efetivação dos 

direitos da pessoa com deficiência, incluindo sua inserção no mercado de trabalho. 

Na contramão desse retrocesso, a luta para garantir os direitos da pessoa com 

deficiência não estagnou, mesmo em meio a esse cenário adverso e, a seguir, pontuaremos a 

perspectiva dos direitos desse segmento e alguns desafios presentes na agenda nacional. 

 

2.3 A perspectiva dos direitos da pessoa com deficiência: avanços e desafios  

 

Considerando toda a exposição da história da pessoa com deficiência, é necessário 

realizarmos uma discussão acerca dos aparatos legais que são resultados de conquistas e 

mobilizações do segmento, a fim de compreendermos os avanços e desafios da inclusão das 

PCD no mundo do trabalho, perante uma sociedade capitalista contemporânea que requisita 

do trabalhador agilidade, multifuncionalidades e extração máxima da sua força de trabalho. 

O arcabouço de direitos voltados às PCD foi conquistado paulatinamente através 

da mobilização coletiva do segmento, que começou a se organizar mais ativamente a partir 

dos anos 1970. Cerignoni e Rodrigues (2005, p. 35) realizam uma discussão relevante quanto 

às legislações brasileiras e ressaltam: 

 

Voltando o olhar para a histórica exclusão desse grupo social, as organizações 
governamentais e não governamentais vêm, ao longo de décadas, lutando para que 
essas pessoas tenham assegurados seus direitos básicos. O resultado deste empenho 
está evidenciado no considerável número de documentos internacionais publicados, 
dos quais o Brasil é signatário, e na legislação nacional pertinente à matéria. 
 

Diante do supracitado, no Brasil, especialmente após o estabelecimento da 

Constituição de 1988, foram previstos inúmeros aportes jurídicos que amparam as pessoas 

com deficiência nas diversas esferas, por exemplo, o direito ir e vir que contempla todos os 

cidadãos, e os específicos, que objetivam a inclusão desse segmento social sem discriminação 

ou qualquer ação de preconceito nos espaços diversos na sociedade.  
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E mesmo tendo, atualmente, um rico corpo de legislações voltadas a esses 

sujeitos, isso não significou que a viabilização e a efetivação desses direitos ocorram de forma 

plena apenas pela existência de tais documentos legais, mas é primordial que o conteúdo 

expresso em tais leis aconteça de fato no cotidiano das pessoas com deficiência. É através de 

mecanismos e políticas sociais e setoriais elaboradas junto com o segmento, a partir de suas 

demandas, que mais avanços poderão ocorrer na vida desses sujeitos.      

Sobre esses aparatos legais, no caso específico do Brasil, em 1970 a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) implementou serviços para atender e assistir às pessoas com 

deficiência que não tinham acesso ao então Instituto Nacional de Previdência Social- INPS, 

mas que se caracterizavam pela perspectiva assistencialista presente em sua essência 

institucional. (CERIGNONI, 2005). 

A elaboração da Emenda Constitucional nº 12, em 1978, propôs um conceito 

inicial de integração das PCD, o qual explicitava que a condição econômica e social deveria 

ser garantida, apontando também a importância da educação especial para o desenvolvimento 

desses sujeitos. (CERIGNONI, 2005). 

Em meio aos ares do movimento de redemocratização nos anos 1980, os debates 

acerca da integração das pessoas com deficiência foram postos em pauta no cenário 

governamental, salientando que ainda no período a intervenção do Estado era considerada 

mínima relacionada à temática. Nesse referido ano, os movimentos de pessoas com 

deficiência iniciaram a luta por uma inserção justa e uma participação mais efetiva na 

educação e na saúde. (CERIGNONI, 2005). 

Para Sassaki (1997, p. 42), o termo integração não contempla a diversidade e 

particularidade das PCD, pois esse conceito se refere à “inserção da pessoa com deficiência 

preparada para conviver na sociedade”. Na fase da integração, as pessoas com deficiência 

deveriam se adaptar aos ambientes no que tange a sua interação com as pessoas e as 

arquiteturas presentes nos espaços sociais. 

Segundo Cerignoni (2005), em 1981 é criado pela ONU o Ano Internacional da 

Pessoa Portadora de Deficiência. As ações caritativas, até então desenvolvidas, passaram a ser 

questionadas. Com a promulgação da Constituição de 1988, há considerável avanço legal 

voltado a esse segmento, pois a Carta Magna prevê direitos sociais e outros que 

impulsionaram a trajetória de vida desses sujeitos.  

Além de garantir o direito ao trabalho, a Constituição de 1988 subsidiou decretos, 

portarias e outras na continuidade de avanços na inclusão, a fim de proporcionar uma vida 

digna, o direito a cidadania, a justiça, inserção no mercado de trabalho etc. Nessa perspectiva, 
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ressaltamos o instituído no art. 7º, XXXI, que é a “proibição de qualquer discriminação no 

tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p. 11), e percebemos que, a partir de então, a luta se 

firma na busca pela legitimidade dessa legalidade, ou seja, na garantia do cumprimento de que 

o trabalhador pessoa com deficiência é sujeito de direito igualmente ao trabalhador que não 

possui nenhuma condição de limitação, de qualquer natureza. 

Logo após o marco da Constituição de 1988, foi elaborada a lei nº 7.853/89, que 

anos depois foi regulamentada com o decreto nº 3.298/99, instituindo a Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo acesso aos direitos na área da 

educação, saúde, qualificação profissional, etc., ainda estabelecendo competências da 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) e do 

Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadora de Deficiência (CONADE). 

(CERIGNONI, 2005). 

Seguindo o curso histórico dos direitos no Brasil, a partir de 1990 aconteceram 

avanços significativos concernentes ao incentivo à empregabilidade das pessoas com 

deficiência. Por exemplo, o Decreto nº 129, que promulgou a Convenção nº 159, 

regulamentada em 1991, elaborada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

aborda acerca da Reabilitação Profissional e a promoção de contratação das PCD no mercado 

de trabalho, assim como a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991(Lei de Cotas), que prescreve 

sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. (BRASIL, 1991). 

Destacamos que, além de abranger a garantia aos benefícios da Previdência 

Social, a Lei nº 8.213/91 dispõe também acerca da habilitação e reabilitação profissional da 

pessoa com deficiência e a obrigatoriedade da contratação desses sujeitos nas empresas 

privadas, incluídos a partir do número de empregados vinculados a empresa, estando previsto 

um percentual de 2 a 5% de vagas destinadas. O art. 93 da lei mencionada acima expressa 

que: 

A empresa com 100(cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 % 
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
I – até 200 empregados- 2%; II – de 201 a 500 – 3%; III – de 501 a 1.000 – 4%; IV- 
de 1.001 em diante – 5%. (BRASIL, 1991). 
 

Em 1993 é sancionada a Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), que dispõe acerca da Assistência Social. Entres seus objetivos estão direitos que 

contemplam as PCD no art. 2º, inciso I, d que garante a “habilitação e reabilitação das pessoas 

com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”. (BRASIL, 1993). 
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No contexto de efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, não podemos, 

também, esquecer de fazer menção às legislações que reforçaram a importância da educação 

no desenvolvimento das pessoas com deficiência, destacando suas orientações a educadores, 

gestores e demais pessoas que estão cotidianamente prestando atendimento ao segmento, 

fazendo-se necessário melhorar o acesso do segmento a uma educação gratuita e de qualidade.  

Temos como exemplo a lei nº 8.859/94, que oportunizou aos estudantes com 

deficiência, inseridos em escola especial, o direito de encaminhamento ao estágio. Outro 

marco significativo na área da educação foi a ratificação da Lei de Diretrizes e Base da 

Educação – LDB, Lei nº 9.394/96. O Capítulo V se refere à educação especial, garantindo a 

inserção tanto em instituição que oferece atendimento especializado e no ensino regular com 

metodologia e profissionais capacitados. (CERIGNONI; RODRIGUES, 2005).              

Verificamos que o Brasil possui um número amplo de legislações e aqui não será 

possível abordá-las de forma detalhada, dado os objetivos desta investigação, mas citaremos 

abaixo alguns marcos importantes nesse cenário, sendo esses: 

 

• Lei nº 8.899/94 e Decreto nº 3.691/00: aponta que as pessoas com deficiência 
cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo mensal gozam da 
gratuidade do transporte coletivo interestadual em serviço convencional das 
empresas; 
• Lei nº 10.048/2000: institui a prioridade de atendimento e acessibilidade nos 
transportes; 
• Decreto nº 3.956/2001: editado pelo Governo Federal, promulga a 
Convenção Interamericana para Eliminação de todas as formas de discriminação 
contra a pessoa com deficiência;  
• Lei nº 10.436/2002: dispõe acerca da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

 
• Lei nº 10.690/2000: estabelece uma série avanços, como a isenção de 
Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI, a fim de proporcionar as pessoas 
com deficiência adquirir automóveis, seja sendo a PCD o próprio titular ou seu 
curador; 
• E por fim, o Decreto nº 5.296/ 2004 que dispõe de normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou ainda 
com mobilidade reduzida. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5296.htm) 

 
Ainda voltando para as contribuições que a Assistência Social trouxe para a 

efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, destacamos que a LOAS estabelece o 

Beneficio de Prestação Continuada (BPC), que primeiramente foi previsto na Constituição 

Federal de 1988, entretanto foi regulamentado apenas pela Lei nº 8.742/93 e ainda pelas 

legislações nº 12.435 de 06/07/2011 e nº 12.470 em 31/08/2011, que alteraram preceitos da 

LOAS, e também os decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 de 

setembro de 2008. (MDS, 2014) 
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Diante do exposto, o BPC constitui-se em um benefício da Política de Assistência 

Social, incorporado à Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), que assegura meios de sobrevivência a idosos e pessoas com deficiência, que 

comprovem não ter condições de ser manter ou de ter sua manutenção provida por sua 

família. Para obter a concessão do referido benefício não é necessário ser contribuinte da 

Previdência Social, devendo o requerente cumprir os critérios exigidos pela lei e que 

mencionaremos adiante. (MDS, 2014). 

 

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à 
pessoa com deficiência e ao idoso com 65(sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida 
por sua família. (BRASIL, 1993). 
 

Destacamos que, apesar do BPC ser um benefício regulamentado pela LOAS, 

sendo, portanto, um benefício da Assistência Social, sua execução e concessão está sob a 

responsabilidade da Previdência Social, por meio do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS). Ressaltamos que os recursos para sua execução provêm da Seguridade Social que é 

administrado pelo MDS e direcionada ao INSS, através do Fundo Nacional de Assistência 

Social – FNAS. 

A renda do beneficiário também é avaliada no requerimento do BPC. Assim, é 

considerada incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Destarte, o 

beneficiário para continuar recebendo regularmente o benefício precisa a cada dois anos 

submeter-se a uma avaliação das condições de concessão, ou seja, se permanece atendendo 

aos critérios acima. (BRASIL, s/d). Ainda no caso da pessoa com deficiência, além da renda, 

essa deve comprovar que está incapacitada para o trabalho e para vida independente. 

Observamos que, para que a pessoa com deficiência ou o idoso consiga ser 

beneficiário do BPC, é necessário que cumpra certos critérios, a sua condição econômica e 

social é avaliada, junto aos técnicos que compõe a equipe de análise. É um processo 

caracterizado por sua complexidade, pois, a busca por tal benefício, por vezes é indeferido, 

devido a fatores diversos, como não atender o perfil estabelecido, a exemplo da renda. 

Também precisamos mencionar que, por vezes, ocorre confusão entre o que vem a ser BPC e 

o que se constitui aposentadoria. Muitos beneficiários do BPC, por desconhecerem seu 

significado enquanto benefício não contributivo previsto pela assistência social, acabam 

acreditando que recebem aposentadoria, que é direito acessado por meio de contribuição 

prévia à previdência social, quando na realidade não a recebem. 
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Conhecendo a realidade dos entrevistados, percebemos que, ao tentar solicitar o 

recurso de um benefício/ direito, seja o BPC, aposentaria ou auxílio doença, os sujeitos 

relatam da dificuldade em conseguir acessá-los, mas, devido às exigências solicitadas, 

desistiram e buscaram sua inclusão no mercado de trabalho: 

 

[...] Nunca quis procurar. [...] meu pai sempre disse: - Tá na hora de você se 
aposentar! mas eu nunca senti interesse, eu sempre acreditei em mim, teria 
condições de ganhar meu próprio dinheiro com meu suor sem tá utilizando nenhum 
tipo de benefício. [...] Eu nunca tive interesse em me colocar como uma pessoa 
incapaz de exercer alguma função profissional. (Trabalhador 1). 
 
Não, eu nunca recebi nenhum benefício. Tentei logo na época do meu acidente me 
aposentar porque eu não tava conseguindo ainda nem caminhar. Passei dois anos 
fazendo cirurgia, fiz onze, passei muito tempo assim sem condições nem de 
trabalhar. E nessa época que eu não tava com condições nem de trabalhar, eu não 
consegui, por incrível que pareça. E ai, como eu não consegui minha aposentadoria, 
porque eles diziam que eu tinha condição ainda de trabalhar. E ai bom, já que eles 
dizem que eu tenho condições de trabalhar, não batalhei mais para conseguir 
aposentadoria não. (Trabalhador 4). 
 
