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RESUMO 

 

 

Em uma sociedade em constante transformação é necessária uma organização 
para que todos os indivíduos se sintam plenamente fazendo parte dela. No 
mundo do trabalho as transformações são constantes e para uma pessoa com 
deficiência são necessárias articulações que possam inseri-la nesse âmbito. 
Este trabalho tem por objetivo abordar o sentido do trabalho para jovens com 
deficiência inseridos no Laboratório de Inclusão da Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento Social – STDS, tendo como referência o programa primeiro 
passo que inclui jovens que ainda estão no Ensino Médio no mercado de 
trabalho para estagiarem. Levaram-se em conta neste trabalho vários aspectos 
que norteiam os objetivos da pesquisa, desde a caracterização do que vem a 
ser uma pessoa com deficiência, leis que protegem e garantem seus direitos, a 
educação inclusiva na sociedade atual e os princípios que norteiam o mundo 
do trabalho. O objetivo principal de estudo é compreender como jovens com 
deficiência veem o sentido do trabalho para suas vidas. A fim de responder os 
objetivos traçados, o trabalho tem como eixo inicial uma aproximação maior 
com o tema à luz de autores como Antunes, Marx, Soares dentre outros que 
envolvem essa temática. A investigação realizada é de natureza qualitativa, 
tendo como parte também a pesquisa bibliográfica, documental e também com 
os dados coletados na pesquisa de campo através de entrevistas 
semiestruturadas com jovens com deficiência, sendo as entrevistas realizadas 
nos mês de Fevereiro/2014. Os resultados desta pesquisa proporcionam a 
conhecer como é visto o mundo do trabalho para pessoas com deficiência, bem 
como a importância dessa inserção para os mesmos fazendo valer seus 
direitos conquistados e quebrando paradigmas que abordam o preconceito 
dessas pessoas serem inseridas na sociedade trabalhista. 
 

Palavras – chaves: Educação Inclusiva, Juventude, Pessoas com deficiência, 

Programa Primeiro Passo e Trabalho  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In a society in constant transformation is required an organization to ensure that 
all individuals feel fully part of it, in the world of work changes are constant and 
for a person with a disability is required joints that can insert it in this context. 
This work has promoted by addressing the meaning of work for young people 
with disabilities Inserted in the Laboratory of Inclusion of the Department of 
Labor and Social Development - STDS,having as reference the program first 
step that includes young people who are still in High School in the labor market 
for estagiarem.  Were taken into account in this work several aspects that guide 
the objectives of the research, since the characterization of what is to be a 
person with disabilities, laws that protect and guarantee their rights, inclusive 
education in today's society and the principles that govern the world of work. 
The main objective of this study is to understand how young people with 
disabilities has the meaning of work in their lives. In order to meet the objectives 
established, the work has as initial axis greater approximation with the issue in 
light of authors involving this topic. The research is of a qualitative nature, 
having as part also the bibliographic research, documentary and also with the 
data collected in the field research through interviews and focus group. The 
results of this research provide the know how it is because the world of work for 
people with disabilities, as well as the importance of this insertion for the same 
enforcing their rights won and breaking paradigms that address the prejudice of 
these people being inserted in labor society. 
 

 

Words - keys:  Inclusive Education, Youth, People with disabilities, Program 

First Step and Word.  
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                                        INTRODUÇÃO 

 

A questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho ainda é muito incipiente no Brasil. Lutas em favor da igualdade entre 

todos e direitos para pessoas com deficiência têm sido constante por 

movimentos sociais nacionais que buscam formatar uma política de inclusão 

das pessoas com deficiência em vários setores da sociedade desde a 

educação, ao lazer até o mercado de trabalho.  

 

O processo de exclusão dessas pessoas é tão antigo quanto à 

socialização do homem, mostraremos isso no contexto histórico trazido neste 

trabalho onde as sociedades passadas em seus primórdios sempre inabilitaram 

essas pessoas ao acesso de tudo que envolvia o social. Há também muito 

preconceito enraizado na nossa sociedade atual que impede que essas 

pessoas com deficiência possam entrar no mercado de trabalho, como diz 

Ribas “Ninguém sofre com a deficiência, todos sofrem com o estigma.” (RIBAS, 

1985, p.55). 

 

Diante disso, sabendo das formas do processo de exclusão de pessoas 

com deficiência na sociedade que ocorrem muitas vezes, mesmo com o 

avanço dos direitos garantidos. Partindo desse pressuposto, fizemos uma 

pesquisa que apresentará qual sentido do trabalho para jovens com deficiência 

inseridos no Laboratório de Inclusão da Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento Social – STDS através do Programa Primeiro Passo.  

 

Algumas motivações englobam essa pesquisa para que a mesma fosse 

feita. A primeira motivação foi em relação da aproximação da pesquisadora1 

em conviver com uma pessoa com deficiência, conhecendo de perto a 

realidade de uma pessoa com deficiência, logo após veio segunda motivação a  

de ser jovem e observar todo o percurso de um jovem considerado “normal” 

sem nenhum tipo de deficiência visível para sociedade entrar no mercado de 

                                                           
1
 Será usada em alguns trechos dessa introdução a primeira pessoa por se tratar de uma motivação 

pessoal.   
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trabalho, ver as exigências de qualificação e toda a concorrência e se 

questionar de como seria para um jovem com deficiência enfrentar essa 

realidade.  

 

O presente trabalho monográfico apresenta-se subdivido em três 

capítulos. O primeiro capítulo intitula-se como Processo Metodológico da 

pesquisa, é composto pelos aspectos metodológicos, nele contém o tipo de 

pesquisa que foi utilizado mostrando os caminhos percorridos trazendo 

primeiro uma aproximação com o tema, os instrumentos realizados, como foi 

feita a coleta de dados, a análise e por fim, os procedimentos éticos, um breve 

histórico da Instituição a ser pesquisada e quem foram os participantes da 

pesquisa.  

 

O segundo capítulo intitulado como Pessoas com deficiência, quem 

são? Traz uma abordagem do que é ser uma pessoa com deficiência, fazendo 

um recorte histórico de como o deficiente era tratados há séculos passados, e 

as nomenclaturas utilizadas para denominar uma pessoa com deficiência. 

Englobando neste capítulo o Trabalho x Pessoas com deficiência com 

abordagens teóricas sobre o que é o trabalho para o ser humano, como o ser 

humano se transforma através do trabalho, à luz de autores como Marx, 

Antunes dentre outros que falam da temática, mostraremos algumas mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho e fazendo uma junção do que vem a ser 

trabalho para uma pessoa com deficiência. 

 

 No terceiro capítulo intitulamos Pessoas com deficiência e mercado 

de trabalho: uma relação assegurada por leis que traz ao leitor o processo 

ocorrido no mundo do trabalho no qual garante o direito a pessoas com 

deficiência, como também, uma análise dos depoimentos dos jovens com 

deficiência. Nesse capítulo está à discussão dos resultados obtidos através das 

entrevistas, o relato dos mesmos em relação às categorias, assim como uma 

discussão fundamentada dos resultados apresentados a partir da análise das 

informações obtidas. 
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1. PROCESSO METODOLÓGICO  

 

1.1 Aproximação com o Tema2 

 

Desde a mais tenra idade, quando na vivência diária com minha mãe, 

que é cadeirante devido a um acidente de carro que ocorreu muito antes de eu 

nascer, por quem eu sempre acalentei um afeto, respeito e uma admiração 

imensurável, despertei desde então, para a questão que envolve as condições 

de vida e trabalho para pessoas com deficiência. De acordo com minha 

experiência vivida com uma cadeirante que nunca teve a oportunidade de 

trabalhar, pois há 28 anos não existia a Lei de Cotas Lei nº 8.213/91 que existe 

atualmente com o objetivo de inserir a pessoa com deficiência tanto no 

mercado de trabalho como na educação e, pelos relatos da história de vida da 

minha mãe em afirmar que pessoas com deficiência não poderiam entrar em 

qualquer lugar e nem participar de muitas atividades junto à sociedade, eram 

totalmente excluídos tanto do mercado de trabalho como de outras atividades 

relacionadas à educação e lazer, decidi me aprofundar em pesquisas sobre o 

assunto.  

 

Ao entrar na fase adulta quando eu estava à procura de emprego via o 

quanto se tornava difícil para eu conseguir um emprego, considerada sem 

nenhuma deficiência visível para sociedade, Ribas (1985) em trechos de seu 

livro “O que são pessoas com deficiência” vem a afirmar que todos nós temos 

algum tipo de deficiência, mesmo que não seja visível e dar como exemplo: se 

você é careca, você possui uma deficiência de falta de cabelo e etc. Passei 

então, com minha experiência diária a procura de um emprego a refletir sobre 

jovens com deficiência que não tinham oportunidades de trabalhar e quais 

seriam seus anseios em relação ao trabalho.  

 

Voltando um pouco à Lei no passado, no Brasil a Carta Magna de 1824 

considerava as pessoas com deficiência como incapazes, logo, elas não 

tinham direitos. As pessoas com deficiência, após anos de lutas conseguiram 

                                                           
2
 Nesse ponto será utilizada a primeira pessoa do singular devido relatar uma justificativa de motivação 

pessoal.   
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conquistar um espaço na Constituição de 1988. E a partir de então, inúmeras 

leis vieram estimular sua inclusão. Foi a partir da Constituição de 1988 que 

minha mãe adquiriu um direito a uma ajuda vitalícia pelo Governo que concedia 

meio salário mínimo para a sua sobrevivência, mas não um emprego. Mesmo a 

Constituição ter declarado direito ao trabalho para pessoas com deficiência não 

era tão fácil assim, relata a experiência da minha mãe, exigia muita preparação 

do empregador e do empregado e um espaço de longa caminhada para que tal 

efetivação fosse cumprida.  

 

Com o passar dos anos minhas inquietações foram aumentando em 

relação a esse olhar para pessoas com deficiência e sua inserção no espaço 

de trabalho. Ao decidir fazer um curso superior optei por um curso que me 

aproximasse dos sujeitos sociais e da conquista de direitos. A realização de 

entrar no curso de graduação em Serviço Social na Faculdade Cearense no 

ano de 2010 oportunizou-me significativas leituras enquanto objeto de minhas 

aspirações ao universo das pessoas com deficiência e à decisão de fazer na 

disciplina de Pesquisa I do quarto semestre e de Pesquisa II do sexto semestre 

um projeto de pesquisa voltado para “Pessoas com deficiência e mercado de 

trabalho”, influenciada por esse sentimento de inquietações sobre conhecer o 

universo dessas pessoas em relação à satisfação de estar trabalhando, de 

estar em sociedade e de ter a concepção de direitos iguais, isso me veio a 

amadurecer no oitavo semestre na elaboração desse TCC.  

 

Decidi pesquisar sobre os jovens com deficiência inseridos no mercado 

de trabalho levando em consideração que para jovens que não possuem 

deficiência conseguir um trabalho hoje é uma luta constante e exige deles 

muito estudo, cursos de qualificação profissional e um bom destaque e 

desempenho nas entrevistas, isso é característica de uma luta pelo motivo dos 

problemas socioeconômicos existentes em nosso País. E para jovens com 

deficiência, sempre me questionava quais seriam suas dificuldades de inserção 

no mundo do trabalho, o que o trabalho significa para eles e qual é a realização 

que eles têm através do trabalho? Com a respectiva pesquisa de campo pude 

compreender todos os meus questionamentos. 
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Na busca pela instituição a ser pesquisada, decidi por uma que 

estivesse sob a gestão do Estado que trabalhasse com pessoas com 

deficiência. Assim, sendo, a escolha recaiu sobre o Laboratório de Inclusão da 

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS. O Laboratório de 

Inclusão é um setor dentro da STDS destinado ao atendimento de pessoas 

com deficiência. Ao entrar em contato com os profissionais da instituição sobre 

as possíveis informações do local e dos jovens atendidos, fui informada sobre o 

projeto Primeiro Passo do Governo Estadual, que cria oportunidades voltadas 

para a inclusão social e profissional de jovens que estão cursando o Ensino 

Médio na proporção de promover uma melhoria na qualidade de vida através 

do trabalho do público focalizado. O projeto Primeiro Passo insere jovens em 

diversos setores do Estado e em âmbito particular para uma experiência do 

primeiro emprego, no Laboratório de Inclusão os jovens inseridos tem 

deficiência dos mais diversos tipos da física a intelectual, a partir daí surgiu 

minha paixão em pesquisar sobre esses jovens que estão no projeto. 

 

Destaco nesta pesquisa a importância do que vem a ser o trabalho para 

jovens com deficiência acompanhado das condições de vida de cada um. 

Fazendo uma reflexão do atual contexto em que essas pessoas estão inseridas 

vivenciando uma transformação social em suas vidas como protagonistas 

dessa história. Assim, proponho-me a desenvolver no tema escolhido e na 

perspectiva de ampliar meus conhecimentos, socializar minhas ideias e 

convicções em torno do assunto escolhido, que também é de interesse público 

daqueles que lutam pela mesma causa que é a garantia de inserção e direitos 

das pessoas com deficiência na sociedade. 