Não, nunca recebi por uma escolha pessoal. No inicio eu queria mesmo estudar, me 
formar, trabalhar de carteira assinada - aquela coisa toda! Então, eu nunca tive, fui 
em busca de aposentadoria, nem do próprio BPC -  na época não tinha essa 
divulgação toda. (Trabalhador 7). 
   

Conforme relato de uma das entrevistadas, ainda tentou fazer o requerimento de 

sua aposentadoria, por ser contribuinte da previdência social. No entanto, mesmo sem 

condições de trabalhar na época, o pedido foi indeferido. Após tratamento, conseguiu (re) 

inserção no mercado de trabalho. Outros dois entrevistados relatam que optaram por não 

recorrer a nenhum benefício, pois um deles salientou que sempre acreditou na sua capacidade 

de conseguir ingressar no mercado de trabalho, apesar dos seus pais o estimularem, no 

primeiro momento, a buscar pela aposentadoria ou, melhor dizendo, ser beneficiário do BPC, 

dada à sua não contribuição prévia da previdência social. Ainda observamos na fala de outra 

trabalhadora a decisão de estudar, não optando ao acesso do benefício.  

Mas, voltando aos marcos legais destinados às pessoas com deficiência, é 

importante também ressaltarmos as modificações mais recentes realizadas nas legislações, a 

exemplo da Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011 que altera a lei nº 8.742/93, que aborda 

em seu conteúdo sobre o direito ao retorno do recebimento do BPC. A pessoa com deficiência 

ao reconhecer que possui condições de se inserir no trabalho, respeitando suas limitações, 

pode ingressar sendo seu interesse. Entretanto, se for beneficiário do BPC, este será suspenso, 

devido à inclusão no trabalho, mas ainda poderá solicitar retorno de recebimento do benefício 

caso fique desempregada, sem necessitar passar por outra perícia médica. O art. 21 inciso 4 e 

art. 21ª, inciso 1 e 2 mostram a alteração da referida lei; 
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Art. 21, § 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa 
com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os 
requisitos definidos em regulamento. 
  
Art. 21 A O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente 
quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na 
condição de microempreendedor individual. 
 
§ 1º Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput 
deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-
desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício 
previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício 
suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da 
deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitando o período de 
revisão no caput do art. 21. 
  
§ 2º A contratação de pessoas com deficiência como aprendiz não acarreta a 
suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o 
recebimento concomitante da remuneração e do benefício 
(http://www.planalto.gov.br). 
 

Verificamos que, a partir da promulgação da Constituição de 1988, sobretudo nos 

anos 2000, a formulação, a elaboração e execução de políticas públicas e legislações 

proporcionaram melhorias na vida das pessoas com deficiência. Contudo, sabemos que a 

efetivação de tais direitos ainda não abrange todo o segmento, que demanda ações mais 

eficazes e elaboradas junto a esses sujeitos.  

O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência-Viver Sem Limite foi 

criado pelo Governo Federal, através do decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que 

objetiva implementar novas iniciativas e intensificar ações desenvolvidas em prol das pessoas 

com deficiência. Dentro das ações propostas pelo referido plano estão o acesso à educação, a 

inclusão social, acessibilidade e saúde, mas é pertinente enfatizarmos o eixo inclusão social, 

que articula juntamente com os outros direitos, o Programa de Promoção do Acesso das 

Pessoas com Deficiência beneficiárias do BPC da Assistência Social à Qualificação 

Profissional e ao Mundo do Trabalho – o intitulado Programa BPC Trabalho, que foi 

estabelecido inicialmente, por meio da Portaria Interministerial nº 2, de 2 de agosto de 2012. 

(SDH, 2013). 

O BPC Trabalho foi elaborado pelo Governo Federal, mas é realizado 

conjuntamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

Ministério da Educação (MEC), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Para tanto, tem a finalidade de 

promover o protagonismo e a participação social dos beneficiários com deficiência do BPC, 

estimulando superar as barreiras nas arquiteturas e atitudes, fortalecendo sua autonomia, 



49 
 

viabilizando acesso a rede socioassistencial, outras políticas, a qualificação profissional, ao 

mundo do trabalho, oportunizando a faixa etária de 16 a 45 anos. (SDH, 2013). 

No próximo capítulo discutiremos a categoria trabalho, ressaltando-o como 

princípio originário do ser social, à luz dos conceitos Karl Marx (1983), Ricardo Antunes 

(1999) e outros autores que contribuem no diálogo proposto.   
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3 A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Abordaremos, neste capítulo, a categoria trabalho, considerando sua importância 

na análise dessa pesquisa monográfica. Desse modo, no decorrer deste capítulo 

apresentaremos conceitos e reflexões acerca da gênese do trabalho e, em seguida, refletiremos 

como se processam as relações sociais contraditórias na ordem do capital, fazendo relação 

com nossa pesquisa de campo. 

Ressaltamos que o estudo de tal categoria nos proporcionou fundamentos para 

compreender o objeto proposto que intenta analisar o processo de inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho diante das novas configurações no mundo do trabalho 

contemporâneo. 

 

3.1 Refletindo sobre a categoria trabalho 

 

O trabalho está presente na formação da humanidade. Sua essência propiciou que 

os seres humanos adquirissem consciência e desenvolvimento como ser social, pois o homem 

interage de forma direta com a natureza, realizando um intercâmbio a fim de prover sua 

subsistência, entre outras necessidades. Assim sendo, o sujeito, passou a desenvolver 

objetivações em benefício da coletividade, afirmando sua existência humana. Desse modo, o 

homem realiza uma mediação entre natureza, instrumentos e meios de trabalho, 

transformando a natureza e a si próprio, como afirma Marx (1983, p. 149), quando atribui 

significado ao trabalho: 

 

[...] um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, por 
sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele 
mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, 
cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua 
própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e 
ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, a sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu 
próprio domínio. 

 

No clássico ‘O Capital’, Marx (1983) aponta a diferença entre a espécie humana e 

os animais, distinguindo-os, como no exemplo da abelha que executa uma atividade na 

construção de um favo da colmeia, diferenciando com a maneira pela qual o arquiteto pode 

construir tal objeto. Dessa forma, o autor afirma que o homem inicialmente é capaz de criar, 
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elaborar em sua mente e, em seguida, materializar a construção do objeto, enquanto o ser 

inorgânico, o animal, não possui esta capacidade de idealizar, agindo de forma instintiva. 

Marx (1983, p.149-150) demonstra essa distinção: 

  

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 
mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colméias. Mas o 
que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o 
favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho 
obtém-se um resultado que já no inicio deste existiu na imaginação do trabalhador, e 
portanto idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria 
natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que 
determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade ao qual tem de subordinar 
sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. [...] os elementos simples do 
processo de trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu 
objeto e seus meios.   
    

Gonçalves e Jimenez (2013), refletindo o pensamento de Marx e Lukács, afirmam 

que desde que se constatou a origem do homem, o então ser humano é considerado 

qualitativamente diferente dos seres precedentes - os animais. Esse avanço ontológico deve-se 

à instituição do trabalho como categoria que funda o homem, o transformando em ser social. 

A partir dos escritos de Sergio Lessa, as autoras salientam que o conceito de trabalho está 

além da existência estabelecida entre homem e natureza, assim como é importante a relação 

entre teleologia (finalidade) e causalidade, que são intrínsecas ao ser social.  

 Antunes (1999) confirma também a relevância da teleologia e causalidade na 

composição do homem.  É por meio do trabalho que o ser social desenvolve habilidades tanto 

para criar, como para renovar a suas condições de reprodução, na luta constante para 

sobreviver na sociedade. Assim sendo, o homem possui uma capacidade teleológica, pois, 

primeiramente planeja em sua consciência o objeto de pretende elaborar, para, por 

conseguinte objetivá-lo, observando assim que tal capacidade não está para os animais. Diante 

disso, o trabalho origina toda forma de práxis social e a constituição do ser social, tal 

categoria é resultado de uma realização teleológica, finalística, que é confirmada diariamente 

na vida humana. O autor, analisando os argumentos de Lukács, destaca que no processo de 

trabalho a relação entre teleologia e causalidade não estão dissociadas, no entanto tal processo 

é permeado de contradições, demonstrando que: 

  

O que torna transparente a contraditoriedade presente no processo social: formular 
teleologias sobre as alternativas possibilitadas pela realidade- cujo movimento é 
resultante de causalidades presentes nessa mesma realidade e que foram postas pelo 
conjunto dos atos humanos precedentes-, o que restringe e limita as possibilidades e 
alternativas da ação teleológica. Isso, não elide a ação consciente, subjetiva, que 
desempenha papel decisivo nas mudanças e rupturas substanciais da história da 
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humanidade, de que as revoluções são momentos exemplares. (ANTUNES, 2007, p. 
124-125). 
  

Gonçalves e Jimenez (2013), a partir da exposição de Lukács, enfatizam que o 

trabalho distingue o homem dos animais no aspecto muito além da competição biológica, 

destacando a ação reflexiva, ou seja, a consciência como fator importante nessa diferenciação. 

As autoras, à luz de Lukács, afirmam que “o momento separatório [entre o homem e os 

animais] é constituído não pela fabricação de produtos, mas pelo papel da consciência, a qual, 

precisamente aqui, deixa de ser mero epifenômeno da reprodução biológica: o produto” 

(LUKÁCS, 1978 apud GONÇALVES; JIMENEZ, 2013, p.686). 

Antunes (2007), também norteado pelos conceitos de Lukács, expressa que o 

homem que trabalha é transformado por esse ato, pois o sujeito intervém na natureza, 

modificando o objeto, atribuindo a esse um fim que deseja realizar, subordinando as forças da 

natureza ao seu domínio. Por outro lado, tanto os objetos como as forças da natureza são 

transformados em meios, em instrumento de trabalho, em matérias- primas, entre outros. Com 

isso, o homem ao executar seu trabalho utiliza propriedades mecânicas, físicas e químicas das 

coisas, com objetivo de fazê-las atuar como meios para continuar agindo sobre outros objetos, 

de maneira orientada para uma finalidade.  

Acerca do exposto acima, Lessa e Tonet (2011, p. 26) ressaltam que: 

 

O trabalho é o fundamento do ser social porque ao transformar a natureza, cria a 
base, também material, indispensável ao mundo dos homens. Ele possibilita que, ao 
transformarem a natureza, os homens também se transformem. E essa articulada 
transformação da natureza e dos indivíduos permite a constante construção de novas 
situações históricas, de novas relações sociais, de novos conhecimentos e 
habilidades, num processo de acumulação constante [...]. É esse processo de 
acumulação de novas situações e de novos conhecimentos- o que significa novas 
possibilidades de evolução- que faz com que o desenvolvimento do ser social seja 
ontologicamente distinto da natureza. 
 

Mas, o trabalho num dado momento histórico da sociedade, mais precisamente 

com o advento da sociedade do capital e sua consolidação, a partir do século XVIII, tem sua 

essência ontológica transmutada. Assim sendo, a marca maior da ordem do capital é a 

subsunção do trabalho ao capital, da transformação dos valores de uso em valores de troca, de 

forma que a partir daí, os detentores dos meios de produção possam extrair cada vez mais 

lucros, por meio da exploração da força de trabalho.  Moraes (2010) esclarece no que resulta 

essa relação contraditória entre capital e trabalho, na divisão de classe em burguesia e 

proletariado: 
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O trabalho, na sociedade capitalista está subsumido ao capital. O trabalho em sua 
qualidade abstrata já não é o meio da realização da criatividade humana, mas torna-
se apenas instrumento de reprodução do capital. Essa atividade deixa de ser o 
instrumento necessário para a realização das necessidades essencialmente humanas 
para torna-se o mecanismo de satisfação do capital e, ‘ nesse processo de alienação, 
o capital degrada o trabalho, sujeito real da produção social, à condição de 
objetividade reificada- mero ‘ fator material da produção’- e com isso derruba [...] o 
verdadeiro relacionamento entre sujeito e objeto’. (MÉSZÁROS, 2006 apud 

MORAES, 2010, p. 77).   
 

Em meio a essa ordem societária, Marx (1983) caracteriza o processo de trabalho 

não como resultado da produção de valores de uso para a coletividade, mas com caráter de 

consumo da força de trabalho imposta pelo capitalista. O trabalhador realiza seu trabalho 

submetido a uma relação de controle e dominação do capitalista que comprou a força de 

trabalho e na concepção desse o trabalho lhe pertence. 

Em decorrência da apropriação da força de trabalho pelo detentor dos meios de 

produção, o produto confeccionado pelo trabalhador é de propriedade apenas do capitalista. 

Aí se dá a extração da mais-valia, que é a riqueza produzida pelo trabalhador, por meio de seu 

tempo, consciência e dispêndio de energia, mas que no final da produção não lhe é repassado. 

Dessa forma, o trabalhador planeja, elabora com esforço e dedicação um produto que em 

seguida não irá pertencê-lo, mas de maneira contraditória pertencerá a outrem que tomará 

posse desse, transformando em mercadoria, em razão de ter efetuado a compra da força de 

trabalho, fundamentado nisso considera sob seu poder tudo o que foi produzido. Marx (1983, 

p. 159-160) realiza uma exposição esclarecedora afirmando que há uma distinção entre o 

valor da força de trabalho e a valorização do processo de trabalho após o capitalista tê-la 

adquirido: 

 

O valor da força de trabalho e sua valorização no processo de trabalho são, portanto, 
duas grandezas distintas. Essa diferença de valor o capitalista tinha em vista quando 
comprou a força de trabalho. Sua propriedade útil, de poder fazer fio ou botas, era 
apenas uma conditio sine qua non

6
, pois o trabalho para criar valor tem de ser 

despendido em forma útil. Mas o decisivo foi o valor de uso específico dessa 
mercadoria ser fonte de valor, e de mais valor do que ela mesma tem. Esse é o 
serviço específico que o capitalista dela espera. E ele procede, no caso, segundo as 
leis eternas do intercâmbio de mercadorias. Na verdade, o vendedor da força de 
trabalho, como o vendedor de qualquer outra mercadoria, realiza seu valor de troca e 
aliena seu valor de uso. Ele não pode obter um, sem desfazer-se do outro. 

 

Marx e Engels (2007), analisando surgimento da divisão do trabalho no curso da 

humanidade, apontam que esse é permeado de um desenvolvimento histórico. A evolução da 

divisão do trabalho ocorre gradualmente, sendo que inicialmente essa divisão estava baseada 

                                                           
6
  Condição indispensável (Marx, 1983, p. 159). 
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no gênero, sendo o critério utilizado a força física entre os sujeitos. Logo depois se estabelece 

uma divisão entre cidade e campo e seleção fundadas nos aspectos naturais de corpo e gênero. 

Exemplificando e refletindo sobre o que nos apresentam esses clássicos autores, podemos 

citar como o “trabalho” era percebido nas diferentes etapas da humanidade. Nas sociedades 

primitivas, esse se relacionava à garantia da sobrevivência, à condição dos mais fortes, 

estando relacionado à capacidade física e, por vezes, à divisão sexista, ou seja, à divisão das 

tarefas dos machos e das tarefas das fêmeas. 

Já na Antiguidade Clássica, mencionando o mundo grego, o trabalho era 

claramente dividido entre o esforço físico e o intelectual. Nesse cenário, o dispêndio de 

energia física estava relacionado às condições de inferioridade dos sujeitos, sobretudo, os não 

considerados cidadãos, havendo claramente a divisão do trabalho braçal e trabalho intelectual 

– destinados aos considerados cidadãos. Ainda, a sociedade feudal também nos exemplifica 

essa divisão refletida por Marx e Engels, ao colocar o trabalho subordinado à vontade de 

Deus, ou seja, os pobres (servos) dispendiam esforço braçal, os nobres guerreavam e os 

religiosos (intelectuais) rezevam.  Já na sociedade do capital, o trabalho é condição para 

sobrevivência do homem, transformado-se necessariamente em mercadoria que deve ser 

comercializada.  

 Em decorrência de tais mudanças estabelecidas desde a comunidade tribal à 

consolidação do modo de produção capitalista (século XVIII) a divisão do trabalho atinge o 

momento de ápice, causando uma separação entre trabalho manual e o intelectual. 

Historicamente, trabalho numa perspectiva intelectual de criar estava direcionado a classe 

dominante, enquanto o trabalho forçado que exigia mais esforço físico era atribuído a classe 

dominada. Marx e Engels (2007, p. 12) demonstram as consequências com o avanço das 

forças produtivas ao longo da história: 

 

A divisão do trabalho no interior de uma nação gera, antes de mais nada, a separação 
entre trabalho industrial e comercial, de um lado, e trabalho agrícola, de outro; e, 
com isso, a separação entre a cidade e o campo e a oposição de seus interesses. Seu 
desenvolvimento posterior leva à separação do trabalho comercial e do trabalho 
industrial. Ao mesmo tempo, pela divisão do trabalho no interior dos diferentes 
ramos constata-se, por sua vez, o desenvolvimento de diversas subdivisões entre os 
indivíduos que cooperam em trabalhos determinados. A posição de cada uma dessas 
subdivisões particulares em relação às outras é condicionada pelo modo de 
exploração do trabalho agrícola, industrial e comercial (patriarcado, escravatura, 
ordens e classes) [...]. 
 

Gonçalves e Jimenez (2013), no diálogo com Marx e Engels, ressaltam que a 

divisão do trabalho e propriedade privada possui a mesma finalidade, pois a divisão do 

trabalho diz respeito à cisão dos processos de trabalho, é a atividade do homem. Já a 
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propriedade privada é o produto dessa atividade. Com isso, ocorre uma distribuição desigual 

do trabalho e igualmente dos produtos que constituem a propriedade privada. Ainda, as 

autoras afirmam que a separação entre as atividades encontram lócus principal na própria 

família, na qual estão inseridas contradições, identificadas tanto entre o interesse individual, 

no espaço familiar, assim como o interesse da coletividade entre si. 

Moraes (2010) destaca que o trabalho na sua essência constituído de um caráter 

social representa uma fonte de riqueza humana, no entanto, quando seu fim é a produção de 

mercadorias este é apenas fonte de riqueza do capital. Assim sendo, a relação entre o 

proprietário dos meios de produção e o trabalhador alicerça-se na desigualdade. Essa relação 

desigual está refletida nas relações entre os homens, tendo em vista que essas são 

intermediadas através do dinheiro, do poder de compra, das relações de troca, na qual produz 

uma exploração do homem pelo próprio homem, que é identificado como uma mercadoria e 

não como ser social genérico em sua essência, que deveria ter sua liberdade respeitada. Com 

isso, a sociedade do capital se fortalece mediante o processo de coisificação do homem. Marx 

(2006, p. 78), enfatiza a maneira pela qual o trabalhador vende sua força de trabalho ao dono 

do capital: 

 

O trabalhador, em relação ao patrão, não se encontra de modo nenhum na situação 
de vendedor livre... o capitalista é sempre livre para empregar o trabalho e o operário 
vê-se obrigado a vendê-lo. O valor do trabalho fica completamente aniquilado se 
não for vendido a todo o momento. [...] para que a vida do homem seja uma 
mercadoria, deve então admitir-se a escravidão. Por essa razão, se o trabalho é uma 
mercadoria, surge como mercadoria da mais miserável espécie. 
 

Para Antunes (2007), o processo de trabalho que é transformado em processo de 

valor na sociedade do capital é caracterizado por uma inversão dos seus fins. O ato do 

trabalho enquanto processo de valor de uso com o objetivo de garantir a existência do homem, 

dos demais sujeitos e de outras necessidades, despertava no trabalhador prazer em fazê-lo, 

tinha o empenho em transformar matérias-primas, junto aos instrumentos e meios de 

produção. No entanto, no capitalismo temos a desrealização do ser social. Dessa forma o 

trabalhador não se reconhece como produtor, o objeto lhe é estranho e alheio.  

Marx (2006, p.112) demonstra como o trabalhador é submetido ao processo de 

alienação, não percebendo sua exclusão do processo de produção, pois: 

 

O trabalhador põe a sua vida no objeto: porém agora ela já não lhe pertence, mas 
sim ao objeto. Quanto maior a sua atividade, mais o trabalhador se encontra objeto. 
O que se incorporou no objeto do seu trabalho já não é seu. Assim, quanto maior é o 
produto, mais ele fica diminuído. A alienação do trabalhador no seu produto 
significa não só que o trabalho se transforma em objeto, assume uma existência 
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externa, mas que existe independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um 
poder autônomo em oposição a ele; qua a vida que deu ao objeto se torna uma força 
hostil e antagônica.     
 

Ainda, Lessa (2004, p. 78), com base em Lukács, esclarece que a exteriorização e 

negação do sujeito na sua essência, ou seja, a alienação do trabalhador não é um processo 

natural. O autor enfatiza que:  

 

[...] é uma negação da essência humana socialmente posta, é uma negação do 
homem pelo próprio homem. Portanto, em si, o fenômeno da alienação é puramente 
social, e não deve nenhum momento da sua processualidade ao mundo da natureza. 
 

Segundo Antunes (2007), o trabalho na dimensão abstrata possui um invólucro no 

seu significado, a fim de ocultar sua face contraditória, conflituosa e de exploração presente 

nesse, e consequentemente pretende extinguir o trabalho na sua dimensão concreta, à 

atividade útil que humaniza o homem. Sendo assim, a pretensão do capital é manter os 

trabalhadores alienados do que de fato ocorre em sua lógica - da expropriação de seus 

produtos e dos seus direitos. O autor destaca que o resultado disso é: 

 

[...] o caráter misterioso ou fetichizado da mercadoria: ela encobre as dimensões 
sociais do próprio trabalho, mostrando-as como inerentes aos produtos do trabalho. 
Mascaram-se as relações sociais existentes entre os trabalhos individuais e o 
trabalho total, apresentando-as como relações entre objetos coisificados 
(ANTUNES, 2007, p. 129).     
 

Além do exposto acerca da alienação do trabalhador sob os produtos do seu 

trabalho, temos também a alienação que incide no processo de produção, ou seja, na própria 

atividade produtiva. Marx salienta como a alienação evolui diante da vida e trabalho do 

sujeito, pois: 

O trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica: 
portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não se sente bem, 
mas, infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se 
fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora 
do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é 
voluntario, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma 
necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O trabalho 
externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si 
mesmo, de martírio (MARX, 2006, p. 114). 
  

Diante disso, percebemos que a ordem do capital, desde sua consolidação, 

distorce a essência do trabalho, imprimindo características alienantes, transformando-o em 

mercadoria. Portanto, na sociedade do capital, o trabalhador não detém mais dos meios de 

produção, sua força de trabalho é mercantilizada. O interesse da burguesia é a apropriação da 

mais-valia, por meio do processo de alienação do sujeito enquanto produtor, ser social. A 
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riqueza socialmente produzida é transformada em lucro destinado à burguesia, configurando 

em exploração do homem pelo próprio homem, como já foi refletido no diálogo proposto com 

os autores que fundamentam a questão. No próximo tópico iremos expor sobre as 

transformações no mundo do trabalho a partir da crise do capital, que motivaram o 

desenvolvimento de mecanismo e estratégias para sua superação e consequentemente 

estímulo a seu crescimento. 

 

3.2 Transformações no mundo do trabalho em tempos contemporâneos 

 

A reflexão que propomos neste tópico é apontar as mudanças sofridas pelo 

capitalismo em tempos contemporâneos, motivadas pelas crises que esse sistema vem 

enfrentando desde os finais do século XIX, nos detendo aqui a apresentar os elementos que 

marcam o cenário do capital a partir dos anos 1970, sobretudo, a partir da adesão ao 

Toyotismo e sua busca em fortalecer o sistema capitalista na estabilização da crise que 

iniciada no período. 

De forma breve, lembremos que desde os finais do século XIX, inicio do século 

XX, o sistema capitalista enfrenta momentos de crise. Lembremos de fato bastante conhecido 

por todos nós que foi a Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, que ficou conhecida 

como a Crise de 1929, grande demonstração do abismo criado pelo processo de exploração 

característico dessa ordem. Muito além de ser um abalo na economia norte-americana, com 

impactos em várias economias – a exemplo do Brasil, a Crise de 1929, alertou o capitalismo 

para criação e recriação de estratégias para continuar extraindo o lucro, atentando-o para 

quaisquer percalços que viessem cruzar o seu caminho, a exemplo da superprodução e 

superacumulação. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  

Dentre as saídas propostas pelo capital, Behring e Boschetti elencam os regimes 

totalitários que rondaram o mundo, sobretudo nos anos que se seguiram a essa crise, como 

também os avanços dos ideais keynesianismo, que associados ao modelo fordista, criaram as 

bases dos chamados Estados Sociais, ou Welfare State, a partir dos anos 1940, que tinham 

como características marcantes, mesmo com diferenças significativas a partir das nações que 

o implementaram, um “pacto” com a classe trabalhadora. Nesse período, criam-se e ampliam-

se diversos direitos dos trabalhadores, mas que por sua vez, estavam longe de caminharem 

para a ruptura com a essência do capitalismo, que é a extração de sua mais valia e 

consequentemente instauração de uma nova ordem social. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 
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Mas, como o sistema capitalista se alicerça na desigualdade, esse 

pseudocrescimento, que marca os chamados anos de ouro, de 1945 aos finais dos anos 

1960/início de 1970, logo dá sinais de esgotamento. A estagnação do crescimento econômico, 

a crise do Petróleo e as disputas que marcam a chamada Guerra Fria, adubam o terreno para 

as mudanças em sua configuração, com impactos nefastos para os trabalhadores. 