 

1.2 Métodos utilizados na pesquisa 
 

A pesquisa proposta neste trabalho possui natureza qualitativa que é 

própria das ciências sociais, metodologia essa utilizada para analisar o objeto 

de estudo escolhido. A pesquisa qualitativa irá responder a questões muito 

particulares segundo Minayo (2010) “A pesquisa qualitativa [...] ela trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes.” (p.21).  
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Já Martinellli (1999) afirma em relação à abordagem qualitativa que:  

 

Se queremos conhecer modos de vida, temos que conhecer as 
pessoas. Esse é o motivo pelo qual as pesquisas qualitativas 
privilegiam o uso de uma abordagem em que o contato do 
pesquisador com o sujeito é muito importante [...] cada pesquisa é 
única, pois se o sujeito é singular, conhecê-lo significa ouvi-lo, escutá-
lo, permiti-lhe que se revele. (MARTINELLLI, 1999, p. 22).  
 

 
Nesse sentido, a pesquisa qualitativa permitirá uma melhor 

compreensão da participação das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, diante disso a pesquisa qualitativa será configurada com a aplicação 

de questionários e entrevistas. “A entrevista pode ser definida como um 

processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado.” (Haguette, 2010, p. 81). 

 

Fazendo também durante essa pesquisa um levantamento bibliográfico 

sobre os diversos temas relacionados à pesquisa como: Deficientes, Inclusão 

Social, Trabalho e Juventude e Educação. Assim, por meio deste tipo de 

pesquisa analisamos publicações em tese de doutorados, livros, artigos  que já 

foram produzidas a respeito do tema proposto.  

 

Gil (2002) faz a seguinte afirmação sobre a pesquisa bibliográfica:  

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a descoberta de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente 
[...] a pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos 
históricos. (GIL, 2002, p, 45). 

 

Levamos a efeito também, a revisão de literatura tomando por base as 

categorias de análise. Dentre as categorias inerentes ao objeto delimitado 

destacam-se os seguintes conceitos: Trabalho, Pessoas com Deficiência, 

Projeto Primeiro Passo e Educação. Nas leituras realizadas dialogamos com 

os seguintes autores: Marx (1985), Ricardo Antunes (2010), Soares (2009), 

Ribas (1985) dentre outros.  
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Também utilizamos a pesquisa documental analisando registros feitos na 

Instituição pesquisada através de seu site e as Leis referente aos direitos das 

pessoas com deficiência.  

 

Sobre essa pesquisa Gil (2002) afirma:  

 

A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. 
Primeiramente, há que considerar que os documentos constituem 
fonte rica e estável de dados. Como os documentos subsistem ao 
longo do tempo, torna-se a mais importante fonte de dados em 
qualquer pesquisa de natureza histórica. (GIL, 2002, p.46). 
 

Os sujeitos considerados na pesquisa são os jovens com deficiência que 

participam do projeto Primeiro Passo do Laboratório de Inclusão totalizando 09 

jovens, mas somente seis estavam disponíveis para entrevistas entre eles 

estão 01 com deficiência física, 04 com deficiência visual e 01 com deficiência 

auditiva. Martinelli (1999) afirma que no momento em que “buscamos os 

sujeitos da pesquisa, estamos certamente apoiados em um projeto político 

singular que se articula a projetos mais amplos, relacionados até mesmo com o 

projeto de sociedade que lutamos.” (p. 26).  

 

O objetivo inicial era de fazer a coletas de dados através da entrega de 

roteiros de entrevistas semiestruturados (ver apêndice A), segundo os objetivos 

do trabalho. A entrevista semiestruturada contém perguntas básicas, baseadas 

em teorias relacionadas a pesquisa, conforme Triviños (1987) a “entrevista 

semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que são 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa” 

(p.146). Mas ao chegarmos à instituição e encontrar o grupo de jovens 

reunidos para entrevista e pela vontade dos mesmos foi feito um grupo para 

responder às perguntas contidas no roteiro de entrevista, debatendo ideias em 

relação às perguntas abordadas e ao tema relacionado ao trabalho, 

comparando essa forma de um grupo focal, foi o método mais próximo que 

chegamos para a análise do ocorrido. Um grupo focal deve conter de 08 a 12 

participantes, mas com apenas seis tentamos elaborar essa técnica. 
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A finalidade do Grupo Focal explicita, sendo este apropriado quando o 

objetivo é explicar como as pessoas consideram uma experiência ou uma ideia 

e, durante a reunião, possam ser obtidas informações sobre o que as pessoas 

pensam ou sentem ou ainda sobre a forma como agem. (GIOVANAZZO, 2001). 

  

Para a elaboração do roteiro de perguntas que foi utilizado afirmamos 

ser construído como Haguette (2010) diz: 

 

A organização do roteiro de entrevista pressupõe uma série de 
procedimentos tais como o conhecimento profundo do tema em 
questão, obtido através de todas as fontes disponíveis( jornais, livros, 
documentos, anuários). (HAGUETTE, 2010, p.91). 

 

O uso da pesquisa de campo ocorreu com a autorização do responsável 

do Laboratório de Inclusão, o senhor João Monteiro Vasconcelos, após receber 

o oficio em mãos da Faculdade Cearense (ver Anexo), as entrevistas foram 

liberadas e marcadas antecipadamente, conforme a disponibilidade de cada 

jovem, as quais foram realizadas no mês de Fevereiro de 2014 na Biblioteca da 

STDS ao lado do Laboratório de Inclusão, o grupo debateu o assunto e 

respondeu às perguntas por até duas horas e meia. 

 

Em relação ao objeto e campo de pesquisa Bordieu (1989) afirma:  

 

A noção de campo é em, certo sentido uma estenografia conceptual 
de um modo de construção do objeto que vai comandar ou orientar 
todas as opções práticas da pesquisa. Ela funciona como um sinal 
que lembra o que há que fazer, a saber, verificar, que o objeto em 
questão não está isolado de um conjunto de relações de que retira o 
essencial das suas propriedades. (BORDIEU, 1989, p.27). 
 

Minayo (2009) também nos fala sobre seu olhar em relação ao 

pesquisador ir a campo:  

 
O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da 
realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também 
estabelecer uma interação com os “atores” que conforma a realidade 
e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para 
quem faz pesquisa social. (MINAYO, 2009, p. 61). 

 

Foram feitas as entrevistas orais, gravadas e posteriormente transcritas 

na integra. “As informações da pesquisa são obtidas através de um roteiro de 
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entrevista constanto de uma lista de pontos ou tópicos previamente 

estabelecidos de acordo com uma problemática central e que deve ser 

seguida.” (HAGUETTE, 2010, p. 81). As pessoas entrevistadas tiveram sigilos 

mantidos sobre seus nomes verdadeiros, sendo aqui caracterizadas com nome 

de Flores. Anterior ao momento da aplicação foi entregue os termos de 

consentimento livre e esclarecido da pesquisa (ver Apêndice B), na qual as 

assinaturas foram requeridas antes da coleta de dados, mas não se 

esquecendo de detalhar que para os jovens que possuíam deficiência visual 

sem possibilidade de ler o termo e assinar, foi lido para eles e gravado a 

consenção oral dos mesmos em permitir que seus dados fossem coletados na 

entrevista.  

 

Assim, o intuito desse trabalho é analisar os sentidos do trabalho na vida 

de jovens com deficiência inserida no projeto Primeiro Passo do Governo 

Estadual. Possibilitando oportunidades e o exercício de uma cidadania de 

igualdade entre todos. Diante disso, faremos menção do campo e do projeto 

escolhido no próximo tópico. 

 

1.3 O Laboratório de Inclusão da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social do Ceará (STDS) 
  

O campo selecionado para a pesquisa proposta como mencionamos 

anteriormente, o Laboratório de Inclusão é um setor que integra a Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará – STDS. É importante que 

conheçamos o contexto do campo escolhido.  

 

O surgimento do Laboratório de Inclusão partiu dos estudos, da reflexão, 

da inquietação e confronto com este modelo de sociedade que vivemos e 

condenamos, pela visível necessidade de colaborar com a ideia de um novo 

modelo social, livre, solidário e consciente. (VASCONCELOS, 2011). Foi então, 

a partir de 1991 que se iniciaram primeiras atividades relacionadas ao que 

futuramente viria a chamar-se Laboratório de Inclusão. Com a iniciativa de 

João Monteiro Vasconcelos, que é coordenador do local, começaram-se a 

desenvolver ações inclusivas na, até então chamada, Secretaria do Trabalho e 
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Ação Social – SETAS. Iniciando com a coordenação dos estágios 

universitários, adotando como categoria de seleção a de estudantes em 

situação de vulnerabilidade social, ou seja, “portadores de HIV, vítimas de 

câncer, de orfandade prematura - qualquer condição que atrapalhasse a 

obtenção de um estágio”. Por um longo período, até meados do ano de 2004, 

se manteve esta iniciativa.  

 

A partir do Diário Oficial do Estado do Ceará, em 28 de julho de 2008, 

através da Portaria nº 252/2008, o Laboratório de Inclusão foi oficializado. 

Atualmente, o Laboratório encontra-se com mais de 222 funcionários, entre 

técnicos, assistentes técnicos, estagiários universitários, estagiários do 1º 

passo e técnicos voluntários. Composto pelo Núcleo de Estágio Universitário e 

Núcleo de Acessibilidade Dificultada, o Laboratório de Inclusão funciona dentro 

dos espaços físico e funcional da STDS, promovendo a inclusão pelo trabalho 

de estudantes de nível médio, universitários e trabalhadores com 

Acessibilidade Dificultada – AD, ou vulnerabilidade social, através de seleção e 

acompanhamento, dentro de projetos específicos para cada núcleo. 

(OLIVEIRA, 2011).  

 

O objetivo principal do Laboratório vem a ser à promoção da pessoa 

com deficiência e ou vulnerabilidade social, desenvolvendo seus aspectos 

emocionais, sócio afetivos e intelectuais para uma integração no seu sentido 

amplo com o meio social em que vivem, principalmente no seu 

desenvolvimento em relação ao mercado de trabalho. Para tanto o Laboratório 

de Inclusão dispõe de várias formas de atuação que envolve não só a pessoa 

assistida, mas também promove eventos que possam atingir diretamente os 

que atuam com esses sujeitos direta ou indiretamente. Buscando desta forma 

contribuir com o crescimento pessoal, social e profissional, desenvolvendo a 

inclusão deste no mercado de trabalho, ressaltando suas potencialidades e 

respeitando a individualidade de cada pessoa. (MELO e SILVA, 2012). 

 

O Laboratório é dividido em dois núcleos, o núcleo de estágios 

universitários e o núcleo de acessibilidade dificultada. O Núcleo de Estágio 

Universitário é responsável pela seleção, acompanhamento à avaliação de 
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todo processo de aplicação de estágio universitário na STDS. Já o Núcleo de 

Acessibilidade Dificultada tem como objetivo a inclusão de Pessoas com 

Deficiência (PCD) e/ou vulnerabilidade social no mercado de trabalho, 

formando, acompanhando e promovendo a inclusão dentro e fora da STDS. 

Para tanto, desenvolve atendimento psicológico individual ou em grupo, 

oficinas de convivência, grupos temáticos, abordando temas relacionados ao 

mercado de trabalho, bem como temas transversais optando por uma inclusão 

qualitativa dessas pessoas. (MELO E SILVA, 2012). 

 

1.4 Projeto Primeiro Passo3 e Laboratório de Inclusão  

 

 Diante da necessidade de fazerem ingressar adolescentes e jovens no 

mercado de trabalho, analisando a necessidade da importância do primeiro 

emprego para os mesmos o Governo criou o projeto Primeiro Passo. O Projeto 

social Primeiro Passo atende a jovens que querem ingressar no mercado de 

trabalho. “Primeiro Passo” significa a primeira atitude, o primeiro movimento 

para quem quer realizar algo na vida. Com o projeto, a Secretaria do Trabalho 

e Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Ceará criou oportunidade 

para os jovens que não conseguem facilmente ingressar em um estágio numa 

empresa privada ou pública. O jovem, por sua vez, aproveita a oportunidade 

criada pelo Governo e dá o Primeiro Passo rumo à qualificação profissional. 

Eles têm a possibilidade de estagiarem em diversos setores e aprenderem 

atividades que são primordiais para quem quer seguir carreira. 

 

Para ingressar no programa são exigidos alguns requisitos, mas o 

principal é o jovem estar estudando. Um dos pontos a ser destacados é: ter 

renda per capta familiar de até 1/4 do salário mínimo; estar matriculado na rede 

pública de ensino e ter entre 16 e 24 anos incompletos. Apresentar carteira de 

identidade, CPF, comprovante de endereço, carteira profissional e declaração 

de que está estudando. Passar por uma seleção com equipe de pedagogos e 

psicólogos, que analisarão o perfil do adolescente, que será engajado em uma 

das três linhas de ação do projeto: Bolsista, Estagiário e Jovem Aprendiz.  

                                                           
3
 Disponível em: http://www.primeiropassobolsista.com.br/ Acesso dia 15/02/2014 às 17:31.   
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Dentro dessas vagas oferecidas pelo projeto existem vagas para jovens 

com deficiência, que passam pelo mesmo processo de entrevista e análise com 

outros jovens sem deficiência, são enviados para várias empresas, mas, muitas 

vezes como esse jovem não é qualificado para vaga oferecida e não se 

destaca é substituído por outro sem deficiência, a Lei de cotas permite isso, 

mas quando se trata de ingressar jovens com deficiência no Laboratório de 

Inclusão da STDS o requisito de inclusão passa a ser totalmente qualitativo, 

pois o objetivo do laboratório é discutir o modelo de inclusão baseado na 

qualidade dos profissionais com deficiência e a ineficácia do modelo numérico.  