Mota (2009, p. 4) enfatiza que as consequências no período de crise no 

capitalismo precisam ser compreendidas de forma distinta para o trabalhador e o capitalista: 

 

Os impactos das crises apresentam-se diferenciados para os trabalhadores e os 
capitalistas. Para os capitalistas, trata-se do seu poder ameaçado; para os 
trabalhadores, da submissão intensificada. Estes últimos são frontalmente na sua 
materialidade e subjetividade posto que afetados pelas condições do mercado de 
trabalho, com o aumento do desemprego, as perdas salariais, o crescimento do 
exército industrial de reserva e o enfraquecimento das suas lutas e capacidade 
organizativa.     
 

Para Ianni (1994, p. 2), as transformações no mundo do trabalho ocorrem devido 

ao avanço do capitalismo numa dimensão global: 

 

O que caracteriza o mundo do trabalho no fim do século XX, quando se anuncia o 
século XXI, é que este tornou-se realmente global. Na mesma escala em que ocorre 
a globalização do capitalismo, verifica-se a globalização do mundo do trabalho. No 
âmbito da fábrica global criada com a nova divisão internacional do trabalho e 
produção- ou seja, a transição do fordismo ao toyotismo e a dinamização do 
mercado mundial, amplamente favorecidas pelas tecnologias eletrônicas- colocam-
se novas formas e novos significados do trabalho. São mudanças quantitativas e 
qualitativas que afetam não só os arranjos e a dinâmica das forças produtivas, mas 
também a composição e a dinâmica da classe operária. 
 

Ianni (1994) ressalta que, além do sistema capitalista, a dinâmica social, tanto no 

âmbito nacional, regional e mundial experimentaram as mudanças que ocorreram. O advento 

da globalização propiciou a nova divisão internacional do trabalho, o desenvolvimento global 

também é marcado com o ingresso do capitalismo nos países cuja radicalização, ou seja, onde 

o socialismo durante um bom tempo se fez presente. A partir de tais modificações 

disseminadas em caráter mundial, é possível afirmar que o trabalho assumiu uma dimensão 

global. O exposto se explica através de que “sob as mais diversas formas sociais e técnicas de 

organização, o processo de trabalho e produção passou a estar subsumido aos movimentos do 

capital em todo o mundo” (IANNI, 1994, p. 3). 

Para Druck (2011), nos últimos anos, a partir da década de 1970, o mundo do 

trabalho apresenta uma determinada configuração que se torna hegemônica no cenário 

mundial. O período referido acima é caracterizado por uma mundialização peculiar no sistema 

capitalista, no qual está pautado um projeto político e econômico dotado de uma lógica 
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neoliberal que se efetiva com implantação da reestruturação produtiva. Esse momento 

vivenciado na história representa uma nova fase do capitalismo, chamado também de flexível, 

segundo Sennett (1999), e, para Harvey (1995), de acumulação flexível. Assim sendo, 

conforme Druck (2011, p. 39), a acumulação flexível é: 

  

[...] o processo de acumulação ilimitada de capital que comanda a sociedade, numa 
busca insaciável pelo lucro, pela produção do excedente, cada vez mais estimulada 
pela concorrência intercapitalista no plano mundial. Um processo que dissocia o 
capital e as formas materiais de riqueza (valores de uso), conferindo-lhe um caráter 
abstrato, cuja valorização através do trabalho excedente garante perpetuar-se a 
acumulação. 
 

O sistema capitalista vivenciou uma crise de profundidade e extensão que ficou 

marcada na história. Segundo Mota:  

 

[...] as crises são funcionais ao modo de produção capitalista, constituindo-se num 
mecanismo que determina a restauração das condições de acumulação, sempre em 
níveis mais complexos e instáveis, assegurando, assim, a sua continuidade. (Netto e 
Braz, 2006 apud Mota, 1995, p.3) 
 

A crise vivenciada pelo capital a partir dos anos 1970 está relacionada no interior 

da estrutura do sistema de acumulação, causando impactos no seu tripé, no qual está 

estruturado nas relações capital, trabalho e Estado, trazendo consequências “em todas as 

dimensões da sociabilidade, as quais se vêem afetadas pela intensificação, em grau 

igualmente inédito, da barbárie social” (MÉSZÁROS, 2000, 2002 apud GONÇALVES; 

JIMENEZ, 2013, p. 690). À época, consolidam-se no mundo do capital os elementos 

neoliberais. 

Segundo Antunes (1999), a partir dos anos de 1980 ocorreram transformações 

tanto nas relações, como nas condições de trabalho, especialmente nos países capitalistas 

central, a exemplo da Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, com conseqüentes reflexos nos 

países em desenvolvimento, caracterizados por uma industrialização intermediária. Para o 

autor, essas mudanças são tidas como um processo múltiplo, pois de um lado foi constatado 

uma desproletarização do trabalho industrial, fabril, ou seja, uma diminuição da classe 

operária industrial, à medida que efetivou-se uma significativa subproletarização do trabalho, 

devido a inúmeras formas de trabalho parcial, precarizado, terceirizado, subcontratado, a 

inserção em atividades informais, que marcam a heterogeneização, complexificação e 

fragmentação do trabalho. 

Desse modo, esse novo padrão objetivou flexibilizar a produção, que de forma 

contínua busca manter a produtividade e o alinhamento da produção de acordo com as 
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exigências imposta pelo mercado. Com isso, o Toyotismo adentra e em algumas realidades 

substitui no cenário mundial o modelo que até então moldava o trabalhador na esteira 

taylorismo-fordismo. O novo modelo de produção prima pela desregulamentação, 

flexibilização das relações trabalhistas, desfavorecendo o trabalhador, trazendo, por outro 

lado, benefícios ao capital. (ANTUNES, 1999). 

Druck (2011, p. 40) expõe as principais alterações que ocorreram na dimensão do 

trabalho a partir da cisão do modelo Taylorista: 

 

[...] as transformações trazidas pela ruptura com o padrão fordista geraram outro 
modo de trabalho e de vida pautado na flexibilização e na precarização do trabalho, 
como exigências do processo de financeirização da economia, que viabilizam a 
mundialização do capital num grau nunca mais alcançado. [...] essa hegemonia do 
setor financeiro ultrapassa o terreno estritamente econômico do mercado e impregna 
todos os âmbitos da vida social, dando conteúdo a um novo modo de trabalho e de 
vida. Trata-se de uma rapidez inédita do tempo social, sustentado na volatilidade, 
efemeridade e descartabilidade sem limites de tudo o que se produz e, 
principalmente, dos que produzem- os homens e mulheres que vivem do trabalho. 
 

Na compreensão de Antunes (1999), ao passo que houve avanços nas tecnologias, 

por exemplo, com a telemática, foram verificadas inúmeras modificações no mundo do 

trabalho. Assim sendo, observamos em paralelo uma redução do número de operários no ramo 

industrial, portanto, causando uma alteração, segundo o autor, qualitativa no caráter do 

trabalho.  

Teixeira (2010), à luz dos escritos de Marx, explica que a estrutura da produção e 

da geração de riqueza não está mais norteada pelo trabalho imediato realizado pelo homem, 

nem o tempo que o sujeito trabalha, contudo agora o pilar do acúmulo de riquezas está na 

apropriação da força produtiva de modo geral, a relação que o homem estabelece com a 

natureza, a partir do seu corpo social.  

Ainda na análise do referido autor, o processo de produção adquiriu novas 

configurações, pois o homem não realiza mais o intercâmbio direto com a natureza, como 

ocorria nos modos de produção anteriores. Houve a disseminação e o desenvolvimento de 

tecnologias por meio de um aparato de máquinas que se convertem, segundo o autor, “em 

verdadeiras forças de trabalho intelectual” (TEIXEIRA, 2010, p. 6). Desse modo, o homem 

labuta com equipamentos informatizados que exigem do seu intelecto uma operacionalização 

com uma atenção concentrada e qualificações profissionais para interagir a partir de então 

junto ao maquinário robotizado. Assim sendo, quando a tecnologia tenta dominar o processo 

de produção, verificamos a substituição do trabalho vivo pelo morto. De acordo com Teixeira 

(2010, p. 7), é: 
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[...] quando, então, a substituição de trabalho vivo por trabalho morto atinge os 
limites de valorização do valor. Nessas, condições, o capital não tem outra saída 
senão a de criar uma nova forma de produção de mercadorias. Diferentemente da 
grande indústria, essa nova forma de produção de mercadorias não nasce para 
descerrar novas fronteiras para o desenvolvimento de um novo e longo ciclo de 
inovações tecnológicas, tal como assim o foi na grande indústria. Pelo contrário, ela 
surge para acomodar o desenvolvimento das forças produtivas com as relações 
capitalistas de produção; sua função, portanto, é a de impedir um colapso do 
sistema. 

 

Segundo Antunes (1999), isso ocorre devido às mudanças instituídas nos 

processos de reestruturação produtiva, acumulação flexível ou toytismo, sobretudo a inserção 

do trabalho morto na tentativa de substituir o vivo. Com isso, percebeu-se a busca estratégica 

de maior qualificação do trabalho, pois, o trabalhador envolvido no padrão fordista/taylorista 

não estava capacitado para trabalhar no espaço da indústria. Nesse cenário ocorreram 

mudanças no segmento da classe trabalhadora de acordo com o ramo, setor; em decorrência 

disso, aconteceu uma desqualificação das funções em áreas diversas, houve também a 

diminuição em outros, por exemplo, na função de metalúrgico, contudo em outras áreas 

apresentou-se uma qualificação, por exemplo, na área siderúrgica.  

Em virtude desse cenário, o trabalhador que é especializado apenas em uma dada 

área passa a ser descartado, vulnerabilizado e desvalorizado pois, a lógica da flexibilização é 

contratar sujeitos que possuam capacidades, habilidades multifuncionais e que incorporem o 

discurso da polivalência, assim executando atividades em áreas diversas. Nessa seara, áreas 

como planejamento ou aquelas relacionadas a “um trabalho mais estável” passa a estar 

centralizado nos países desenvolvidos, enquanto que aos países periféricos, cabe “o trabalho 

sujo e precário, contando com uma mão-de-obra barata, a heterogeneidade de regimes de 

trabalho, a dispersão espacial e a desproteção dos riscos do trabalho” (MOTA, 2009, p. 11).        

 Ianni (1994) elucida que o Toyotismo, ou acumulação flexível, modificou as 

dimensões sociais e técnicas de organização do trabalho. Com isso, o “colaborador”, precisa 

ser polivalente e multifuncional, devendo acompanhar as mudanças tecnológicas e adaptar-se 

aos novos padrões de produção de mercadoria e, por conseguinte o excedente, lucro ou mais-

valia.  

Dentre as consequências surgidas com a instalação do padrão mencionado, Druck 

(2011), à luz das afirmações de Castel, ressalta que a precarização do trabalho propicia um 

contexto de vulnerabilidade social, pois, causa impactos na condição salarial que antes 

tínhamos na vigência do modelo fordista; fatores que expressam a fase de desemprego 

estrutural, onde não há mais garantia de inserção num emprego estável. 
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Percebemos que no advento do capitalismo contemporâneo foram desenvolvidas 

novas formas de organização e gestão do trabalho com a instalação de um modelo que visa 

flexibilizar as relações e condições de trabalho, precarizando-as, terceirizada-as e fragilizando 

o trabalhador. Exposto isso, ainda observamos predominar o discurso da qualificação 

profissional, sendo utilizado pelos capitalistas para justificar as exigências estabelecidas no 

mercado de trabalho, por exemplo, da contratação de funcionários polivalentes, perspicazes, 

dinâmicos, proativos e que saibam mediar conflitos e situações- problema. A partir dessa 

discussão e reflexão nos questionamos sobre quais os desafios as pessoas com deficiência 

enfrentam diante do mercado de trabalho contemporâneo, que impõe um contexto adverso e 

nefasto. 

 

3.3 As pessoas com deficiência e o mercado de trabalho: a realidade cearense 

 

No decorrer dessa investigação, percebemos a importância de apontarmos de 

maneira sucinta dados sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência no Estado do 

Ceará, os principais fatores que ainda dificultam o acesso desses sujeitos ao trabalho. Para 

tanto, propomos abordar do mesmo modo como se processou a inserção do segmento social 

no trabalho na realidade brasileira. 

Conforme abordamos no segundo, capítulo a inserção das pessoas com deficiência 

em diferentes espaços e instâncias na sociedade aconteceu de maneira gradual, e até hoje 

ainda há luta para desconstrução de atitudes discriminatórias e pejorativas relacionados a 

esses sujeitos de direitos. Na esfera do trabalho não foi diferente, a mobilização e organização 

das PCD para sanção de leis que garantisse sua inclusão no mercado de trabalho fez-se 

necessária.  

Segundo Sassaki (1997), a partir de 1950, na realidade brasileira, surgiram as 

primeiras oportunidades para que a pessoa com deficiência ingressasse no mercado de 

trabalho. Assim sendo, dos anos 1950 até 1980, a inserção das PCDs se efetivou inicialmente 

através de centros de reabilitação profissional, constituídos de setores responsáveis pela 

orientação profissional, os quais, além de orientar, acompanhavam por meio de avaliações a 

capacidade laboral o usuário. Articulada a possibilidade de colocação no trabalho estavam 

outras áreas, como a educação especial, centros ou núcleos de profissionalização. 