 

Dessa forma, o Laboratório prepara o deficiente para o mercado de 

trabalho formal. Através de uma inclusão qualitativa eles reconhecem o 

potencial de cada jovem e os profissionaliza para enfrentar o mercado de 

trabalho após o término do contrato entre o jovem e a instituição pelo projeto 

citado ele não substituem esses jovens e sim os qualifica pensando no futuro, 

muitas vezes esses jovens são admitidos na própria STDS com carteira 

assinada ao término do seu contrato no Projeto Primeiro Passo. Bastos (2002) 

fala que um modelo ideal de indivíduo competente e eficiente, com 

características que o torne "competitivo", no mercado de trabalho 

especificamente e na vida de uma forma geral, é eleito como perfil de homem 

bem sucedido do século XXI, tornando o espaço para as diferenças individuais 

bastante limitado e intolerante.  

 

Deste modo, afastar-se das possibilidades das falhas humanas em 

relação a exclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho faz-se 

imperioso e, quando surge a possibilidade de qualquer experiência com algo ou 

alguém que negue este ideal, a reflexão é impossibilitada pela premente 

ameaça da identificação com este objeto que abala a manutenção do 

narcisismo e da consequente recuperação ilusória da onipotência. 

 

A inclusão qualitativa pelo Laboratório de Inclusão ocorre devido a um 

conjunto de manifestações discriminatórias que geram para a pessoa com 

deficiência na sociedade no mercado de trabalho formal, entre outras 

consequências, "condições desfavoráveis para o seu ajustamento e integração 
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no meio de trabalho" (Gil E ANDRADE, 1989, p.51), provenientes não só das 

características inerentes à sua condição orgânica, mas também, e 

principalmente, dos preconceitos, estereotipias e estigmas que permeiam as 

relações interpessoais.  

 

O intuito é que estas vagas sejam ocupadas por jovens que tenham 

interesse em estagiar e fazer cursos de capacitação na unidade de estágio se 

qualificando para enfrentar os desafios do mercado de trabalho futuramente. 

Bastos (2002) diz que a abordagem das imagens que os atores sociais 

constroem do trabalho e de si próprios como trabalhadores essas imagens 

acabam por sustentar práticas sociais que tendem a priorizar o trabalho sobre o 

estudo e a manutenção do jovem trabalhador no mercado de trabalho.  

 

No entanto: 
 

Às pessoas com deficiência assiste o direito inerente a todo e 
qualquer ser humano de ser respeitado, sejam quais forem seus 
antecedentes, natureza e severidade de sua deficiência. Elas têm os 
mesmos direitos que os outros indivíduos da mesma idade, fato que 
implica desfrutar de vida decente, tão normal quanto possível. (ONU, 
2005).  
 

 

Schwarz (2009) nos ressalta que, quando ajudamos pessoas com 

deficiência a ingressar no mercado de trabalho formal estamos, sem sombra de 

dúvida, colaborando para que o Brasil seja sim mais justo, inclusivo e 

democrático.  

 

Já Gugel (2004) nos diz que: a inclusão social, assim entendida como 

um processo abrangente de preparação de todos para receber, acolher e 

conviver com a diversidade, só é possível se cumpridos os direitos sociais, 

momento em que será possível afirmar estar todo cidadão no exercício pleno 

de sua cidadania, nos mostrando que quando fazemos nosso papel para 

exercer o direito da pessoa com deficiência incluindo-a no mercado de trabalho 

estamos contribuindo para que se conviva com as diferenças e para que se 

cumpram os direitos sociais que é dever de todo cidadão saber /conhecer.  
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Diante do exposto, traremos a caracterização dos jovens entrevistados 

que fazem parte do Laboratório de Inclusão mostrando o perfil de cada um. 

 

1.4 Caracterização do perfil dos Jovens entrevistados  

 

Aqui se traça uma breve caracterização dos jovens entrevistados 

inseridos no projeto Primeiro Passo do Laboratório de Inclusão. Uma vez que é 

de suma importância conhecer o perfil dos atores envolvidos nesta pesquisa 

para a compreensão do tema estudado, busca-se aqui fornecer apenas 

informações relevantes. De acordo com os princípios éticos, alterou-se o nome 

dos jovens que contribuíram de forma voluntária com esse trabalho, como já foi 

relatado a cima a fim de garantir o seu anonimato.  

 

ROSA  

 

Rosa tem 21 anos, é solteira, está no primeiro ano do Ensino Médio. Sua 

deficiência é física caracterizada como “Nanismo”, uma deficiência acentuada 

no crescimento. Mora com a irmã e o cunhado, quando criança foi abandonada 

por sua mãe biológica passando a ser criada por uma amiga da genitora. Tem 

um total grau de independência naquilo que é acessível para ela. Faz oficina de 

psicologia no Laboratório, trabalha na parte de arquivos e está há cinco 

semanas no Laboratório. No começo a família não apoiava a sua iniciativa de 

entrar no mercado de trabalho pelos problemas de saúde nos ossos que 

possui, diziam que ela não iria conseguir, que trabalhar não era pra ela, mas 

ela mostrou pra todos que é capaz e sabe o seu limite.  

 

JASMIM  

 

Jasmim tem 20 anos, é solteiro e está no segundo ano do Ensino Médio. 

Sua deficiência é de nascença caracterizada como deficiência visual 

denominada “Baixa Visão” que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica segundo. O Decreto nº 5.296/04 as 

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

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

contraste, percepção das cores e intolerância à luminosidade, dependendo da 

patologia causadora da perda visual. Jasmim mora com os pais e irmãos 

considera-se com independência total para as atividades dentro do local de 

trabalho. Está há 01 ano e 10 meses na Instituição, participa da oficina de 

Psicologia e trabalha na coordenadoria financeira e no processo de auxilio 

pessoal. A família sempre apoiou em todas as suas decisões e o incentiva 

muito.  

 

LÍRIO  

 

Lírio tem 20 anos, é solteiro está no terceiro ano do Ensino Médio, já 

está no período de encerramento do seu contrato com o projeto na Instituição. 

Sua deficiência é caracterizada como visual de nascença considerada 

“Cegueira” total. Independente, afirma que nada na sua vida é 100% para ter 

uma vida normal, mas procura tirar o máximo de bom disso, procura chegar 

perto de ser importante para ele e as pessoas, consegue se locomover de setor 

para o setor e as funções que faz são tranquilas, faz terapia e afirma que é por 

não se aceitar completamente como uma pessoa deficiente. Mora com os pais 

está na Instituição há 04 anos, faz oficinas temáticas, é facilitador da oficina de 

braile pra universitários que não possuem deficiência da secretaria que 

eventualmente possam vir trabalhar com pessoas com deficiência, também 

trabalha com música como cantor, estuda quatro idiomas e trabalha com os 

eventos realizados na STDS. Afirma como todo começo é difícil, a sua família 

dizia que não iria dar certo, eles o superprotegiam, com o tempo foram 

aceitando e ele sempre afirmava “só quem sabe se eu vou conseguir sou eu, 

só eu sei até onde vou aguentar a hora de parar ou não eu saberei”. 

 

GIRASSOL  

 

Girassol tem 19 anos, é solteiro e está no primeiro ano do Ensino Médio, 

sua deficiência é considerada “Auditiva” caracterizada como “Perda parcial da 

audição”. Precisa da ajuda de um aparelho auditivo para se comunicar. Esta há 

um 01ano e 10 meses na Instituição, tem total independência, só não gosta de 
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atender as ligações pela dificuldade que encontra de ouvir, ajuda na 

distribuição de papel e organização de eventos faz tudo que lhe pedem. Tem o 

apoio total da família em todas as suas decisões.  

 

CRAVO  

 

Cravo tem 20 anos, é solteiro e está no terceiro ano do Ensino Médio. 

Sua deficiência é considerada “Visual” de nascença, nasceu com catarata 

congênita que com o tempo foi se agravando e teve uma piora com um 

procedimento cirúrgico que realizou. Aos 11 anos de idade apareceu um 

descolamento da retina, então teve uma cegueira adquirida, sua retina 

descolou e a perca foi gradativa primeiro um olho e depois outro. Enxergou 

pouco até os 18, logo após adquiriu a cegueira total e colocou uma prótese 

somente por estética em um dos olhos. Mora com mãe, avó, e irmãs se 

considera 90% independente em suas atividades. Afirma que o mais difícil é 

cozinhar. Está há 03 anos na Instituição trabalhando, faz apoio na recepção, dá 

apoio no administrativo nas oficinas de música e teatro e apresentação dos 

eventos. A família o apoia em tudo e o incentiva a continuar trabalhando. 

 

COPO DE LEITE 

 

 Copo de Leite tem 18 anos, é solteira e está no segundo ano do Ensino 

Médio. Sua deficiência é considerada “Visual” de nascença adquirindo um 

pouco de visão com o passar do tempo no olho esquerdo, mas não muito 

nítida. Considera-se totalmente independente para tarefas que realiza no 

trabalho e no dia a dia, só sente um pouco de dificuldade na cozinha. Está há 

dois anos na Instituição e auxilia na recepção, dá assistência às secretarias e é 

revisora da gráfica de Braile. Afirma não ter incentivo nenhum da família, foi 

sozinha atrás da vaga de estágio e a mãe foi somente assinar. “Não me 

apoiam, dizem que eu não faço nada”. 
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2. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: QUEM SÃO? 

 

2.1 A deficiência através da História  

 

Antes de adentrarmos no aspecto de análise de pessoas com deficiência 

e mercado de trabalho precisamos de uma definição do que seja uma pessoa 

com deficiência. Há muita história por trás de toda luta para se ter uma 

sociedade inclusiva, sem preconceitos. O processo de exclusão social de 

pessoas com deficiência ou alguma necessidade especial é tão antigo quanto à 

socialização do homem. “A literatura clássica e a história do homem refletem 

esse pensar discriminatório, pois é mais fácil prestar atenção aos 

impedimentos e às aparências do que aos potenciais e capacidades de tais 

pessoas.” (MACIEL, 2000, p.02).  

 

No seu contexto histórico descobrimos através de várias leituras em 

artigos, livros e monografias com foco em pessoas com deficiência que, a 

divisão do tratamento atribuído a essas pessoas em várias fases da 

humanidade, compreende desde as atrocidades por eles sofridas, passando 

pelo menosprezo, concessão de certas vantagens e até mesmo pelo 

reconhecimento de serem enviados pelos deuses.  

 

Nos tempos passados as atividades econômicas que definiam a relação 

do homem com a sua realidade eram representadas pela agricultura, pela 

pecuária e pelo artesanato. A deficiência, nessa época, inexistia enquanto 

problema, sendo que às crianças que apresentavam deficiências 

imediatamente detectáveis, a atitude adotada era a da “exposição”, ou seja, o 

abandono ao relento, até a morte. (BANDEIRA, 2009 Apud ARANHA, 1979).  

 

Na mitologia Grega como a vida das crianças era decididas pelos mais 

velhos, a presença de um defeito físico implicaria sua morte.  

 

 Em relação às atitudes sociais, segundo atesta sabemos que na 
Antiguidade Clássica, em Esparta e outras cidades voltadas 
principalmente para a guerra, a lei impunha o sacrifício de crianças 
com deficiência física ou mental, consideradas subumanas. A 
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responsabilidade pelo extermínio e/ou abandono cabia, quase 
sempre, às próprias mães. Tudo isso em prol dos ideais estéticos, 
segundo o modelo grego de homem: belo, forte e inteligente. 
(PESSOTI, 1984, p.31).  
 
 

Já na sociedade Romana, o pai matava ou abandonava um filho que 

fosse considerado defeituoso. Na idade Média, os indivíduos que possuíssem 

alguma deficiência física eram vítimas de extermínio considerados oriundos de 

demônios. No Renascimento, com o surgimento do denominado conhecimento 

científico, pessoas com deficiência já começaram a sentir um olhar mais 

humanitário e na Idade Média alguns deficientes se destacaram nas artes. 

 
Na Idade Média, as sociedades passaram a se estruturar em feudos, 
mantendo ainda como atividades econômicas: a agricultura, a 
pecuária e o artesanato. Em função da disseminação das ideias 
cristãs, o diferente não produtivo (pessoa com deficiência) adquiriu, 
nesse momento histórico, “status” humano, já que passou a ser 
considerado também possuidor de uma alma. Sendo assim, não mais 
se fazia aceitável seu extermínio. Gradativamente, sua custódia e 
cuidado passaram a ser assumidos pela família e pela Igreja. 
(BANDEIRA, 2009, pg. 31). 
 

Em todos os momentos da história da humanidade, as pessoas com 

deficiência foram alvos de comportamentos e reações distintas e contraditórias 

de exclusão e integração, conforme os diferentes contextos da sociedade. 

“Esses comportamentos foram mudando de acordo com as transformações 

sociais, as descobertas científicas e tecnológicas e as mudanças culturais e 

econômicas ocorridas.” (SOARES, 2009, p.32).  

 

Nos séculos XVII e XVIII multiplicaram-se as leituras sobre a deficiência 

enquanto fenômeno, especialmente nas áreas médica e educacional, 

encaminhando uma grande diversidade de atitudes sociais: desde a 

institucionalização em conventos e hospícios, até o ensino especial segregado. 