Sobre a experiência das iniciativas para encaminhar as pessoas com deficiência ao 

mercado de trabalho, Freitas e Marques (2007) enfatizam que, entre 1960 a 1980, os 
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empregadores avaliavam primeiramente a deficiência ao selecionar para seu quadro funcional 

e, em seguida, direcionavam os empregados a uma função sem a preocupação do potencial 

profissional, competências e habilidades. As empresas se utilizavam de estratégias 

discriminatórias na permanência desses sujeitos no que se refere ao ambiente de trabalho, pois 

possuíam setores específicos para os quais destinavam as pessoas com limitações, estando 

essas isoladas dos demais trabalhadores. Nos anos supracitados, segundo as autoras as PCD 

eram tratadas conforme a concepção de normalidade, isto é, eram as pessoas com deficiência 

que deveriam adequar sua deficiência aos ambientes de trabalho, sociais e aos 

posicionamentos e compreensões imposta pela sociedade. 

Verificamos que nos de 1950 até 1980 as ações que buscavam qualificar e orientar 

as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho contribuía na perspectiva de garantir 

acesso ainda com poucas oportunidades, fator que estimulou, a partir dos anos de 1980, a 

conquista de mais espaço no mercado de trabalho. Desse modo, Sassaki (1997) destaca que da 

década de 1980 em diante surgem outras possibilidades de encaminhamento desses sujeitos 

para o trabalho, ou seja, através de associações e organizações conduzidas pelo segmento 

social que lutaram e continuam na busca de avanços destinados a população específica. 

Na década de 1990 e 2000, houve mudanças significativas nas legislações. A 

título de exemplo, a Lei nº 8.213/ 1991, denominada Lei de Cotas, que mencionamos no sub 

tópico- 2.3. Reconhecemos que a referida lei disponibilizou a abertura de vagas para inclusão 

das pessoas com deficiências nas empresas privadas, mas é importante destacar que mesmo a 

lei tendo sido instituída isso não garantiu seu cumprimento por parte de algumas empresas, a 

partir da não contratação de PCD de acordo com o percentual previsto, mesmo estando 

sujeitas a adequação e multa quando verificadas irregularidades. 

De acordo com resultados consolidados em 2011 pela Relação Anual de 

Informações Sociais-RAIS e divulgado pelo SINE/Ceará em setembro de 2013, há um déficit 

aproximado de 24 mil vagas disponibilizadas no mercado de trabalho Cearense que deveriam 

ser ocupadas por pessoas com deficiência, considerando no universo os vínculos celetistas e 

estatutários. Apesar disso, o Ceará ocupa a 3ª posição no tocante ao número de pessoas com 

deficiência incluídas no mercado de trabalho formal, em comparação com outros Estados. No 

entanto, o número citado acima representa uma lacuna de postos que deveriam ser assumidos 

por esses sujeitos, pois, apenas 11,6 mil estão empregados. 

Diante dessa diferença, o Estado do Ceará ainda ocupa a 8ª posição no que se 

refere à inserção do segmento social, em termos absolutos, depois dos Estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Bahia. O referido 
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estudo realizou uma análise do perfil do trabalhador incluído no mercado formal, tendo em 

vista que um percentual significativo é do sexo masculino 64,6 %, possui deficiência física - 

65,5%, cursou no mínimo o Ensino médio completo - 53,6% e estão inseridos, sobretudo, no 

segmento industrial e de serviços. Segue abaixo os gráficos que representam as informações 

principais do perfil de pessoas com deficiência inseridas no mercado formal, dados 

consolidados em 2011.  

  

Gráfico 2 - Trabalhadores formais por sexo 
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Fonte: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho- SINE/IDT, nota técnica, setembro de 2013. 

 

 

Gráfico 3 - Trabalhadores formais por tipo de deficiência 

65%
17%

7%
2%

1%

8%

TIPO DE DEFICIÊNCIA

FÍSICA

AUDITIVA

VISUAL

INTELECTUAL/ME
NTAL

MÚLTIPLA

REABILITADOS

 

Fonte: SINE/IDT, nota técnica, setembro de 2013. 
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Gráfico 4- Trabalhadores formais por escolaridade 
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Fonte: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho- SINE/IDT, nota técnica, setembro de 2013. 

 

Exposto isso, observamos que há diferenças que precisam ser enfrentadas no que 

tange as desigualdades postas às pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, são 

expressões da questão social representadas na questão de gênero, tipo de deficiência, 

sobretudo na educação, pois um percentual significativo desses sujeitos não tem acesso ao 

ensino superior, devido os entraves ainda existentes no acesso a educação em escolas 

regulares, que em determinadas situações começam a frequentar a escola tardiamente.    

Exploramos, a seguir, os dados coletados na pesquisa de campo. 

 

3.4 Os olhares dos sujeitos da pesquisa sobre sua inserção no mercado de trabalho: a 
experiência do Laboratório de Inclusão da STDS – Ceará. 

 

Sendo o propósito maior desta pesquisa refletir como vem se processando a 

inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, através do Laboratório de Inclusão célula 

da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), apresentamos a seguir os dados 

coletados junto aos trabalhadores entrevistados. 

Inicialmente, procuramos dentro das questões propostas, conhecer como vem se 

processando a inclusão dos entrevistados na STDS. Um universo significativo desses sujeitos 

soube da existência das vagas disponibilizadas às pessoas com deficiência, através da 
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divulgação de amigos, que conheciam o trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Inclusão. 

Apenas dois dos entrevistados foram encaminhados para o órgão por meio de associações e 

instituições socioassistenciais – onde esses sujeitos são acompanhados e realizam tratamento, 

em virtude do tipo de deficiência, considerada moderada.  

No que se refere ao processo seletivo para contratação, os entrevistados tiveram 

seus currículos analisados e, logo em seguida, foram convocados para uma entrevista com o 

coordenador do setor de inclusão. O processo seletivo é composto de três fases, ressaltando 

que esse momento pode ser adaptado respeitando a peculiaridade de cada deficiência. A 

devolutiva desse resultado para o candidato à vaga de emprego/estágio demora por volta de 

quinze dias. Além disso, verificamos que, dentre os participantes da pesquisa, quatro entraram 

primeiramente como estagiários ou aprendizes do projeto Primeiro Passo. Sobre sua inclusão 

no mercado de trabalho, os entrevistados apontaram: 

 

[...] mas tive que encarar o mercado, é e pra mim foi muito complicado, porque 
assim, eu percebi o quanto era difícil eles acreditarem no potencial de alguém por 
conta da minha deficiência visual. (Trabalhador 1). 
  
[...] primeira oportunidade. Eu acho muito difícil, eu acho muito complicado as 
empresas hoje em dia como fornecer trabalho pra pessoa com deficiência, né. É 
muito difícil as pessoas hoje em dia tentar incluir uma pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho. [...] pra minha deficiência mesmo eu acho que em outras 
unidades ai eu acho muito difícil. (Trabalhador 3) 
 
Bom, pra mim foi tão difícil como pra todas pessoas. Mas eu não desisti eu acho que 
o segredo é esse não desisti é perseverança. Toda situação nova ela traz pra gente no 
inicio medo [...] e eu queria muito voltar a trabalhar, queria muito ter a minha 
independência, queria muito ter minha vida sem me ver a coitadinha e tem pessoas 
que se submetem a viver assim, porque elas mesmas não conseguem enfrentar esse 
medo. (Trabalhadora 4). 
 

Diante dos relatos apresentados, analisamos que o trabalhador 1(um) com 

deficiência visual e o trabalhador 3 (três) com deficiência mental destacam a dificuldade de 

inclusão imposta pelo mercado de trabalho antes de ingressar na secretaria, por exemplo, 

quando os empregadores e gestores não acreditam no potencial e habilidades que podem ser 

desenvolvidas pelas pessoas com deficiência visual. Além disso, há pouca inserção de pessoas 

com deficiência mental, devido ainda predominar no imaginário social não de forma 

generalizada, contudo ainda existe a concepção de que esses sujeitos não possuem capacidade 

de cognição para exercer com autonomia as atividades laborais. Outra trabalhadora relata que 

apesar do seu reingresso no mercado de trabalho ter acontecido após tratamentos em 

decorrência de um acidente que sofreu não desistiu e aproveitou a oportunidade, pois 
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menciona que não considerava incapaz de exercer uma atividade que fosse adequada dentro 

das suas limitações.        

Por meio de pesquisa documental e nas conversas que tivemos com o coordenador 

do Laboratório de Inclusão, fomos informadas que, para uma evolução satisfatória no 

trabalho, técnicos do setor aplicam um instrumental que consiste no Projeto de Inclusão e 

Crescimento Individual (PCI) na seleção com as pessoas com deficiência, a fim de analisar 

qual o setor e as condições de trabalho que melhor se adequam aos candidatos as vagas, para 

assim realizar os devidos encaminhamentos, além disso, são proporcionadas oficinas de 

capacitação profissional e orientações com temáticas propostas planejadas de acordo com as 

especificidades de cada deficiência. 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

Decreto nº 186 de 2008, no art. 27, o inciso 1º se refere sobre a igualdade de oportunidade no 

acesso ao trabalho, e destaca que:  

 

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange a 
oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no 
mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a 
pessoas com deficiência. 
 

Para Tanaka e Manzini (2005), apesar da existência dos aportes legais específicos 

aos direitos da pessoa com deficiência instituído no Brasil ao longo dos anos, teoricamente 

isso não é suficiente para que esse segmento social tenha garantido o acesso e a permanência 

no mercado de trabalho. Segundo os autores, ainda que o direito ao trabalho esteja previsto na 

legislação, na realidade desses sujeitos, para que de fato os direitos sejam viabilizados, é 

necessária uma luta árdua para exigir que aconteçam na prática. Dessa forma, alguns aspectos 

devem ser considerados a fim de que seja assegurada uma inserção efetiva e eficiente desses 

sujeitos no mercado de trabalho.  

Para tanto é necessário, na nossa compreensão, mudanças numa dimensão da 

totalidade dos fatos, não se fundamentando somente no discurso de que faltam pessoas 

qualificadas para ingressar no mercado de trabalho competitivo, em épocas contemporâneas 

que o mercado requisita um perfil de trabalhador com inúmeras exigências, desse modo, 

concordamos com os autores quando expõem os fatores necessários para inserção da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho: 

 

[...] dentre eles, o preparo profissional, e social da pessoa com deficiência que está 
buscando o mercado de trabalho e também as condições estruturais, funcionais e 
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sociais do ambiente que irá recebê-la como funcionária, para que não se corra o risco 
de admiti-la simplesmente por benevolência ou mera obrigatoriedade de lei. 
(TANAKA, MANZINI, 2005, p. 275-276). 
 

Acerca do conhecimento dos sujeitos da pesquisa sobre as legislações sociais, 

trabalhistas, previdenciárias e outras voltadas à pessoa com deficiência, foi mencionado que: 

 

[...] O que eu conheço não é muito. Mas eu sei que as empresas a partir de um 
determinado ano foram obrigadas pelo governo, né, a ter uma quantia x de pessoa 
portadora de deficiência física. Mas uma coisa é certa sim, veio foi uma coisa 
obrigatória. Eu acho que as empresas estão vendo o desenvolvimento do nosso 
trabalho, né, hoje estão começando a olhar a gente com outros olhos, antigamente 
era coisa mais obrigada eu acho pra eles. (Trabalhador 2). 
 

Ainda, para outra entrevistada, no que diz respeito ao seu conhecimento sobre os 

marcos legais que amparam seus direitos, reflete: 

 

Estatuto, né, dos direitos da pessoa com deficiência com relação a isso tudim eu já 
me informei, a questão que as pessoas não respeitam né, não basta a gente tá 
informada (Trabalhador 4).  
 

Ou ainda 
 

 [...] eu nunca procurei muito saber... nunca parei pra saber não. (Trabalhador 5). 
 

A partir dos relatos apresentados, percebemos que alguns dos sujeitos 

entrevistados conhecem, mas de forma superficial, as legislações específicas que dispõem 

sobre seus direitos, com destaque para a percepção de que está havendo, na visão de uma das 

entrevistadas, mudanças na maneira das empresas perceberem a inclusão das pessoas com 

deficiências no mercado de trabalho, não estando sua inserção apenas relacionada às cotas a 

serem cumpridas por lei, como ocorria em outras épocas, mas agora considerando os aspectos 

vinculados também a suas competências e habilidades.  

Ainda, em uma das falas, de forma superficial, houve referência a importância das 

legislações que asseguram os direitos dos PCDs, mas por outro lado a ponderação de que a lei 

não é cumprida em sua íntegra, tendo em vista que muitas empresas não respeitam as cotas 

previstas. Percebemos a existência de desconhecimento ou pouco conhecimento sobre os 

direitos desse segmento e consequentemente as legislações. Observamos que em algumas 

falas o entendimento se restringiu as cotas, ao BPC ou a aposentaria. 