(BANDEIRA, 2009). 

 

Braga (2011) ressalva que com a expansão do Cristianismo, o qual dizia 

que praticar a caridade era um meio para alcançar os favores celestiais, a 

deficiência passou a ser concebida como proposito divino, algo sublime, como 

se Deus estivesse consagrando a pessoa com deficiência e que, portanto, 

demandava condição de caridade por parte dos fiéis.  



30 
 

 

Uma melhoria na qualidade de vida para pessoas com deficiência 

ocorreu mesmo, ressaltado pela autora Braga (2011) apenas na Revolução 

Industrial com a integração das pessoas com deficiência que haviam sofrido 

algum tipo de trauma em guerras, mutilações acarretadas por algum acidente 

de trabalho.  

 

Segundo o site do IPECE4 o Brasil soma 45.623.910 pessoas com pelo 

menos uma deficiência. São pessoas com alguma dificuldade de enxergar, 

locomover-se, ouvir. Gestores e especialistas dizem que muito já mudou, mas 

é preciso mais. O Ceará soma pelo menos 2.340.150 pessoas com deficiência. 

Em relação aos demais estados, o Ceará figura em terceiro lugar, atrás de Rio 

Grande do Norte e Paraíba. A técnica do IPECE Raquel Sales, uma das 

responsáveis pelo trabalho, frisa serem dados amostrais e preliminares.  

 

A pesquisa mostra ainda que a deficiência mais comum entre os 

brasileiros é a visual (18,76%). No Ceará, a proporção é ainda maior, de 

22,15%, o que representa 1.871.784 de pessoas. Além disso, são 6,23% de 

pessoas que se declararam completamente surdas e 8,08% com completa 

deficiência motora.  

 

É verdade que, até nos dias de hoje, existem exemplos de 

discriminação, mas o amadurecimento das civilizações e o avanço dos temas 

ligados à cidadania e aos direitos humanos provocaram, sem dúvida, um novo 

olhar em relação às pessoas com deficiência em todos os aspectos inclusive 

no aspecto da evolução de nomenclaturas como ressaltaremos a seguir. 

 

2.2 Características dos tipos de deficiência existentes 

 

A Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (CID) que foi divulgada em 1993, destaca que deficiência é 

                                                           
4
Disponível em: http://www.ipece.ce.gov.br/noticias/ceara-tem-mais-de-2-milhoes-de-pessoas-com. 

Acesso dia: 16/02/2014 às 15:30.    
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“qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica. Representa a exteriorização de um estado patológico e, em 

princípio, reflete distúrbios no nível do órgão”.  

 

Ribas (1985) em seu livro intitulado “O que são pessoas deficientes” faz 

uma classificação mais detalhada dos tipos de deficiência. 

 

A rigor existem três tipos de deficiência, sendo que um deles divide-
se em dois. Existem as deficiências físicas (de origem motora: 
amputações, malformações ou sequelas de vários tipos etc.) as 
deficiências sensoriais, que se dividem em deficiências auditivas 
(surdez total ou parcial) e visuais (cegueira também total ou parcial), 
e as deficiências mentais (de vários graus, de origem pré, peri ou pós 
– natal). (RIBAS, 1985, p.26). 
 
 

Também temos o conceito dos tipos de deficiência admitidos na nossa 

legislação brasileira, por meio do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 

1999, as quais são: (1) deficiência física, (2) deficiência auditiva, (3) deficiência 

visual, (4) deficiência mental e (5) deficiência múltipla.  

 

Porém, as nomenclaturas para tratar essas pessoas, que muitos se 

utilizam ou utilizaram como “inválido”, “defeituoso”, “incapaz” soam como 

termos pejorativos na atualidade e um desrespeito à pessoas com deficiência, 

mas, antes dos direitos serem estabelecidos para essas pessoas, tais 

nomenclaturas eram utilizadas de forma natural. Com o passar dos anos os 

termos foram se modificando até chegar o termo “pessoas com deficiência” 

instituída principalmente por especialistas dessa área. 

 

Citaremos5 aqui as nomenclaturas que existiram ao longo do tempo no 

Brasil: 

De1886 a 1967 os termos utilizados ainda eram referentes a pessoas 

com deficiência como totalmente incapazes, termo que soavam muito referente 

a deterioração do ser.  

 
Em 1886, o termo “Mongolismo” se referia às pessoas com Síndrome 
de Down e refletia o preconceito da comunidade científica da época, 

                                                           
5
 Disponível em: http://gestaoescolar.abril.com.br/formacao/inclusao-valor-palavra-

756523.shtml#linha Acesso dia 08/02/2014 às 16:14.  
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que acreditava que o “mongolismo” era a deterioração da raça 
humana. 
Em 1950, o termo “Defeituoso” significa indivíduos com deformidade 
criado pela Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD, 
hoje chamada de Associação de Assistência à Criança Deficiente), 
voltada para garantir o bem-estar de pessoas com deficiência física.  
Em 1954, o termo “Excepcional” se referia, até então, a pessoas com 
deficiência intelectual. Foi criado e muito utilizado pelas primeiras 
unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). 
Essas associações foram criadas com o objetivo de buscar soluções 
alternativas para garantir a inclusão de pessoas com deficiência 
intelectual ou múltipla. Porém, com o nascimento do movimento em 
defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades, percebeu-se 
que a palavra “excepcional” não poderia ser exclusiva às pessoas 
com deficiência intelectual. Em 1965, o termo “Síndrome de Down” foi 
oficializado após publicações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Antes, a síndrome era conhecida como mongolismo. Nessa 
época, o pesquisador francês Jérôme Lejeune identificou a origem 
genética da síndrome. Em 1967, termos como “Inválidos, “Incapazes” 
e “Aleijados” foram usados durante séculos para se referir à pessoas 
com deficiência. Os termos significavam que a pessoa com essa 
condição era vista como sem valor, sem capacidade e com defeitos. 
No Decreto Federal nº 60.501, de 14/03/67, por exemplo, a expressão 
“inválidos” é usada em vários artigos, como no Art. 13, inciso I: “A 
esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer condição menores de 
18 anos ou inválidos...”  
 

 De 1981 proclama-se o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, 

desta forma, já passa a mudar as nomenclaturas em relação às mesmas. 

Tornando termos mais condizentes. Denominados de 1981 a 1993.  

 
Em 1981, foi proclamado o “Ano Internacional das Pessoas 
Deficientes” pela Organização das Nações Unidas (ONU). Na 
ocasião, o substantivo pessoas foi adicionado ao termo, fazendo com 
que “deficientes” se tornasse um adjetivo, ou seja, uma característica 
dessa pessoa e não ela por completo. Em 1988, o termo “pessoas 
deficientes” começou a ser entendido como uma alegação de que a 
pessoa inteira era deficiente. Por isso, para mostrar que a deficiência 
era apenas uma das características de alguém, um valor agregado a 
tal pessoa, criou-se a expressão “portador de deficiência”. O termo foi 
adotado pela Constituição Federal de 1988 e por muitos órgãos que 
tratavam do assunto. Em 1990, o termo “Inclusão” é o quarto modelo 
de “estrutura da deficiência” (utilizado por especialistas para estudar 
como ela é entendida de acordo com os fatores que a causam) – os 
anteriores foram exclusão (rejeição social), segregação 
(assistencialista) e integração (médico). Com ele, criou-se o modelo 
social da deficiência, entendendo-a como a interação entre as 
pessoas que têm essa condição e as barreiras humanas e físicas. 
Em 1991, o termo “Altas habilidades ou superdotação” eram 
utilizados para mostrar que as pessoas com deficiência intelectual 
tinham inteligência lógico-matemática abaixo da média e as pessoas 
com altas habilidades tinham inteligências múltiplas acima da média. 
No início da década de 1990, foi criada a Associação Brasileira para 
Altas Habilidades/Superdotados (ABAHSD) para estimular as 
potencialidades dessas pessoas e incluí-las socialmente.Em 1993, a 
expressão “Pessoas com deficiência” surgiu para substituir “pessoa 
portadora de deficiência”, uma vez que a condição de ter uma 
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deficiência faz parte da pessoa e não é portada, ou seja, carrega por 
ela. A nova terminologia visa valorizar as diferenças, não camuflar a 
deficiência e combater eufemismos. Um dos exemplos do uso está na 
48ª resolução da Assembleia Geral da ONU, de 20 de dezembro de 
1993, chamada de “Normas sobre a Equiparação de Oportunidades 
para Pessoas com Deficiência”. 
 

 No ano de 1994 entra a Declaração de Salamanca e os termos utilizados 

passam a se voltar para as necessidades educacionais de pessoas com 

deficiência, adotando o termo para essa classificação em 2001. Confere-se 

aqui algumas nomenclaturas de 1994 a 2010 com a criação do CONADE que 

instituiu o termo pessoas com deficiência.  

Em 1994, “Necessidades Educacionais Especiais (NEER)” foi 
resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 
Especiais, realizada pela Unesco em 1994, a Declaração de 
Salamanca redefiniu o conceito de “necessidades educacionais 
especiais” (NEE) para abranger todas as pessoas com ou sem 
deficiência e que tenham dificuldades de aprendizagem. Em 2001, o 
termo foi adotado pelo Conselho Nacional da Educação / Câmara de 
Educação Básica (Resolução nº 2, de 11/09/01). Inicialmente, a 
expressão “necessidades especiais” surgiu para substituir a palavra 
“deficiência”, construindo um eufemismo. Em 1995, “Deficiência 
Intelectual” Anteriormente, A “deficiência intelectual” era chamada de 
“deficiência mental” ou “retardo mental”. O termo atual foi adotado 
durante o simpósio “Deficiência Intelectual: Programas, Políticas e 
Planejamento para o Futuro”, da Organização das Nações Unidas 
(ONU). . Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) consagraram o termo 
com a “Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual”. Em 
1998, a expressão “Transtorno de Desenvolvimento Global” (TDG) 
engloba os transtornos do espectro autista (“pessoa com espectro do 
autismo” substituiu “pessoa autista”), as psicoses infantis, a Síndrome 
de Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett. Em 
janeiro de 1998, a expressão foi usada no artigo “Disability Info: 
Pervasive Developmental Disorders” (“Informações sobre Deficiência: 
Transtorno de Desenvolvimento Global”, em tradução livre) da 
National Dissemination Center for Children with Disabilities, instituição 
americana que oferece informações sobre deficiências. Em 2005, o 
termo “Pessoa Verticalmente Prejudicada” foi usado pela cartilha 
“Politicamente Correto” do governo federal para se referir à pessoas 
com baixa estatura, substituindo o termo “anão”. O texto, organizado 
pela então Secretaria Especial dos Direitos Humanos (hoje Secretaria 
de Direitos Humanos), chegou a ser distribuído, mas despertou 
muitas críticas e foi recolhido. Em 2010, o CONADE – Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoas com Deficiência atualizou seu 
nome, substituindo a expressão “portadores de deficiência” para 
“pessoas com deficiência”. Além disso, suprimiu o termo “especial” da 
então Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República e mudou o nome da “Política Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência” para “Política Nacional para 
Inclusão da Pessoa com Deficiência”. 
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Para os especialistas no assunto a discussão sobre a terminologia e 

mudanças de nomenclaturas é muito importante mostrando avanço de como as 

pessoas com deficiência são vistas hoje pela sociedade. É importante ressaltar 

sobre as nomenclaturas para quando chegarem ao mercado de trabalho serem 

tratadas como realmente devem ser. Ressaltando a seguir sobre trabalho e 

pessoas com deficiência.  

 

2.3 Trabalho x Pessoas com Deficiência: Uma breve concepção do que é 

Trabalho6. 

 

Para a maioria de nós seres humanos o trabalho ocupa um espaço 

maior na vida de que qualquer outro tipo de atividade, Giddens (2005) afirma 

que nas sociedades modernas ter um trabalho é importante para manter a 

autoestima, mesmo nos lugares em que as condições de trabalho são 

relativamente desagradáveis e as tarefas monótonas, o trabalho tende a 

representar um elemento estruturador na composição psicológica das pessoas 

e no ciclo de suas atividades diárias.  

 

Antunes (2004) ressalta sobre quando começou a ser denominado o 

trabalho: 

O trabalho começa com a elaboração de instrumentos. E que 
representam os instrumentos mais antigos, a julgar pelos restos que 
nos chegaram dos homens pré-históricos, pelo gênero de vida dos 
povos mais antigos registrados pela História, assim como pelo dos 
selvagens atuais mais primitivos. (ANTUNES, 2004, p.22). 

 

Ao lermos tal afirmação de Antunes fica claro que o trabalho é a 

atividade essencial na produção de cada ser humano. Podemos analisar que o 

trabalho desde os primórdios da humanidade tem um sentido de satisfazer às 

necessidades de esse ser e que ele faz parte da vida do mesmo em todos os 

sentidos se mostrando essencial para a sua condição de existência.  

                                                           
6
 Quando nos referimos sobre a questão trabalho nesta pesquisa, não queremos aqui nos 

apegar ao trabalho como categoria central de produção material de riqueza do capital e como 
um valor de uso e de troca como Marx em seu livro “O Capital” vem a denominar, mas sim a 
importância que o trabalho como elemento de transformação do sujeito e o papel determinante 
das formas de relação que ele faz entre os homens como sociabilidade humana e não somente 
como retificação do capital entre o trabalho e as sua relação entre as coisas e mercadorias.   
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Da natureza essencial do trabalho emerge o que Tonet (2009) afirma ser 

o fato de o trabalho ser a única categoria que tem por função social transformar 

a natureza para criar os bens materiais necessários à existência humana. Com 

isso ele se constitui no fundamento ontológico do ser social.  

 

A realização do homem já foi interpretada desde os séculos passados e 

continua nos dias atuais vinculados ao trabalho, uma vez que este passa ser  

ao mesmo tempo fato de sobrevivência, de humanização, interação social, 

autoestima e utilidade social. (GIDDENS, 2005).  

 

Marx diz que o trabalho é transferido do homem para o espírito. São os 

homens pelas suas lutas cotidianas que constroem a história. Para ele, a 

essência do homem é o trabalho e este só passa a existir através dele. 

 

O homem não é plenamente homem se não imprimir em todas as 
coisas sua humanidade, [...] o trabalho é toda atividade humana que 
permite exprimir a individualidade daquele que a exerce. Mas 
exprimir-se para o outro, portanto, de mostrar ao outro ao mesmo 
tempo sua singularidade e seu pertencimento ao gênero humano. 
(MARX, 1985, p.140).  
 

Ou seja, na concepção de Marx o trabalho é inerente ao ser humano 

ganhando relevos como o fator de relação social por excelência. O homem 

então, não se compreende sem a referência de seu trabalho. Segundo 

Granemann (2009) o trabalho humano medeia às trocas metabólicas do 

homem com a natureza, produz novas experimentações para satisfação de 

novas necessidades e, também obriga a novas respostas.  

 

Vemos então que, o trabalho modifica o homem e o homem a natureza 

para se satisfazer, o trabalho então, tem como característica a mudança 

fundamental social do ser humano. “O trabalho constitui-se como categoria 

intermediária que possibilita o salto ontológico das formas pré-humanas para o 

ser social. Ele está no centro do processo de humanização do homem.” 

(ANTUNES, 2001, p.136).  

 



36 
 

Antunes (2007), afirma que o ato de produção e reprodução da vida 

humana realiza-se pelo trabalho. O autor ainda ressalta que, o trabalho mostra-

se como momento fundante de realização do ser social, condição para sua 

existência; é o ponto de partida para a humanização do ser social e o motor 

decisivo do processo de humanização do homem. 

 

O fato de buscar a produção e a reprodução da sua vida societal por 
meio do trabalho e luta por sua existência, faz com que o ser social 
cria e renova as próprias condições da sua reprodução. O trabalho é, 
portanto, resultado de um pôr teleológico que (previamente) o ser 
social tem ideado em sua consciência, fenômeno este que não esta 
essencialmente presente no ser biológico dos animais. É bastante 
conhecida a distinção marxiana entre a abelha e o arquiteto. Pela 
capacidade de prévia ideação, o arquiteto pode imprimir ao objeto a 
forma de que melhor lhe aprouver, algo que é teologicamente 
concebido e que é uma possibilidade para a abelha. (ANTUNES, 
2001, p.136). 
 

No entanto, o trabalho por volta do século XVIII se consolidou junto com 

a noção unificada de riqueza. Netto (2010) vem a dizer que na base de toda 

atividade econômica está o trabalho e é ele que torna possível a produção de 

qualquer bem, criando os valores que constituem a riqueza social.  

 

Diante disso, Gorz (2003) ressalta que a ideia contemporânea do 

trabalho com fins econômico só surge, efetivamente, com o capitalismo 

manufatureiro. Apenas com o surgimento do capitalismo industrial, é que o 

trabalho com uma finalidade econômica torna-se uma atividade dominante. 

 

Marx (1985) já dizia:  

 

Vivemos hoje sobre o domínio da produção capitalista em que uma 
grande e sempre crescente classe da população só pode viver se 
trabalhar, a troco de um salário, para os proprietários dos meios de 
produção – das ferramentas, máquinas, matérias – primas e meios de 
subsistência. (MARX. 1985, p. 22). 
 
 

Desde então, o trabalhador vem a ser um trabalhador que vende sua 

força de trabalho exatamente porque não possui os meios de produção, possui 

apenas sua força de trabalho e a vende por uma determinada quantia de 

dinheiro ao capitalista. O comprador desse trabalho passa a ter o direito de 

apropriar-se de todos os produtos gerados pela atividade do trabalhador, 
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mesmo que esses produtos excedam, em muito, o valor que foi pago pelo 

trabalho. Essa é a apropriação da qual Duarte (2011) menciona pelo capital, da 

mais-valia, do valor a mais gerado pelo trabalho vendido pelo trabalhador e 

comprado pelo capital. O capital, por sua vez, é indiferente à forma ou às 

formas assumidas por essa quantidade a mais de valor que o trabalho produza.  

 

No decorrer do século XX, o processo de acumulação capitalista 

baseado na produção industrial toma vulto nunca antes imaginável. Bandeira 

(2009) diz se instaurar um modelo de sociedade que incorpora a “mercadoria” 

como valor fundante da vida social e consolida a exploração do trabalho e do 

trabalhador como elemento indispensável à produção de valor.  

 

Marx (1985) em seu livro O Capital diz que: 

 

A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa 
que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja 
qual for a natureza, a origem delas, provenha do estômago ou da 
fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade 
humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de 
consumo, ou indiretamente, como meio de produção. (MARX, 1985, 
p.57). 
 
 

O trabalho e a classe trabalhadora se configuram de uma forma peculiar, 

principalmente na associação entre o crescimento econômico e a expansão da 

riqueza gerada pelo sistema capitalista. 

 

Um conjunto de transformações no núcleo capitalista a partir de 
meados do século XX impôs a necessidade de alteração substantiva 
no modelo de acumulação. A desconstrução do tripé (Estado, 
corporações, sindicatos) que gerou o consenso necessário para o 
desenvolvimento capitalista no século XX, não suportou mais uma 
crise cíclica do capitalismo; como resposta a esta crise este modo de 
produção apresentou um conjunto de transformações nas esferas da 
produção econômica e das relações de poder, que a partir da década 
de 70 se desdobram com a intensificação da mundialização do 
capital, de um processo de reestruturação produtiva e da construção 
da hegemonia do neoliberalismo. E tudo isso trouxe grandes e 
danosas consequências para o mundo do trabalho. (BANDEIRA, 
2009, pp 21,22). 
 

Já no século XXI o cenário da classe trabalhadora se diferencia do 

século XX adquirindo um novo sentido. O que se presencia hoje em relação ao 

novo sentido em termos de transformação do mundo do trabalho, como 
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afirmam Antunes e Alves (2004) é o desenvolvimento de um processo 

multiforme, com uma diversidade de tendências marcadas fundamentalmente 

que reduz o número de trabalhadores estáveis sob a égide de emprego formal. 

 

Os ajustes tendo como base a reestruturação produtiva, a 
reorientação das funções do Estado e a financeirização do capital 
tríduo assentado nos princípios e fundamentos do neoliberalismo, 
provocou mudanças no mundo do trabalho contemporâneo, cujos 
efeitos mais evidentes são o agravamento do desemprego, da 
precarização das relações e condições de trabalho e a queda da 
renda média real dos trabalhadores. (SILVA, 2009, p.22). 
 
 

Giddens (2005) fala que as mudanças na economia global e os avanços 

tecnológicos, estes provocaram transformações profundas no tipo de trabalho 

que realizamos. O trabalho passou, então, a ser dividido em um número 

enorme de ocupações diferentes nas quais as pessoas se especializam. 

 

Nas sociedades tradicionais, o trabalho que não fosse agrário 
implicava o domínio de um ofício, e o trabalhador normalmente 
realizava todos os aspectos da produção, do início ao fim. Com o 
progresso da produção industrial moderna, a maioria dos ofícios 
tradicionais desapareceram completamente, sendo substituída por 
habilidades que fazem parte de processos de produção de maior 
escala. A sociedade moderna também testemunhou uma mudança na 
localização do trabalho. Antes da industrialização, a maior parte do 
trabalho ocorria em casa. (GIDDENS, 2005p. 309). 
 
 

A classe – que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora como afirma 

Antunes (2001), hoje inclui a totalidade daqueles que vendem sua força de 

trabalho, tendo como núcleo central os trabalhadores produtivos. Ela não se 

restringe, portanto, ao trabalho manual direto, mas incorpora a totalidade do 

trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo assalariado.  

 

Sendo o trabalhador produtivo aquele que produz diretamente mais-valia 

e participa diretamente do processo de valorização do capital, ele detém por 

isso um papel de centralidade no interior da classe trabalhadora, encontrando 

no proletariado industrial o seu núcleo principal.  

 

No Brasil, o mercado de trabalho com o processo de urbanização e 

industrialização adquiriu uma maior estruturação por volta de 1980, mas Silva 

(2009) diz que, algumas características não positivas ainda são preservadas 
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como o baixo nível de escolaridade, salários precários, reduzida a qualidade 

dos postos de trabalho e inexistência de políticas de emprego. 

 

Pochmann (2002) revela que: 

 

Por fim, desde o início da década de 1980, com o esgotamento do 
projeto de industrialização, bem como a implantação de um novo 
modelo econômico a partir de 1990, o problema do excedente de 
trabalhadores tornou-se ainda mais agudo. A combinação, de um 
lado, da ausência de crescimento econômico sustentado, responsável 
pela escassa geração de postos de trabalho, e, de outro, da contínua 
expansão da oferta de mão-de-obra que ingressa anualmente no 
mercado de trabalho, não poderia resultar em outra coisa que não 
fosse à elevação do desemprego e das ocupações precárias. 
(POCHMANN, 2002, p. 206). 
 
 

O mercado de trabalho passou por uma profunda reestruturação nos 

últimos tempos, Harvey (2004) confirma que, o mercado de trabalho teve uma 

reestruturação favorecida pelo excedente de mão de obra percebendo uma 

redução do emprego regular e o crescimento do trabalho em tempo parcial, 

temporário e subcontratado.  

 

Diante disso, Mattoso (1995) imprimiu mudanças substanciais ao mundo 

do trabalho pela reestruturação quando reconhece a classe trabalhadora como 

mais complexificada, heterogênea e fragmentada traduzindo esses aspectos 

uma insegurança generalizada para a classe trabalhadora.  

 

Portanto, o trabalho tem sido abordado em diversos ângulos e pontos de 

vista. Percebemos que ainda há muito que aprender sobre essa categoria e 

sobre sua importância para a história da humanidade.  

 

Convive-se no Brasil, e mais particularmente no nordeste brasileiro, 
uma sensação de dois mundos, simultaneamente, atrasado e 
moderno, tal são as desigualdades intra e inter-regionais, urbanas e 
metropolitanas sobre a questão trabalho. É uma situação que envolve 
milhões de trabalhadores sobre as mais diferentes relações com o 
capital: terceirizados, no mercado informal, trabalhadores domésticos, 
desempregados e subempregados, além de trabalhadores 
diretamente produtivos, formando uma classe numerosa daqueles 
que vivem do trabalho. (CARLEIAL e GOSSON, 2004, p.13). 
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O capitalismo contemporâneo argumenta Gorz (2003) pelas 

características que ele assumiu, não pode garantir a cada ser humano o direito 

ao trabalho. Além de, haver muitas atrações das pessoas pelo trabalho 

precário, há uma crescente desafeição pelo trabalho pago e perda de sentido 

desse tipo de trabalho. Porém, “A busca de uma vida dotada de sentido a partir 

do trabalho permite explorar as conexões decisivas existentes entre trabalho e 

liberdade.” (ANTUNES, 2001, p.144). 

 

Como argumenta Gorz (2003): 

 

Cada cidadão deve ter direito a um nível de vida normal; mas cada 
um e cada uma devem ter também a possibilidade (o direito e o 
dever) de fornecer à sociedade o equivalente trabalho daquele que 
ele ou ela consome; o direito, de ganhar a vida; o direito de não 
depender para a sua subsistência da boa vontade daqueles que 
tomam as decisões econômicas. Essa unidade indissolúvel entre o 
direito à renda e o direito ao trabalho é para cada qual a base da 
cidadania. (GORZ, 2003, p. 202). 
 
 

Por isso, o trabalho apresenta diferentes identificações para o ser 

humano. Pochmann (2002) revela que, ele pode representar desde a “situação 

de esforço, dor (labor) e obra (opus), ambos contrários ao ócio, até a condição 

essencial da própria vida, como bom trabalho, que liberta das necessidades 

limitadas à sobrevivência e oportuniza participação e inclusão social.” (p. 226).  

 

Os economistas vêm afirmar que o trabalho é a fonte de toda riqueza, 

Antunes (2004) já diz que ele vem a ser muito mais que isso: 

 

Assim é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os 
materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é 
muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e fundamental de 
toda vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos 
afirmar que o trabalho criou o próprio homem. (ANTUNES, 2004, p. 
13). 
 

O trabalho é a fonte de subsistência de cada ser humano, o homem vem 

a se realizar por ele, mesmo com todas as precariedades da atualidade. O 

trabalho então vem a se caracterizar como Giordano (2000) fala uma “atividade 

de caráter social”, seu significado transcende a função de subsistência. O 
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trabalho assume o lugar importante como atividade humana e como realidade 

social, devido à sua frequência e relevância na vida das pessoas.  