Assim sendo, concordamos com Pastore (2000) quando ressalta que o Brasil vem 

elaborando ao longo dos anos um quantitativo de legislações que são consideradas completas 

e ainda bem formuladas comparadas a outros países. No entanto, ao decretar tantas leis é 

criada, consequentemente, uma ampla responsabilidade que, se não for cumprida, inviabiliza 
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os direitos. Segundo o autor, esse é o entrave atual, pois as dificuldades estão em efetivar as 

garantias constitucionais na realidade prática. Além disso, observamos que mais pessoas com 

deficiência deveriam ser absorvidas nas empresas privadas e órgãos públicos, para Pastore 

isso acontece “não da falta de leis e de fiscalização, mas sim da carência de ações, estímulos e 

instituições que viabilizem, de forma concreta, a formação, habilitação, reabilitação e inserção 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho”. (PASTORE, 2000, p. 59). 

Para Sassaki (1997), é necessário fortalecer a elaboração de leis de cunho 

inclusivistas7, ou seja, dispositivos legais que estimulem o sentimento de pertença para todas 

as pessoas no convívio comunitário e familiar, de pessoas com ou sem deficiência, 

assegurando oportunidades iguais de participação. O autor conclui que as legislações no 

decorrer dos anos precisam ser reformuladas, em razão da realidade está em constante 

transformação, associada à evolução dos conhecimentos sobre a pessoa com deficiência. Ao 

propor a implementação de legislações, é primordial analisar o que funciona e o que exige 

mudanças. 

Ao versar as entrevistas sobre as políticas de trabalho do governo voltadas as 

pessoas com deficiência, esses sujeitos apontam:  

 

Eu acho que ele deveria dá mais uma olhada uma consistência melhor pro mercado 
de trabalho, pra vê se encaixa mais trabalhadores no mercado de trabalho. Porque 
precisa né! É necessário, né! Uma pessoa que não pode, não consegue se aposentar, 
né, tem a deficiência e não pode se aposentar, né, tem que ter uma chance no 
mercado de trabalho uma oportunidade. (Trabalhador 3). 
 
[...] eu vejo muito coisas boas que aproveitam muitas pessoas assim com deficiência 
e tudo. Muitos também deixam a desejar né, essas próprias entidades como 
prefeitura alguma coisa, falta muita questão de acessibilidade, essas coisas. A gente 
vê a dificuldade do pessoal de trabalhar e poder desenvolver seu trabalho essas 
coisas, tem um pouco de dificuldade. Tem sua coisa boa e coisa ruim. (Trabalhador 
5). 
 
[...] eu vejo que agora há uma abertura maior, né! As pessoas tão começando a se 
abrir pra isso, pra contratar, pra profissionalizar, porque a gente tinha grandes 
dificuldades, tinha pessoa com deficiência, mas não tinha pessoa com deficiência 
qualificada, mas isso também já ta começando a mudar um pouco. A gente tem 
entidades que tão qualificando as pessoas com deficiência e encaminhando, né, para 
outros lugares. (Trabalhador 7). 
 

Diante do exposto, as políticas de trabalho desenvolvidas pelo governo do Estado 

do Ceará são de extrema importância para criar e implementar ações para esse segmento 

social. Foi demonstrado nas opiniões, que no momento atual as ações de qualificação e 

                                                           
7 Leis gerais inclusivas seriam aquelas que, sem mencionar este ou aquele segmento da população, dão clara 
garantia de direito, benefício ou serviço a todas as pessoas, sem distinção de cor, gênero ou deficiência. Este tipo 
de lei ainda está por ser formulado (SASSAKI, 1997, p. 152). 
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encaminhamento da pessoa com deficiência para o trabalho vêm apresentando um impulso, 

sendo relevantes para promover e estimular mais inserções, tendo em vista que há pessoas que 

não conseguem concessão de benefícios (BPC), pois não atendem ao perfil econômico, ou 

mesmo aposentadoria, por nunca ter contribuído com a previdência social e assim um 

emprego é de fundamental importância para sua sobrevivência, e mais do que isso, para sua 

inclusão.  

Desse modo, as políticas de trabalho em execução necessariamente precisam ser 

divulgadas e multiplicadas, viabilizando um acesso amplo pelas pessoas com deficiência, pois 

ao longo dos anos o percentual dessa população vem aumentando e, com isso, mais 

estratégias e ações devem ser formuladas. No caso específico das políticas promovidas pelo 

Estado, deve acontecer de maneira Intersetorial com as outras políticas sociais, pois a inclusão 

das pessoas com deficiência, e especialmente no trabalho, deve estar integrada com as demais 

políticas, como a educação, a qualificação profissional, a saúde, acessibilidade, cultura, entre 

outros direitos. E não apenas alegar que existem poucas PCD qualificadas e por esse motivo 

não conseguem ser incluídas no mercado de trabalho, a partir de concepções fragmentadas, 

endógenas, diante de uma questão complexa que são as barreiras físicas e atitudinais 

enfrentadas por esses sujeitos.         

Além disso, ainda há empresas privadas, órgãos de instância Municipal e Estadual 

que não asseguram a acessibilidade necessária às pessoas com deficiência, não realizando as 

adaptações previstas em lei, o que na visão dos entrevistados cria obstáculos para que a PCD 

desenvolva seu trabalho com dignidade e igualdade de oportunidades. Santos (2008, p. 512-

513), à luz da ótica de Dworkin, destaca sobre a responsabilidade do Estado na elaboração das 

políticas sociais e, por conseguinte, a interação entre as ações setoriais: 

 

O cenário político- institucional de um Estado democrático de direito permite que os 
diferentes grupos populacionais recebam igual consideração e tratamento para que, 
partindo de suas condições que são específicas, possam ter por parte do Estado a 
promoção e a garantia da igualdade. Ou seja, as pessoas somente são tratadas como 
iguais quando o Estado demonstrar por elas o mesmo respeito e consideração, e 
nesse sentido as pessoas com deficiência terão seus direitos de cidadania garantidos 
quando o Estado promover justiça partindo do reconhecimento das características 
específicas dessa população. 
 

Destarte, é fundamental a participação ativa das pessoas com deficiência nos 

processos decisórios, de desenvolvimento das políticas sociais, especialmente no caso desta 

investigação na esfera do trabalho. Os projetos e programas ainda na fase de formulação 

devem possibilitar a participação do segmento para as devidas contribuições, a fim de 

conhecer suas necessidades, ou melhor, planejar junto com esses sujeitos ações, na área da 
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educação, mobilidade urbana, saúde, trabalho, etc. Compreendemos que é conhecendo e 

exercendo os direitos e usufruindo das políticas sociais que as pessoas com deficiência 

poderão lutar pela conquista de outras melhorias, sobretudo pela efetivação, qualidade e 

eficácia de programas, planos e projetos.  

Solicitamos, ao longo das entrevistas, que nossos entrevistados realizassem uma 

análise das ações/estratégias que vêm sendo desenvolvidas pela STDS, através do Laboratório 

de Inclusão, para a sua inclusão e permanência desses sujeitos no mercado de trabalho. 

Vejamos o que nos foi apresentado: 

 

[...] a secretaria [...], ela não tá trabalhando muito o lado da inclusão, eu acho que ela 
tá sendo um pouco desumilde com o lado do laboratório sabe. Eu acho que precisa 
ter um apoio melhor de outros setores. [...] não tá dando muita consistência, muito 
apoio pra nós do laboratório. [...] o lado do transporte, o laboratório de inclusão não 
tem um transporte pra fazer alguma atividades fora, externa (Trabalhador 3). 
 
Aqui na secretaria a gente é tratado como igual. Isso é uma coisa que não posso 
dizer que não, porque a gente é tratado como igual. Aqui foi onde eu me encontrei, 
eu nunca fui tratado com diferença de ninguém, pessoa que tenha preconceito me 
olhar com outros olhos, não. Mas repito muito por causa do setor de inclusão [...] 
batalha muito pra isso. Ele sente que algo tá diferente ele chega e luta por aquilo ali. 
(Trabalhador 2). 
 
[...] é importante e ajuda a pessoa com deficiência e o espaço que ele tá recebendo, 
porque a gente não tem só direitos, mas também tem deveres e o grupo de inclusão 
dá muita... deixa isso também claro não é porque você é deficiente que você vai 
fazer o que quer isso... não é garantia de emprego, né. Eu vejo um trabalho muito 
sério também por conta disso, né. Não só pela deficiência, mas porque avalia a 
competência do candidato isso é interessante, eu acho legal. (Trabalhador 7). 
 

De acordo com o ponto de vista do Trabalhador 3, o órgão empregador deve 

apoiar mais a viabilização de projetos e promoção de ações propostas pelo setor de inclusão, 

citando o carecimento da disponibilidade de um transporte para as atividades externas, 

realizadas através das oficinas de inclusão para o trabalho. Enquanto os relatos seguintes 

destacam bem o trabalho realizado pelo Laboratório de Inclusão, por exemplo, quando são 

observadas atitudes preconceituosas contra a PCD, o setor acompanha e faz as intervenções 

necessárias para garantir que não haja agravamento da situação. 

Exposto isso, é importante relacionarmos tais depoimentos a discussão de 

inclusão social que desenvolveremos no decorrer deste tópico. Assim sendo, Bartalotti (2006, 

p. 47-48) afirma que, para que a inclusão aconteça de forma plena na vida das pessoas com 

deficiência, é fundamental romper com certos paradigmas: 

 

Primeiramente é preciso reafirmar que inclusão não se limita a acesso, não é uma 
simples questão de colocar junto. A garantia do direito de estar junto, de partilhar 
dos recursos e oportunidades que a sociedade oferece, é um passo essencial. [...] mas 
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dissemos anteriormente que garantir o acesso é importante, mas não basta. A lei 
garante o acesso; é preciso que se garanta permanência e sucesso. Não basta 
partilhar dos espaços sociais, é preciso neles permanecer e, principalmente, é preciso 
que se tenha sucesso. E isso não se garante por decreto; repito, não se inclui por 
decreto.  
 

Desse modo, é importante estimular as demais pessoas a respeitar e aceitar a 

diversidade, assim como multiplicar ações de inclusão social na sociedade, mas a autora 

enfatiza que é primordial praticar a convivência e o conhecimento. Isto é, conviver significa 

se aproximar e, assim, construir um sentimento de empatia, de respeito para com o outro. 

Ainda é interessante compartilhar dos espaços e iniciativas para melhor compreender as 

particularidades existentes na humanidade, em especial entender que a diversidade 

complementa a vida humana além de abranger toda convivência na sociedade. O 

conhecimento também é essencial para efetivação de ações inclusivas, tanto no ambiente de 

trabalho, quanto nos espaços públicos, na escola, entre outros. (BARTALOTTI, 2006) 

Concordamos que não pode haver inclusão omitindo e/ou estando alheio às 

demandas específicas das pessoas com deficiência, mas desenvolvendo o inverso, ou seja, 

construindo uma sociedade livre de preconceitos, desconstruindo paulatinamente estereótipos 

e visões historicamente deturpadas, pois, acreditamos que aceitar as diferenças envolve um 

processo, é uma questão complexa, porém possível.  

Bahia e Schommer (2010), à luz das leituras de Nambu e Heinski, destacam que 

se ainda há alguma resistência pelas empresas na admissão de pessoas com deficiência é 

devido à ausência de informações, desconhecimento da capacidade desses sujeitos e visões 

preconcebidas na sociedade. Com isso, mais do que incluir esses sujeitos no trabalho, é 

necessário proporcionar condições e relações de trabalho condizentes com a realidade 

específica de cada limitação, a fim de que essas pessoas possam se desenvolver no ambiente 

de trabalho no qual estão inseridas, bem como que suas habilidades sejam reconhecidas e as 

dificuldades trabalhadas. Conforme as autoras, não existe um modelo a ser seguido. No 

entanto, as empresas devem instigar a convivência com o diferente e transformar a realidade 

de crenças e culturas segregadoras, pois: 

 

[...] passa pela mudança de crenças e práticas que costumam estar sedimentadas nos 
empregadores, empregados e na sociedade em geral. A gestão da diversidade, e a 
inserção de PCD em particular, não é, portanto, um pacote com soluções prontas que 
resolve a questão da discriminação e do preconceito, e sim um processo em que as 
pessoas aprendem a interagir com as diferenças. (BAHIA; SCHOMMER, 2010, p. 
445-446). 
 

Sobre essa questão, apontamos os aspectos refletidos por nossos entrevistados: 
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Bem, primeiro a falta de conhecimento dos gestores, não só da secretaria, mas nas 
empresas privadas. Eles realmente acreditam que incluir pessoa com deficiência é 
vai fazer com que eles tenham gasto, né, uma despesa com relação à inclusão [...]. 
(Trabalhador 1). 
  
Eu acho o que mais dificulta não é nem com relação às vagas não porque hoje em 
dia é até lei... é obrigado ter uma cota de vaga pra deficiente. Mas, o que dificulta é o 
próprio preconceito dentro da família mesmo, as pessoas acham que a gente não vai 
ser capaz, então tem muitas famílias que não ajudam, não apóiam você vai 
conseguir, eu vou lhe levar vai fazer um curso, você vai começar. Esse processo 
inicial é o mais difícil depois que a pessoa é incluída no mercado de trabalho já entra 
na rotina ai tudo bem. Mas o processo de inclusão é difícil por isso. [...] a pessoa tem 
que acreditar que ela vai consegui enfrentar as barreiras. Porque a gente cria uma 
forma pra gente fazer como eu te falei, pra mim no começo não foi fácil. Mas ai eu 
fui vencendo as barreiras etapa por etapa. (Trabalhador 4). 
 