 

O homem só pode existir trabalhando, afirma Marx (1972) sendo o 

trabalho a essência do homem, fazendo o trabalho parte da nossa 

subjetividade. Ainda para o autor o homem é um ser que pensa, fala, se 

desenvolve, transforma a si próprio, ao outro e a sua natureza. Marx afirma que 

o homem ao nascer não pode ser considerado uma folha de papel em branco, 

pelo contrário, é um ser que constitui relações, portador de potencial próprio, 

mas que muda no percurso da história. 

 

Diante dessa mudança que o homem faz no percurso de sua história 

quando a essência dele vem a ser através do trabalho Antunes (2001) cita que: 

 
O trabalho é, portanto, um momento efetivo de colocação de 
finalidades humanas, dotado de intrínseca dimensão teleológica. E, 
como tal, mostra-se como uma experiência elementar da vida 
cotidiana, nas respostas que oferece aos carecimentos e 
necessidades sociais. Reconhecer o papel fundante do trabalho na 
gênese e no fazer-se do ser social nos remete diretamente à 
dimensão decisiva dada pela esfera da vida cotidiana, como ponto de 
partida para a generacidade para – si dos homens. (ANTUNES, 2001, 
p.168). 
 
 

Nesse processo de auto realização da humanidade, através do trabalho 

e do avanço do ser consciente em “relação ao seu agir instintivo, bem como de 

seu avanço em relação à natureza, configura-se o trabalho como referencial 

ontológico fundante da práxis social”. (ANTUNES, 2001, p. 139). Neste sentido 

o trabalho se reformula, mas não perde o seu caráter ontológico. É nisso que o 

homem se firma na posição de uma transformação pelo trabalho que 

transforma o seu ser social. Conforme Guimarães (2004), o trabalho talvez seja 

a fonte de motivação mais importante na organização da vida cotidiana e, um 

passaporte para o reconhecimento e inserção social.  

 

O homem civilizado define Carmo (2005) pelo trabalho que realiza com 

sua inteligência que transforma a natureza, modificando a mesma segundo seu 

desejo e tirando dela sua subsistência. Desta forma então, o homem se 

transforma se autoproduz, e na realização da atividade se relaciona com outros 
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homens estabelecendo as bases das suas relações sociais. O autor ainda 

complementa que o trabalho era inicialmente considerado como um esforço de 

sobrevivência do ser humano, mas ao longo da história houve transformações 

onde o trabalho passou a ser uma ocupação, ação produtiva e também 

gratificante em termos existenciais.  

Portanto, a importância do trabalho, não esta apenas enquanto provedor 

assim afirma Almeida (2011) cita Guimarães (2004), mas de oportunidades 

duradoras de sobrevivência, como espaço de sociabilidade, de construção 

identitária e de significações subjetiva, consequências essas especialmente 

esperadas entre as novas gerações, socializadas no contexto de sociedades 

do trabalho. 

 

Em síntese, a qualificação do e para o trabalho compreende a 
adequação ou preparo para atividade prática ou função propriamente 
dita, tanto manual quanto intelectual, e decorre de atividades voltadas 
à produção em geral, realizadas com diversas finalidades. (SILVA, 
2005, p. 22). 
 

Nos dias atuais o trabalhado exerce um papel muito importante não 

somente na parte econômica, mas para o desenvolvimento social do ser 

humano. Numa sociedade como a brasileira, com tantos resgates sociais a 

fazer, inúmeras pontes devem ser construídas, principalmente através do 

trabalho unindo mundos.  

 

É neste cenário que envolve as transformações do mundo do trabalho, 

do seu significado e das mudanças que ele faz na vida do ser humano que esta 

pesquisa se inscreve. Analisando o processo de inserção profissional de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho e as lutas e transformações 

ocorridas por essa categoria. 

 

Dada às relações sociais que se dão no mercado de trabalho, faz-se 

necessário o estudo dos diversos indivíduos que os compõe, a seguir 

analisam-se as relações de trabalho dando ênfase nas pessoas com 

deficiência. 

 



43 
 

3. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MERCADO DE TRABALHO: UMA 

RELAÇÃO ASSEGURADA POR LEIS 

 

“Diante de um contexto de precarização e flexibilização das relações 

trabalhistas, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

cobrada como uma solução de cidadania torna-se uma situação problemática 

de caráter relevante para a análise sociológica”. (BANDEIRA, 2011, p.27). No 

entanto, a inserção de pessoas com deficiência – PCD no mercado de trabalho 

é bastante recente no Brasil. Ao longo da história essa parcela da população 

viveu segregada socialmente, diante disso apontaremos a seguir o seu 

contexto de lutas. 

 

Historicamente no passado afirma Matos (2009) o mercado de trabalho 

para pessoas com deficiência podia ser comparado a um campo de batalha, de 

um lado estavam às pessoas com deficiência tentando conseguir um emprego, 

e de outro o empregador desinformado sobre a questão da deficiência e 

despreparados para receber essas pessoas, recebendo ataques por não 

preencherem as vagas com candidatos com deficiência, tão qualificados como 

candidatos não deficientes.  

 

Fortaleceu-se, aos poucos, a convicção de que as pessoas com 

deficiência podiam trabalhar e queriam exercer voz ativa na sociedade. Os 

Estados passaram gradativamente a reconhecer sua responsabilidade no 

cuidado a esse segmento populacional. 

 

Nos países avançados, foi crescendo progressivamente o papel do Estado 
no custeio das entidades especializadas e na prestação direta dos serviços 
às pessoas com deficiência. Esse papel aumentou, ainda mais, desde o 
final da segunda Guerra Mundial, entendendo-se na atualidade o direito à 
prevenção, ao tratamento, à educação, à assistência e à promoção da 
integração de tais pessoas, que passa a ser assegurado como dever 
inalienável do Estado. (SOARES, 2009, p.36). 
 
 

O passar dos séculos testemunhou o fortalecimento do modo de 

produção capitalista através de mudança para o capitalismo comercial, a não 

produtividade continuou valorada negativamente, integrando o processo de 

avaliação social dos indivíduos. 
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No século XIX, o modo de produção capitalista continuou a se 
fortalecer, mantendo o sistema de valores e de normas sociais. 
Tornou-se necessária a estruturação de sistemas nacionais de ensino 
e de escolarização para todos, com o objetivo de formar cidadãos 
produtivos e a mão de obra necessária para a produção. A atitude de 
responsabilidade pública pelas necessidades da pessoa com 
deficiência começou a se desenvolver, embora se mantivesse ainda a 
tendência de manter a instituição fora do setor público, sob a iniciativa 
e sustentação do setor privado. (BANDEIRA, 2009, p.34). 
 
 

A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho vem a 

se constituir um meio de viabilizar o processo de interação entre essas pessoas 

e a sociedade. Através do trabalho o deficiente pode mostrar suas 

potencialidades, competência e capacidade e pode construir uma vida 

independente e mais digna podendo até expandir suas expectativas de vida. 

 

Segundo Matos (2009):  
 

O trabalho exerce um efeito reabilitador, na medida em que contribui 
para o aumento da autoestima pessoal. Em contrapartida, a ausência 
da possibilidade do trabalho para a pessoa com deficiência aumenta 
sua exclusão, acentuando sua subordinação aos outros, esmaecendo 
a própria identidade, tornando-o aquele que precisa sempre da voz 
do outro para se fazer ouvir. (MATOS, 2009, p. 08). 
 
 

No contexto do mercado de trabalho para pessoas com deficiência para 

Romano et al (2008) visualizamos que a maioria das conquistas no campo dos 

direitos ocorre após a Segunda Guerra Mundial, a partir da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que estabeleceu igualdade de 

direitos para todas as pessoas. O Artigo 23 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, sancionada pela Organização das Nações Unidas em 10 de 

dezembro de 1948 estabeleceu o trabalho como direito humano fundamental: 

“Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”. O respeito 

a esse direito é essencial para o fortalecimento e o desenvolvimento de 

qualquer sociedade. A carta Magna na Lei brasileira de 1824 consideravam 

pessoas com deficiência como incapazes, mas não lhe davam direitos.  

 

Após essa conquista, outras importantes surgiram especificamente no 

âmbito das pessoas com deficiência, como a Declaração dos Direitos das 
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Pessoas com Deficiência (1975), que define o deficiente físico como uma 

pessoa incapaz de assegurar, por si mesma, as necessidades de uma vida 

individual ou social normal. Declaração Mundial da Educação para 

Todos/UNESCO (1990), Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção da 

Guatemala/ONU (1999). Todas essas conquistas muitas vezes ficaram 

somente no papel, mas as pessoas com deficiência continuaram lutando para 

efetivar concretamente seus direitos através dessas Leis. Logo os direitos 

dessas pessoas foram realmente adquiridos na Constituição Brasileira. É a 

nossa Constituição Brasileira Federal de 1988, que vem assegurar uma série 

de garantias. 

 

Porém, o conceito de uma sociedade inclusiva no mundo do trabalho é 

recente e isso trouxe consigo a possibilidade de renovar os padrões há muito 

tempo estabelecidos. O modelo de inclusão vem a se basear na divisão de 

responsabilidades na promoção da igualdade de oportunidades, assumindo 

que a sociedade se beneficia ao incluir a todos. Na nossa Constituição de 1988 

temos como princípio fundamental a “igualdade” e é dessa luta por uma 

igualdade que estamos falando. 

 

Nas discussões da Constituinte, a preocupação não foi criar uma 
seção específica para as pessoas com deficiência, e sim espalhar a 
questão em todo o conjunto da Constituição. E nesse aspecto, a 
nossa Constituição foi avançada e bem sucedida. As leis existem e 
precisam ser olhadas, observadas se estão sendo cumpridas. 
(SOARES, 2009, p.101). 
 

A nossa Constituição Brasileira assegura os direitos, segundo Brasília 

(2010) de forma genérica: considerando a pessoa com deficiência 

simplesmente como “PESSOA” e assim, em igualdade de condições com as 

pessoas que não tem deficiência e de forma específica: expressamente 

fazendo referência à PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Na forma específica as 

pessoas com deficiência dispõem do direito ao trabalho, previdência e 

assistência social, educação e acessibilidade.  

 

Em relação ao trabalho e pessoas com deficiência a Constituição diz na 

iniciativa privada: Art. 7º, inc. XXI – “Proibição de qualquer discriminação no 

tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência.” No 
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serviço público: Art. 37, inc. VIII – “A Lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 

critérios de sua admissão”.  

 

Quando saímos do plano constitucional, cada um destes direitos vem 

melhor detalhado por meio de Leis e decretos específicos. Como a Lei nº 7. 

853, de 24 de Outubro de 1989, Brasília (2010) afirma que os direitos 

atribuídos na Constituição foram tratados nessa Lei, que a mesma criou a 

Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, 

popularmente conhecida como a Lei do Corde³7.  

 

No Art. 8º da Lei do Corde, incisos II e III, define como crime, punível 

com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa: “Obstar, sem justa causa, o 

acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua 

deficiência”. E “Negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de 

sua deficiência, emprego ou trabalho.” (BRASÍLIA, 2010). 

 

O Art. 5º, § 2º da Lei Federal nº 8. 112/1990, assegura à pessoa com 

deficiência o direito de se escrever em concursos públicos, com reserva de até 

20% (vinte por cento) das vagas oferecidas. Na esfera Estadual e Municipal, a 

reserva de vagas também se aplica aos concursos públicos. (BRASÍLIA, 2010).  

As vagas da iniciativa privada estão registradas na seguinte Lei: A Lei 8.213, 

de 24 de julho de 1991, em seu artigo 93, obriga a empresa com 100 (cem) ou 

mais empregados 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% 

                                                           
7
 Esta Lei estabeleceu medidas a serem adotadas nas áreas de educação, saúde e “trabalho” 

disciplinando a atuação do Ministério Público, na proteção judicial de interesses coletivos ou 
difusos das pessoas com deficiência e também definiu os crimes no caso da violação desses 
direitos. Apesar de promulgada em 1989, a Lei 7. 853 somente veio a ser regulamentada 10 
anos depois, em 1999, por meio do Decreto nº 3. 289/1999.   
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Esta lei vai mais longe. Em seu parágrafo 1º, regulamenta que a 

dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado, ao final do 

contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a dispensa 

imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderão ocorrer após a 

contratação de substituto de condição semelhante. (CARREIRA, 1997).  

 

Não se trata mais de aceitar alguém que tenha uma deficiência física, 

sensorial ou intelectual como um ato de caridade e sim da construção de uma 

sociedade em que cada um tem um papel e é responsável pela qualidade de 

vida do outro, por mais diferente que esse outro pareça ser. (SCHWARZ, 

2009).  

 

Não podemos esquecer-nos da Lei do Estágio 11. 788/2008, que 

assegura vagas para pessoas com deficiência em seu Art 5º § - assegura dez 

por cento das vagas oferecidas de estágio para pessoas com deficiência. E no 

seu Art. 11- ressalta a diferença na duração de estágio para pessoas com 

deficiência para um não deficiente tem duração de dois anos e para pessoas 

com deficiência é ressaltado que somente quando a mesma concluir ou o 

ensino médio ou a graduação depende de como ele está inserido na instituição 

como estagiário.  

 

Matos (2009) vem a falar sobre um dos direitos garantidos por lei em 

relação ao beneficio assegurado para pessoas com deficiência que vem a ser 

um impedimento da inserção das mesmas no mercado de trabalho, adiante a 

autora ressalva: 

 

Benefícios como, o Benefício de Prestação Continuada – BPC que é 
assegurado pela Constituição de 88 art. 203 regulamentada nos arts. 
20 e 21 da Lei nº 7. 42/93, chamada de Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS é uma transferência de renda para a pessoas com 
deficiência e também idosa deveria ser uma solução, mas muitas se 
tornam um impedimento da realização pessoal, uma vez que o 
vínculo empregatício impede o acesso ao beneficio. Desta forma, 
uma vez que o beneficio garante sua sustentação os deixa a margem 
do processo de inclusão e consequentemente, de garantia de seus 
direitos e do exercício de sua cidadania. Pelo fato de muitas vezes o 
empregador não garantir que aquele funcionário com deficiência 
permaneça na empresa por falta de qualificação, e a família em 
muitas situações impede que o filho venha a desenvolver uma 
atividade profissional. (MATOS, 2009, p. 17). 
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Por esse motivo que, diante das Leis que protegem e dão direitos à 

pessoas com deficiência a serem inserir no mercado de trabalho há uma 

necessidade de qualificar essas pessoas para tal inserção, e geralmente as 

pessoas com deficiência tem sido excluídas do mercado de trabalho por outros 

motivos um deles é a falta de escolaridade e falta de qualificação profissional, 

“sendo que muitas vezes essa qualificação é cobrada muito além do que a 

sociedade tem oportunizado para essas pessoas” (MATOS, 2009, p. 09).  

 

No Ceará, recentemente ligando a questão voltada para uma 

qualificação profissional, segundo o site do Ministério do Trabalho e Emprego³8 

ocorreu à inauguração do Centro de Profissionalização para Pessoas com 

Deficiência (CEPID), em Fortaleza (CE). O Centro será referência na formação 

profissional, intermediação e inserção no mercado de trabalho desse 

segmento, que representa quase 28% da população cearense. O novo centro é 

o maior do Norte e Nordeste e tem capacidade para atender 1.200 jovens e 

adultos e dispõe de unidade de atendimento do Sine/CE na própria unidade, 

com estrutura de salas de aulas e laboratórios adaptados para capacitação nas 

áreas de informática, telemarketing, hotelaria, comércio e serviços 

administrativos, confecção e moda inclusiva. 

 

O centro é uma das conquistas de capacitação para o mercado de 

trabalho que vem a qualificar esses jovens que saíram do Ensino Médio e 

Superior e aqueles que não alcançaram estudos, não substituindo a escola que 

educa e prepara na convivência para o mundo, mas é uma conquista para 

garantir pessoas qualificadas nos cargos que lhe são de direitos. É assim que o 

Laboratório de Inclusão visa à qualificação de seus jovens do projeto primeiro 

passo uma inclusão qualitativa para prepará-los para o mercado de trabalho no 

futuro. 

 

Diante das exigências que o mundo do trabalho hoje faz em relação à 

profissionalização, faz-se necessário falarmos um pouco da caracterização da 

importância da educação inclusiva nessa sociedade. Ao falarmos de educação 

                                                           
8
Disponível:http://portal.mte.gov.br/imprensa/ministro-inaugura-centro-para-inclusao-de-

pessoas-com-deficiencia/palavrachave/deficiencia.htm. Acesso dia: 17/02/2014 às 21:42.   
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inclusiva significa pensar em direitos humanos. Diante disso a educação para 

pessoas com deficiência se torna um grande debate nos centros educacionais 

e em outros órgãos como forma de articular iniciativas que possam se adequar 

esse modelo de educação na educação escolar e, posteriormente vir a ser uma 

das formas de inserção preparados para o mercado de trabalho. 

 

Desde a publicação da Declaração de Salamanca em 1994, foi 

desencadeado um processo mundial de mudanças em políticas públicas 

destinadas a garantir o direito à educação de grupos sociais em situação de 

desvantagem e risco contínuo de exclusão. A íntegra do documento conclama 

governos de todos os países-membro das Nações Unidas a contemplarem em 

suas agendas, entre outros grupos, os afrodescendentes, os ciganos, os vários 

grupos étnicos, as pessoas com deficiências, aqueles que vivem em áreas 

rurais e zonas remotas, etc. A partir daí, países em todas as partes do mundo 

iniciaram algum tipo de ação para tornar seus sistemas educacionais mais 

igualitários. (MOREIRA, 2014). 

 

Para enfrentar esse sistema capitalista que exige muita qualificação do 

trabalhador é necessário muito estudo. E se as pessoas com deficiência não se 

qualificam como fica a sua situação diante do mercado de trabalho? O 

empregador pode contratar pelo motivo da Lei de Cotas, mas ele exige uma 

qualificação desse funcionário que é considerado um funcionário como outro, o 

empregador deseja o mesmo nível técnico que ele tem em seu quadro de 

funcionário não deficiente desse futuro funcionário deficiente.  

 

Destaca-se a importância para a inserção dessas pessoas no ensino 

superior, lugar onde se devem formar profissionais, e muitos desses 

profissionais voltados a atuar numa educação inclusiva e de uma sociedade 

mais inclusiva. Onde o jovem buscar se qualificar para uma futura profissão no 

mercado de trabalho. A Lei da 10.098/2000 é que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade e inclusão das pessoas 

com deficiência no Ensino Superior. 
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Outra Lei de fundamental importância é a Lei da Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, 10.436 de 24/04/2002, que regulamenta a acessibilidade 

educacional da pessoa surda, garantindo acesso de estudantes surdos na 

escola e dispõe também da inclusão da LIBRAS como disciplina curricular, 

principalmente no Ensino Superior. 

  

Diante dessa visão do mundo, do trabalho, das Leis e das características 

das pessoas com deficiência através das análises das entrevistas no campo, 

tentamos englobar na visão dos jovens com deficiência todos esses aspectos e 

mostraremos a seguir na prática como funciona cada um, através das vivências 

diárias dos jovens. 

 

3.1. O sentido do trabalho para jovens com deficiência: uma análise dos 

depoimentos dos jovens entrevistados 

 

O presente tópico tratará do relato dos jovens com deficiência que 

participaram dessa pesquisa, após o debate que foi realizado com eles sobre 

os objetivos deste trabalho. Em relação também às categorias pesquisadas 

que envolve o mundo do trabalho na visão deles, envolve o que vem a ser uma 

pessoa com deficiência nessa sociedade e mudanças ocorridas através do 

projeto Primeiro Passo nas suas vidas.  Assim, como a discussão dos 

resultados apresentados a partir da análise das informações colhidas. 

 

Tem crescido a atenção dirigida aos jovens nos últimos anos no Brasil, 

Abramo (1997) diz que isso vem ocorrendo tanto da opinião pública como na 

academia, assim como parte dos atores políticos e de instituições, 

governamentais e não governamentais, que prestam serviços sociais. “Só 

recentemente tem ganhado certo volume o número de estudos voltados para a 

consideração dos próprios jovens e suas experiências, suas percepções, 

formas de sociabilidade e atuação.” (ABRAMO, 1997, p.01). 

 

Na sociedade ser uma pessoa com deficiência, principalmente jovem é 

considerado muitas vezes uma pessoa não eficiente. “A palavra deficiência 
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refere-se à restrição na execução de uma atividade” já dizia Carminha Soares 

(2009) pesquisadora no assunto que aborda pessoas com deficiência. 

 

Segundo Ribas (1985): 

  

Todo indivíduo que “foge” das normas e regras (pré) estabelecidas 
poderá ser estigmatizado; mais o estigma não está no sujeito ou na 
deficiência que ele apresenta, e sim nos valores culturais 
estabelecidos pela sociedade que, categorizando as pessoas que 
escapam os padrões de normalização, aferem-lhes determinados 
rótulos sociais. (RIBAS, 1985, p.23). 
 

Podemos observar em alguns depoimentos essa questão dos estigmas 

do preconceito muitas vezes da sociedade quando perguntamos para os jovens 

o que é ser uma pessoa com deficiência? Os entrevistados expõem:  

 

Fica meio paradoxal dizer o que é ser uma pessoa com deficiência, e 
ao mesmo tempo que é ruim é bom ser deficiente, é ruim porque 
além de tudo a gente precisa sobreviver numa sociedade 
preconceituosa, então lutamos com as armas que temos e muitas 
vezes a gente acaba se sentindo como deficiente mesmo no mundo 
de “feras”, onde existem pessoas com suas capacidades aguçadas, 
sua forma de pensar com suas agilidades isso tudo acaba nos 
tornando inferiores nesse sentido, não que nos sejamos inferiores é 
como a sociedade quer que nos passamos, não são todos que 
pensam assim, mas no geral. Acho que a sociedade quer dessa 
maneira. Nos considera Ah! O bixim (sic) e tudo que nos fizermos 
positivo vai surtir efeito porque a sociedade vai olhar e vai dizer “Ah! 
Mesmo com essa deficiência ele é capaz, ele faz” e se não 
fizéssemos nada se formos pessoas preguiçosas ficando 
acomodados dentro de casa esperando a morte chegar isso seria 
natural porque é o que se espera da sociedade. A pessoa com 
deficiência ela tem que superar os limites e surpreender as pessoas. 
Eu vivo a minha vida, mas não me aceito completamente. (LÍRIO, 20 
anos). 
 

A palavra pessoa com deficiência muito ajuda, às vezes, a inserir o 

estigma da “pessoa ineficiente”. Hunt (1998) afirma que a sociedade tente a ver 

o portador de deficiência como uma pessoa infeliz, inútil, indiferente, oprimida e 

doente. (p.96). Caracterizamos isso na seguinte afirmação de Lírio ao se 

expressar com a seguinte frase: Ah! O bixim (sic), como forma de penúria e 

falta de eficiência por ter algum tipo de deficiência. Para serem aceitos os 

estigmas devem acabar, o preconceito em relação à pessoa com deficiência 

deve ser trabalhado em nossa sociedade, nas falas de Lírio percebemos a 

superação de limites para provar que mesmo com deficiência é uma pessoa 

com capacidade para viver em sociedade.  
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Nas falas a seguir vemos a mesma afirmação em relação ao preconceito 

da sociedade a própria exclusão dos amigos na infância como fala Girassol, e o 

que isso acarreta na vida de uma pessoa com deficiência.  

É complicado ser uma pessoa com deficiência, existem situações que 
é bom outras ruim, eu não saia de casa com “vergonha” dos poucos 
amigos que tinham porque eles brincavam comigo, falavam da minha 
deficiência me excluíam as vezes por isso. Depois que comecei a 
trabalhar perdi a vergonha de andar com aparelho no ouvido. 
(GIRASSOL, 19 anos). 

É ruim e ao mesmo tempo é bom, no começo eu não me aceitava 
quando descobri que tinha uma deficiência eu não saia de casa é 
bem complicado, as pessoas me olhavam com indiferença ficava 
constrangida, muitas não me aceitavam muito. (ROSA, 21 anos). 

 

Diante de tais afirmações Soares (2009) afirma: 

 

Quando a deficiência é usada para assinalar a pessoa, esse termo 
pode ser usado de forma discriminatória e injusta. Diante de uma 
pessoa com deficiência física ou motora, sensorial ou mental, as 
pessoas vivem sentimentos contraditórios: desde a repulsa até a 
compaixão. Perante os diferentes – os que apresentam um desvio de 
relacionamento social ou comportamental – as sociedades sempre 
viveram um misto de fascínio e rejeição. (SOARES, 2009, p.43). 
 

Notamos que, nas falas dos jovens em relação à sua deficiência alguns 

deles não se aceitam completamente pelo fato da sociedade muitas vezes 

tratar deficiência como algo “anormal” como vimos na fala de Lírio e Girassol, 

que para ser considerado uma pessoa legal, eficiente, bacana muitas vezes ela 

não poder ter nenhum tipo de deficiência. 

 

 Alguns dos jovens em suas falas demostram que já superaram essa fase 

de aceitação de ser uma pessoa com deficiência, mostrando que sempre há 

uma maneira de viver em sociedade mesmo com os preconceitos que existem.  

 

Ser deficiente é algo “comum” porque todos nós temos uma 
deficiência, temos uma limitação, mas existem pessoas que suas 
limitações são aparentes e outras não, ser deficiente hoje em dia é 
você expressar aquilo que popularmente 100% da população tem e 
carrega e talvez não descobriu ou nunca vai descobrir. A deficiência 
hoje em dia acaba por ser uma limitação que impomos, ou a 
sociedade impõe, a sociedade dificulta muitas vezes o teu acesso em 
vários fatores afirmando que você não pode fazer isso ou aquilo 
porque você esta com deficiência naquela área. (CRAVO, 20 anos).  
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É simplesmente ser uma pessoa diferente da outra não com menos 
capacidade, mas a pessoa com deficiência sempre arranja uma 
maneira de engajar na sociedade em algum local, mesmo com os 
preconceitos existentes. (JASMIM, 20 anos). 
 
 

Autora como Novaes (2004) fala da negação do diferente, a base 

etnocêntrica de todo preconceito, “funda-se precisamente na dificuldade de 

aceitar que o suposto diferente se parece muito conosco e pode nomear o que 

para nós é inominável. Na verdade, ele revela muito de nós e põe em questão 

o caráter absoluto de nossas próprias referências culturais.” (p.125). Nas falas 

dos jovens Cravo e Jasmim podemos perceber essa questão da diferença 

relata por eles, que ser deficiente é normal, porém existem algumas diferenças 

mostrando uma referência cultural que gira em torno da sociedade em relação 

a essas questões de tratar o deficiente como diferente por possuir uma 

limitação.  