Eu acho que o maior de todos ainda é o preconceito né. A dificuldade maior na 
situação nessa questão. Às vezes uma pessoa olha, ela não dá pra trabalhar não vai 
conseguir mais ai ela nunca tentou nem viu a pessoa a capacidade dela e tudo. 
(Trabalhador 5).  
 

Diante do desvelado sob a ótica dos entrevistados, as maiores dificuldades 

vivenciadas estão no despreparo dos recursos humanos e administradores de empresas sobre o 

investimento na acessibilidade do local de trabalho, sustentando o argumento de que, para 

construir uma ambiência acessível há um custo que esses não verificam como benefícios para 

toda a estrutura organizacional quando se realiza adaptações nos departamento, mobiliários, 

bem como, nos banheiros etc, além de tecnologias que apóiem as pessoas com deficiência a 

realizarem suas atividades laborais.  

Foi citado pelos entrevistados o preconceito no próprio ambiente de trabalho. 

Ainda foi apontado que a presença de preconceitos no convívio familiar traz consequências 

como a dependência, autoestima baixa, comprometendo a autonomia e confiança desses 

sujeitos diante das situações adversas. 

Com relação ao relatado, Pastore (2000) percebe que, de acordo com a cultura de 

determinadas empresas, não são todas as organizações que estão preparadas e conscientes da 

importância e valorização da inserção das pessoas com deficiência no mercado formal, visto 

que, para os empregadores, cumprir com as normas regulamentadores de acessibilidade irá 

onerar seus cofres e ainda pelo fato dos gastos serem canalizados para produção de 

mercadorias e tecnologias, pois resultam em lucro, e nesse sentido acabam não contratando 

esse segmento da população. O autor conclui que a inclusão não depende apenas da 

desconstrução de comportamentos preconceituosos, estigmas, não obstante é preciso a 

superação de marcas construídas historicamente, e ainda é fundamental que se viabilize ações 

de adaptações nos espaços públicos e privados. 
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Assim sendo, Cerignoni e Rodrigues (2005) reforçam que, para ultrapassar o 

difícil acesso aos equipamentos públicos nas esferas diversas e as atitudes estigmatizadas, é 

fundamental entender que a inclusão social e a construção de vias e arquiteturas acessíveis se 

complementam na proposta de ações eficazes e efetivas para as pessoas com deficiência. Para 

tanto, é importante compreender: 

 

Inclusão social e acessibilidade caminham juntas no atual momento das lutas das 
pessoas com deficiência em busca da conquista e manutenção de seus direitos. Para 
haver efetiva inclusão social é primordial a acessibilidade, que significa a 
possibilidade de utilizar, com segurança e autonomia, os espaços mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e meios de comunicação, por 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. (CERIGNONI; RODRIGUES, 
2005, p. 62). 
     

Dentre os questionamentos que formulamos, também sentimos a necessidade de 

escutar dos participantes no que tange à análise da própria inclusão e permanência no 

mercado de trabalho. Alguns depoimentos enfatizaram a inclusão como uma oportunidade 

que deve ser aproveitada, tentando superar os desafios cotidianos de preconceitos, suas 

próprias limitações, dentro do possível, buscando demonstrar suas capacidades, experiências; 

destacando que, de forma gradual foram conquistando respaldo e respeito dentro do ambiente 

de trabalho, perceptíveis nas seguintes falas: 

 

Eu acho assim que, pra mim, meu ponto de vista, inclusão, pra mim, inclusão é a 
oportunidade que lhe dão, lhe dão a oportunidade e o resto é com você. Se você vai 
permanecer, crescer no ambiente de trabalho vai depender de você. Por mais que a 
empresa coloque barreiras eu acho que cabe a cada um tentar quebrar essas 
barreiras. A partir do momento que você começa a mostrar o quanto você é 
importante para seu ambiente de trabalho eles automaticamente vão começar a 
pensar em melhorar suas condições de trabalho, né. (Trabalhador 1). 
 
[...] porque quando a pessoa tem oportunidade na vida a pessoa tem que chegar 
junto. Porque se não chegar junto as oportunidades vão simbora e a pessoa fica sem 
elas. Eu acho que como eu tô tendo a oportunidade de trabalhar, ser um grande 
cidadão trabalhador.  Eu acho que eu preciso é crescer e botar a mente no lugar e 
participar dessas oficinas que tão me dando a oportunidade de trabalhar. Porque se a 
gente não participar das oficinas de AVA, ó o que significa, aprendendo a viver com 
acessibilidade, se a pessoa não súber viver com acessibilidade como é o meu caso eu 
tenho acessibilidade cognitiva se não souber viver com essa minha deficiência eu 
não vou ter inclusão. Porque a minha inclusão ela vai sumir. Eu vou acabar 
perdendo meu emprego e eu não vou ter outra oportunidade como eu tenho essa de 
ser encaixado no mercado de trabalho é isso. (Trabalhador 3). 
         
Tento fazer o melhor de mim, né, dá aquilo que posso dá, compreender minhas 
limitações, fazer com que as pessoas também compreendam não me fazendo de 
pobrezinha, mas também não me fazendo de super mulher. Entendendo que há uma 
possibilidades sim, mas também há alguns limites ai respeitando esses limites né 
mostrando pra pessoas [...] mas eu acho que é de certa forma com êxito né. 
(Trabalhador 7). 
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Exposto tais relatos, observamos que as falas estão fundamentalmente 

relacionadas à discussão de Bartalotti (2006) quando se refere à cidadania enquanto processo 

de autonomia e consciência dos sujeitos que, por sua vez, instigam as discussões sobre 

inclusão social, ou seja, está incluído requer uma participação ativa e cidadã.  Não podemos 

entender a cidadania para pessoas com deficiência como uma concessão, ou ainda percebê-la 

como privilégio e/ou caridade, como perdurou em épocas antes das conquistas dos direitos 

sociais pelo segmento dessa população. A cidadania significa ter direitos, bem como cumpri 

com os deveres, elucidado quando a autora afirma o processo de cidadania enquanto: 

 

[...] uma conquista de cada membro da sociedade, que se faz cidadão exercendo de 
maneira consciente e responsável seu papel social. Ora, falar em cidadania das 
pessoas com deficiência vai além, então, da garantia de direitos civis, pois implica 
em ocupação, por essas pessoas, dos espaços sociais; falar em cidadania é falar em 
inclusão e aqui podemos repetir: não se inclui simplesmente por decreto e incluir 
não é apenas colocar junto. É fundamental que possamos compreender que 
promover a inclusão é promover o desenvolvimento da autonomia, a possibilidade e 
a capacidade de fazer escolhas apropriadas. A conquista da cidadania é um processo 
ativo, assim como o é a construção da sociedade inclusiva. (BARTALOTTI, 2006, 
p. 36). 
 

Dessa forma, os entrevistados consideram a própria inclusão e permanência no 

mercado de trabalho como um processo de aquisição de autonomia, aceitação da deficiência 

que possui, apresentando um grau de consciência quanto os limites e possibilidades da própria 

inclusão, superação as incertezas, medos, angústias ao seu (re) ingresso no trabalho. 

Verificamos que ao ingressar no mercado de trabalho esses sujeitos almejam permanecer, 

progredir na área que estão atuando,realizando planejamentos futuros como adentrar no 

ensino superior e/ou continuar realizando mais cursos profissionalizantes para futuramente ter 

a oportunidade de ascensão dentro do órgão. 

Faleiros (2006) considera a inclusão e a cidadania como processos dotados de 

complexidade, ao passo que também possuem sua historicidade, diversificação, isto é, de 

mobilidade, atuam na redução da desigualdade, luta diante das adversidades que provocam os 

antagonismos entre as classes, buscando superar a realidade contraditória dos sujeitos que 

estão imbricados nesse processo, no sentido de afirmação da identidade, viabilizando 

segurança, trabalho, efetivação dos direitos, criando oportunidades, por exemplo, no acesso a 

educação, trabalho, fortalecimentos dos vínculos familiares e comunitários, etc. Ao longo da 

história o Brasil elaborou dispositivos legais que apesar de garantir a universalização desses 

direitos, ainda precisa se reforçado que essas leis sejam cumpridas e, sobretudo exercidas 

pelos cidadãos, que o autor destaca: 
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[...] o status de cidadania real implica a combinação das oportunidades com os 
desejos, possibilidades e dispositivos de garantias. As barreiras vão se 
diversificando, exigindo-se novas pactuações de inclusão social com o pressuposto 
da cidadania e da garantia da cidadania na normatização de direitos num Estado de 
direitos, democraticamente construídos. (FALEIROS, 2006, p. 14). 
 

Dentre as perguntas que elaboramos relacionadas aos objetivos dessa pesquisa, 

inserimos uma inquietação que estimulou esse estudo a conhecer quais os desafios os 

interlocutores enfrentam no seu cotidiano profissional. Segundo os relatos: 

  

No cotidiano profissional quase nenhum. Mas fora muito preconceito, as pessoas lá 
fora, infelizmente, ainda vê a gente como alejado, coitadinho, como incapaz” 
(Trabalhador 2). 
 
[...] como eu trabalho no computador eu não tenho dificuldade nenhuma no meu 
trabalho com a minha limitação física, porque eu não tenho que trabalhar andando. E 
assim minha chefe sabe de toda minha limitação. Ela não me manda pra resolver 
nada nos outros setores meu trabalho é só realmente sentada. É então eu uni o útil ao 
agradável uma coisa que eu goste de fazer e que eu possa trabalhar sentada no 
computador. Não tenho dificuldade nenhuma no meu trabalho. (Trabalhador 4). 
 
Com quinze dia minha carteira tava assinada ai quando recebi minha salário eu 
chorei, chorei de emoção, porque disseram que eu não tinha condição a trabalhar. 
Mas aqui algumas pessoas fica com discriminação a gente que é especial. Porque eu 
toma remédio, mas não é um coitadinho. (Trabalhador 6). 
 
Assim eu não consigo ser ágil como eu gostaria né. [...] eu acho que parte do diálogo 
ninguém é obrigado a conhecer minha limitações de cara, ninguém é obrigado a 
saber lidar com uma cadeirante, com um cego, com um surdo se não convive. [...] 
tentando me colocar no lugar do outro porque você não convive. Você não é 
obrigado a saber. Então assim eu não vejo muita dificuldade, nem desafio nessa 
dimensão de relacionamento, com relação a execução das atividades eu deixo bem 
claro que eu posso fazer e o que não posso. Agora assim as vezes eu gostaria de ser 
mais ágil, mas é uma coisa que não é só por conta da deficiência, depois de dois 
filhos e com a idade o corpo é que fica mais debilitado. (Trabalhadora 7). 
 

A partir do que foi mencionado, averiguamos que os principais desafios que essas 

pessoas com deficiência encaram no cotidiano profissional estão nos impedimentos devidos à 

condição da deficiência que possui, relatando que nas atividades laborais não conseguem ser 

ágeis, contudo reconhecem seus limites, conciliando a jornada familiar e doméstica com o 

trabalho. Além de pessoas que são alvo de atitudes preconceituosas, no ambiente de trabalho 

no qual estão inseridos, conforme apontado nos depoimentos. Desafios que se apresentam na 

particularidade de cada deficiência, alguns sujeitos sentem, vivenciam mais dificuldades e há 

alguns sujeitos que relatam não haver dificuldade nenhuma no cotidiano profissional. 

Diante do exposto, é importante correlacionar o que foi apresentado pelos 

entrevistados com base na leitura de Sassaki (1997), que conceitua a inclusão social como o 

processo no qual a sociedade necessita viabilizar o acesso das pessoas com deficiência aos 

espaços sociais abrangendo todas as esferas, eliminando barreiras tanto atitudinais, como 
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arquitetônicas e a partir disso efetivar a inclusão. Portanto, a inclusão social é, sobretudo um 

processo recíproco, ou seja, sujeitos ainda excluídos junto a sociedade propõe ações 

resolutivas para mudanças nos ambientes e de atitudes, a fim de promover a equiparação de 

oportunidades para todos. Com isso, o conceito de inclusão social foi construído com base no 

modelo social da deficiência que o autor elucida que: 

Para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do 
entendimento de que ela é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus 
membros. 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. (SASSAKI, 1997, p. 40). 
 

  Santos (2008) afirma que, no modelo social de deficiência, a causa da deficiência 

encontra-se na estrutura social que reconhece pouco a existência da diversidade corporal. 

Com isso, a deficiência começou ser enfrentada pela sociedade e a população específica 

através da mobilização e organização de direitos com a demanda de mudanças nos ambientes 

para incluir as diversidades corporais.  

Todas as questões formuladas, transcritas, interpretadas e, por conseguinte 

articuladas teoricamente foram de extrema relevância e necessárias para desvelarmos os 

objetivos propostos. Assim sendo, ao finalizar o momento das entrevistas solicitamos aos 

entrevistados para expressar quais eram as expectativas para o futuro profissional e foram 

apontados os seguintes relatos: “O futuro que eu quero é mudar de função procurar aprender 

mais novas coisas e progredir [...]” (Trabalhador 6). 

 

Meu futuro profissional pretendo ficar aqui, mas assim, desenvolver, se for possível 
subir um pouco mais de cargo aumentar um pouco a renda. Mas a minha intenção é 
ficar por mais tempo aqui. Gosto daqui me sinto bem aqui. Eu acho que a gente em 
termo de salário é pra ser mais valorizado, e as pessoas ver mais o trabalho da gente, 
só isso que acho que falta. Mas assim, por que as chefias os setor de chefia, as 
coordenação devia tentar olhar pra gente, pro trabalho da gente, por que tem gente 
que não desenvolve nem metade do que a gente desenvolve e de repente tem um 
salário maior do que a gente, o reconhecimento maior do que a gente, as 
coordenação daqui devia olhar mais por esse lado. Eu acho que só falta isso. O único 
problema daqui é esse. (Trabalhador 2). 
 
Vou continuar estudando pra concurso o que eu quero futuramente é passar em 
algum concurso que eu tenha condições de trabalhar na área administrativa que eu 
goste [...], mas eu não vou sair daqui pra ir pra qualquer local que não pra trabalhar 
com que eu goste, não tem nem perigo. [...] mas também eu não vou ficar assim 
estagnada, sem fazer nada esperando as coisas cair do céu não, trabalho aqui, gosto 
do meu trabalho gosto. Eu não vou dizer pra você que sou satisfeitíssima com o 
salário não sou. Eu estudo pra poder crescer né. Se eu passar num concurso pra eu 
ganhar melhor numa coisa que eu goste de trabalhar lógico que eu vou obvio, com 
certeza. (Trabalhador 4). 
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[...] esse ano eu vou começar a lutar pela carteira de motorista. Mas ano que vem se 
Deus quiser eu começo ou Educação Física ou Informática, um dos dois. 
(Trabalhador 5). 
 
Bem eu tô vendo se, procurando um concurso pra fazer, trabalhar um pouco mais 
[...] eu tenho, minhas expectativas são continuar ganhando dinheiro, mas eu acho 
assim, eu trabalhei bastante né, com dois filhos eu tô querendo que chegue logo o 
dia de ficar em casa, cuidando deles, mas com uma renda. (Trabalhador 7). 
 

Com base no que foi desvelado, observamos que os sujeitos pesquisados 

pretendem dar continuidade aos estudos, como iniciar um curso superior, realizar concursos 

públicos, investir em propósitos pessoais, ter a oportunidade de ascensão em outros cargos, 

bem como, conforme um dos entrevistados, os gestores e supervisores deveriam proporcionar 

uma progressão salarial para os funcionários, mais justa e condizente com responsabilidades 

assumidas. Nesse sentido outros entrevistados afirmam também que o salário do cargo técnico 

de nível superior também, “é muito pouco” causando uma insatisfação diante da baixa 

remuneração.  

E nessa perspectiva percebemos que o Laboratório de Inclusão da STDS – Ceará 

possui papel primordial para a consolidação da cidadania de seus usuários, fato comprovado a 

partir das falas de nossos entrevistados, que o reconhece como importante mecanismo para 

efetivar seus direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que a presente investigação, que se propôs a analisar como vem se 

processando a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, através do 

Laboratório de Inclusão - STDS, desvelou que houve avanços que se deram por meio de 

conquistas relacionadas à inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

Contudo, de acordo com os relatos dos entrevistados, analisamos que ainda existem desafios 

de forma geral a serem superados, a exemplo do pouco interesse de alguns empregadores e 

alguns gestores em conhecer as habilidades e potencialidades da pessoa com deficiência no 

cotidiano laboral; além de salários baixos em cargos de assistente e auxiliar administrativo e 

técnico nível superior, e a presença do preconceito no ambiente de trabalho.         

A partir dos dados coletados, percebemos que a Secretaria proporciona a inserção 

das pessoas com deficiência em setores diversos na sede e unidades da STDS, que são 

efetivadas tanto em cargos técnicos de nível superior, bem como assistentes e auxiliares 

administrativos, no entanto ressaltamos a necessidade de pensar estratégias para viabilização 

de um plano de cargos e salários para esses trabalhadores. 

O setor de inclusão procura inserir nas vagas disponibilizadas todos os tipos de 

deficiência - física, intelectual, mental, visual e auditiva, e outras que apresentam grau 

moderado e enfrentam mais resistência de contratação pelas empresas privadas. Averiguamos 

que desde a instituição da lei nº 8.213/1991 e outros dispositivos que promovem e estimulam 

a contratação da pessoa com deficiência, oportunidades de trabalho foram sendo criadas, 

apresentando melhorias no acesso aos postos de trabalho. No próprio lócus da pesquisa, a 

nosso ver, as pessoas com deficiência mental/intelectual vêm conquistando um espaço e 

rompendo com uma série de paradigmas construídos no imaginário social, porém o número de 

inclusões ainda é, de uma forma geral, reduzido no mercado de trabalho.         

Destacamos que cada deficiência possui sua particularidade e pensar como vem se 

processando a inclusão no mercado de trabalho é essencial para considerarmos que esses 

sujeitos possuem suas singularidades e sua inclusão e permanência no mercado ocorrerão 

conforme seus limites, por meio de acompanhamentos que desenvolvam a re (inserção) no 

trabalho, através de intervenções que podem ocorrer a médio, longo ou ainda com prazos 

indeterminados.  

Constatamos que os principais aspectos que dificultam o acesso das pessoas com 

deficiência ao mercado de trabalho estão no pouco interesse dos empregadores e gestores em 

conhecer as possibilidades de inserção e habilidades da PCD, tanto no órgão público, assim 
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como nas empresas privadas, a acessibilidade no deslocamento de ir e vir ao trabalho, o 

preconceito da família – nos casos em que essa não estimula e incentiva os sujeitos a adquirir 

certo grau de autonomia, o enfrentamento do preconceito no próprio ambiente de trabalho e as 

limitações físicas relacionadas à peculiaridade de cada deficiência. 

Verificamos que, no que se refere ao conhecimento das legislações sociais e 

trabalhistas, os entrevistados que participam de oficinas e projetos promovidos pelo 

Laboratório de Inclusão estão mais informados e esclarecidos acerca dos seus direitos. 

Contudo, para alguns desses sujeitos, para além do conhecer é preciso exercê-los. Além disso, 

há aqueles que não conhecem as legislações que garantem seu direito ao trabalho, entre outros 

direitos.  

Com base nos depoimentos coletados, as políticas de trabalho do governo voltadas 

à PCD apresentaram melhorias ao longo dos anos, em especial as ações formuladas, 

implementadas para o encaminhamento e qualificação profissional para o mercado de 

trabalho, no âmbito Estadual. Entretanto, estamos inseridos na sociedade do capital, na qual as 

desigualdades e exclusões sociais estão presentes na realidade social no Estado do Ceará e no 

Brasil. Assim sendo, constatamos que o Laboratório tem pouco apoio da Secretaria para com 

suas ações inclusivas, e, sobretudo, quando há transições políticas percebemos que a situação 

pode se acentuar, causando reflexos, isto é, mudanças na formulação e execução de projetos e 

políticas de inclusão social. 

A participação e a mobilização das pessoas com deficiência por avanços 

constantes em todos os âmbitos precisam continuar, a fim de que a inclusão social aconteça de 

forma plena no cotidiano do segmento, e, em específico, a política de trabalho deve estar 

integrada com demais políticas setoriais na garantia da acessibilidade, na educação de 

qualidade, na habilitação do aluno e/ou aprendente, na saúde no que diz à reabilitação para 

(re) colocação da pessoa com deficiência nos espaços democraticamente de direito. 

Observamos que o setor de inclusão desenvolve pesquisas, estudos com o objetivo 

de promover avanços na inclusão no trabalho de forma qualitativa, isto é, além de incluir, 

avalia a permanência, a partir de ações que possibilite um ingresso no mercado de trabalho 

para além do que determina a lei com o número de inserções, mas por acreditar e estimular o 

potencial pessoal e profissional desses sujeitos. 

Ainda, constatamos que o lócus da pesquisa adota estratégias para superação dos 

estigmas e desafios que envolvem a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, nos 

aspectos de acessibilidade arquitetônica com existência de rampas, elevadores e banheiros 

adaptados, instrumentos e recursos tecnológicos que proporcionam melhores condições de 
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trabalho para o bom desempenho das atividades laborais, entre outros. Entretanto, o 

preconceito ainda está presente no cotidiano de trabalho dos entrevistados, e as pessoas com 

deficiência mental e intelectual são alvo dessa situação desagradável de maneira mais intensa, 

considerando que pessoas com outras deficiências também sofrem olhares indiferentes, 

conforme os entrevistados pontuaram. 

Ressaltamos que houve dificuldades na elaboração desta pesquisa no que se refere 

ao acesso a referenciais teóricos sobre a temática, pois a bibliografia acerca da deficiência é 

escassa. Além disto, destacamos a discreta produção teórica de assistentes sociais sobre o 

tema. Por tudo isso, pretendemos, em outros momentos, continuar estudando o tema, de forma 

a contribuir para o crescimento das produções acadêmicas sobre o assunto, instigando novas 

pesquisas. 

Desta forma, acreditamos que atuação do assistente social junto às pessoas com 

deficiência é relevante e necessária na defesa, garantia e viabilização de sua inclusão social, a 

partir de uma atuação profissional pautada no código de ética de 1993, cumprindo com seus 

princípios em defesa dos segmentos sociais vulnerabilizados, historicamente discriminados, 

na luta contra qualquer forma de preconceito e exclusão social. Diante disto, a pesquisa 

consagra esse pensamento e esperamos que esta possa subsidiar ações e fomentar novas 

investigações sobre o tema. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 
Convidamos a Senhor (a) a participar da pesquisa “As Pessoas com Deficiência no Mercado 
de Trabalho: avanços e desafios no cenário contemporâneo”, sob a responsabilidade da 
pesquisadora Patricia Helena Barbosa, que tem por objetivo analisar como vem se 
processando a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, especificamente mercado 
formal. 
 
Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista, com roteiro de perguntas pré-
definidas e será gravada se assim você permitir e que tem duração aproximada de quinze a 
vinte minutos. Essa pesquisa tem a pretensão de compreender como está acontecendo à 
inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho, uma análise dos avanços e 
desafios. 
 
Os resultados desta pesquisa serão publicados nos meios científicos e em nenhum momento o 
Senhor (a) será identificado. O Senhor (a) não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por 
participar desta pesquisa. 
 
Se depois de consentir em sua participação o Senhor (a) pode desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 
prejuízo a sua pessoa.  
 
Para qualquer outra informação, o Senhor (a) poderá entrar em contato com a pesquisadora no 
endereço Avenida João Pessoa, 3884, Bairro Damas e telefone de contato (85) 32017000. 
 
 
 
Eu,___________________________________________________________,fui devidamente 
informada sobre o teor da pesquisa e a importância desta. Sendo assim concordo com minha 
participação, assinando as duas vias de igual teor. 

 
 
_____________________________________              Data: ___/ ____/ _____  
Assinatura do participante  
 
 
_____________________________________  
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Escolaridade: 

4. Estado civil:  

5. Tem filhos: 

6. Tipo de deficiência: 

7. Função: 

8. Quanto tempo trabalha nessa função? 

9. Quanto tempo trabalha no STDS? Qual a sua renda mensal? 

10. Além da sua remuneração, você recebe algum benefício, já recebeu ou é cadastrado em 

algum programa social? 

11. Como foi selecionado para trabalhar na STDS (como se processou a sua inclusão)? 

12. Em quantas empresas você trabalhou? Quais os cargos/ funções que foram ocupadas? 

13. Você conhece as legislações (sociais, trabalhistas, previdenciárias, outras) voltadas as 

pessoas com deficiência? Quais você conhece? 

14. Como você percebe as políticas de trabalho do governo voltadas as pessoas com 

deficiência? 

15. Como você analisa as ações/ estratégias da STDS, através do Laboratório de Inclusão para 

inclusão e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? 

16. Quais os principais aspectos que, na sua visão, dificultam o acesso da pessoa com 

deficiência ao mercado de trabalho? Por quê? 

17. Como você analisa a sua inclusão e permanência no mercado de trabalho? 

18. Quais os desafios que enfrentou/ enfrenta no seu cotidiano profissional? 

19. Quais as suas expectativas para seu futuro profissional? 
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ANEXO A 

 

ORGANOGRAMA DO LABORATÓRIO DE INCLUSÃO  

NÚCLEO DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO

Grupo de Informação
e Cons. Humana

Grupo de 
Acessibilidade

Grupo Fóruns 
Universitários

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DIFICULTADA

LABORATÓRIO DE INCLUSÃO

Música
Inclusiva

Oficina
Psicologia da
Diversidade

Oficina
A.V.A

 

 

 

 

 

 

 

 