 

Quando perguntamos aos jovens com deficiência sobre o objetivo geral 

desta pesquisa que é saber qual o sentido do trabalho para eles, ocorreu um 

grande debate em relação ao tema, que citaremos aqui pequenos recortes 

mostrando qual sentido do trabalho na vida desses jovens. 

 

Trabalho significa “crescimento”, “estrutura” é através do trabalho que 
você consegue ultrapassar limites ter uma profissão ampla, 
autonomia financeira. Principalmente sendo uma pessoa com 
deficiência. Ficar num estágio igual a outras pessoas no mercado 
formal é um desafio para nós. O sentido do trabalho para mim é 
desafio. (ROSA, 21 anos). 

 

Já como dizia Antunes (2001) o trabalho é, portanto, o elemento 

mediador introduzido entre a esfera da necessidade e a da realização desta; 

dá-se “[...] uma vitória do comportamento consciente sobre a mera 

espontaneidade do instinto biológico quando o trabalho intervém como 

mediação entre necessidade e satisfação imediata”. (p.139). Rosa demostra 

isso em sua fala afirmando com o pensamento de Antunes, o trabalho como 

mediador entre a necessidade e a realização de fazer parte dele.  

 
Trabalho se resume a “oportunidade”, porque tem muita gente numa 
determinada área que disputa o mesmo emprego e cargo e tem que 
ser uma coisa muito seleta, pois não são todos que são capacitados. 
Trabalho deve te levar a ir muito além é importante ter um trabalho, o 
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sentido do trabalho para mim é ser uma pessoa importante. (JASMIM, 
20 anos).  
 
“Futuro” é poder fazer suas realizações pessoais te dar um mundo de 
chances o trabalho no sentido de termos uma boa formação para 
consequentemente “você” ter um bom salário, tendo um bom salario 
você tem realização pessoal e profissional aí (sic) você tem um bom 
trabalho tudo puxa o outro é uma corrente, um ciclo. O sentido do 
trabalho para mim é isso. (LÍRIO, 20 anos). 
 
 

Lírio nos fala de futuro em relação ao trabalho, concluindo com o 

pensamento de Ricardo Antunes (2001) onde afirma que “o homem que 

trabalha deve planejar cada momento com antecedência e permanentemente 

conferir a realização de seus planos, critica e conscientemente, se pretende 

obter no seu trabalho um resultado concreto o melhor possível.” (p. 143). 

Girassol também traz em sua fala essa questão da conquista e do 

planejamento: 

O sentido do trabalho pra mim é ter alguma coisa na vida, está ligada 
a uma realização de satisfação da necessidade e de estar inserido na 
sociedade. (GIRASSOL, 19 anos). 

 

Rizzo e Chamon (2010) afirmam que o significado do trabalho para um 

jovem reveste-se de características particulares. Considere um indivíduo em 

formação, que ainda não tem uma profissão estabelecida, mas precisa do 

salário que ganha para se manter e, muitas vezes, manter a família. Um 

indivíduo que ainda não tem experiência profissional, não tem os estudos 

concluídos e muito menos personalidade formada.  

Relacionamos tal afirmação dos autores acima com as falas citadas de 

Girassol, Lírio e Jasmim, a importância de se sentir alguém de ter estabilidade 

e de se pensar no futuro, de muitas vezes sustentar a família e essa ter o apoio 

dos mesmos para sobreviver e principalmente viver em sociedade ser aceito 

como um profissional e não ser olhado como uma pessoa com deficiência que 

está ali através de cotas. 

Trabalho é aquilo que nos estimula a se exercitar, porque você não 
fica no sedentarismo, principalmente estimula a pensar, raciocinar a 
testar nossa ótica nossa visão de mundo, é aprender a tomar 
escolhas e valorizar aquilo que estamos fazendo, o sentido do 
trabalho para mim é isso. É dar o meu melhor, é a supervalorização 
daquilo que você fez e o reconhecimento de um esforço. É através do 
trabalho que você passa a dominar aquilo que você não sabia, tem 



55 
 

uma grande importância o trabalho para uma pessoa com deficiência, 
tipo eu com deficiência vou poder trabalhar do meu jeito adequado as 
normas conforme as oportunidades que eu tiver durante a vida no 
mercado de trabalho e o que tiver de bom e de ruim o mérito e meu. 
O trabalho nos ajuda, é fundamental, eu não consigo viver sem 
trabalhar. (CRAVO, 20 anos). 

 

Para o autor Ribas (1985) [...] quase nunca é perguntado ao próprio 

deficiente se ele estaria preparado para a tarefa oferecida. Aqui se encontra o 

motivo do gerador de alienação da força de trabalho das pessoas deficientes. 

(p.85). Copo de Leite nos traz essa necessidade de estar no mercado de 

trabalho, para ele é uma superação de limites e uma maneira de mostrar a 

sociedade que ele é capaz e de alguma forma adquirir conhecimentos.  

O sentido do trabalho para mim é ter os meus limites superados 
através dele, é uma maneira de aprimorar conhecimentos. O trabalho 
abre portas para o mundo, principalmente para pessoas com 
deficiência o trabalho é uma necessidade fundamental na vida de um 
deficiente, porque ele te abre portas, te faz uma pessoa melhor te faz 
se sentir útil na sociedade, te faz sentir mais eficiente. (COPO DE 
LEITE, 18 anos). 

 

Observa-se que o trabalho envolve também a mobilização de energias 

físicas e mentais, emoções e sentimentos, considerando assim a necessidade 

do primeiro emprego para jovens com deficiência é um passo para a garantia 

da extinção da exclusão social. Podemos observar nas falas dos jovens 

Girassol, Cravo e Copo de Leite que o trabalho tem sentido de uma realização, 

de sucesso de conquista de oportunidade e de se sentir eficiente na sociedade.  

 

Diante de tais argumentos em relação ao sentido do trabalho surgiram 

durante o processo de discussão do assunto uma pergunta que engloba a 

relação deles com o trabalho, a seguinte pergunta foi qual o sentido do 

Projeto Primeiro Passo pra você? Podemos observar os relatos dos 

entrevistados em relação ao assunto:  

O Primeiro Passo abriu muitas portas pra mim, ele é importante eu 
gosto muito de estar nesse projeto no começo quando me falaram pra 
me trabalhar eu já pensei que seria muito difícil, aí(sic) quando 
começaram as inscrições do primeiro passo eu fui lá me informei e 
gostei. Quando entrei primeiro fui para uma instituição próximo a 
minha casa depois vim pra STD, mas a locomoção é difícil o ônibus é 
difícil, pois levo muitas quedas me machuco muito, mas a realização 
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de estar trabalhando é muito melhor e depois de entrar no Projeto eu 
me aceitei mais como uma pessoa com deficiência. (ROSA, 21 anos). 

 

Primeiro Passo pra mim é um divisor de águas, existe uma diferença 
“eu” antes primeiro passo e depois. Antes eu era da escola casa, 
casa escola sem tantas oportunidades o grupo de amizade muito 
pequeno. Depois do primeiro passo com toda essa oportunidade de 
trabalho eu também aprendi a andar melhor pela cidade, tive mais 
independência aumentei meu ciclo de amizade a partir daí fui alçando 
novos voos altos. Tendo mais oportunidade consequentemente fui 
conseguindo mais as coisas fui sendo inserido no mercado de 
trabalho, ganhando experiência com isso. Digamos que isso é só o 
começo, o primeiro passo ele é literalmente o primeiro passo tem 
muito que aprender tem muito ainda o que ver. Estamos no caminho 
só temos a melhorar. (LÍRIO, 20 anos). 

 

Em linhas gerais, a inclusão social da pessoa com deficiência se esbarra 

nas barreiras funcionais decorrentes dos problemas orgânicos e nas barreiras 

de origem sociais (preconceito, discriminação e o mito da deficiência). Romper 

essas barreiras, por nós classificadas, requer esforços políticos consideráveis. 

(NERI, 2003, p.97). Podemos observar a importância da inclusão na fala de 

Lírio, na mudança que ocorreu em sua vida através do projeto Primeiro Passo. 

Quando a autora Neri fala de romper barreiras essa mesma começa por 

avançar em direitos e políticos de total inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade em geral e trabalhista e podemos ver isso através do projeto 

Primeiro Passo. 

Primeiro passo é uma preparação, porque onde ninguém acreditava 
que a gente tinha capacidade de mostrar pra sociedade que a gente 
servia pra alguma coisa, o primeiro passo nos proporcionou isso, 
principalmente pra nos mesmos é uma oportunidade pra o nosso 
futuro a gente passa a se conhecer melhor e, a saber, fazer escolhas 
profissionalmente. Hoje em dia eu já sei o que eu quero fazer depois 
que entrei no primeiro passo. (CRAVO, 20 anos). 

 

Muitas vezes Acontece que, como afirma o autor Ribas (1985) “[...] tendo 

mão de obra não deficiente à vontade do mercado de trabalho, o empresário 

evidentemente não quererá empregar ou reempregar mão de obra que 

preconceituosamente acredita estar inabilitada.” (p.86). 

É notória a satisfação desses jovens em participar do projeto Primeiro 

Passo, é uma oportunidade que eles tiveram de se inserir no mercado de 
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trabalho na forma de estagiário e se preparar para o mercado formal que os 

aguarda. O tempo vai trabalhando em favor das pessoas com deficiência a se 

tornar visível uma interseção entre o individuo e a sociedade. “Pensar que os 

deficientes são discriminados no mercado de trabalho é uma constatação que 

deve ser válida na medida em que nos leve a enxergar que este tipo de 

mercado de trabalho em si só é discriminador.” (RIBAS, 1986, p.98). 

Podemos afirmar que o sentido do trabalho para jovens com deficiência 

está no sentido de fundamento de sociabilidade no sentido de viver de uma 

forma em sociedade onde as pessoas passam a olhar de maneira “igual” o 

jovem com deficiência como outras pessoas é satisfação, gozo e alegria para 

eles, é realização é se sentir valorizado pelas pessoas. 

“O grande desafio da sociedade contemporânea é enxergar as pessoas 

como um todo e não apenas como portadora de uma determinada limitação 

que, pode algumas vezes, desaparecer mediante uma ação do lado social.” 

(NERI, 2003, p.96). Essas ações por sua vez devem ser estudadas de modo a 

permitir traçar instrumentos adequados para promoção do bem-estar em geral 

das pessoas com deficiência. Para tal, é necessário fazer uso das informações 

disponíveis, entendendo como surgem as deficiências, suas causas, limitações, 

ampliando o saber daqueles que as carregam consigo.  

No mercado de trabalho se você quiser se incluir sendo uma pessoa 
deficiente ou não procura saber o que uma pessoa pra ser 
considerada “eficiente” para o mercado costuma fazer pra ser 
considera assim, como ela costuma agir, daí se você proceder dessa 
maneira você se inclui. (LÍRIO, 20 anos).  

Concluo aqui com a fala acima de um dos jovens sobre o mercado de 

trabalho em concordância com os demais entrevistados. Moreira (2014, p.05) 

afirma que Jovens e adultos com deficiência constituem hoje ampla parcela da 

população de analfabetos no mundo porque não tiveram oportunidades de 

acesso à educação na idade apropriada, e pelo longo período de reclusão a 

que foram submetidos dentro de seus próprios lares ou institucionalizados, 

impedidos de desfrutar de convivência social. E percebendo nesta pesquisa 

que para jovens com deficiência que o trabalho está ligado a uma questão de 

sociabilidade, muito além de uma questão de riqueza material, mas uma 

satisfação pessoal.  
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                               CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização deste trabalho de conclusão de curso permitiu apresentar 

algumas considerações sobre o mundo do trabalho e pessoas com deficiência. 

Em relação à pessoa com deficiência ser vista na sociedade de outra forma, 

muitas vezes como uma pessoa inválida podemos verificar que nas últimas 

décadas o avanço nos direitos a garantia dessas pessoas melhorou muito, mas 

ainda existem brechas na Lei que dificultam o acesso total dessas pessoas no 

mercado de trabalho, que foi nosso foco de pesquisa.  

 

Nesse sentido, longe aqui de concluir quaisquer questões, pretendemos 

nesse momento traçar indagações e impressões sobre o estudo, vivemos e 

sentimos com base na experiência de campo os anseios, frustações e 

realizações dos entrevistados. Envolver a temática sobre o trabalho e pessoas 

com deficiência e ver todo resultado finalizado foi uma realização pessoal 

também, foi prazeroso ir ao campo conhecer de perto aquilo que tanto 

indagávamos no decorrer da vida, a aproximação com o objeto desta pesquisa 

deixou muitas reflexões à cerca do avanço, e dos retrocessos em relação ao 

mercado de trabalho, à educação, a inclusão e às exigência da sociedade atual 

com pessoas com deficiência.  

 

No campo pode-se verificar a visão crítica da realidade em relação ao 

mercado de trabalho e outros assuntos que envolvem essa temática dos 

entrevistados, o conhecimento que eles têm dos seus direitos das Leis e do 

avanço das políticas públicas para esse público. Em cada depoimento 

observamos o olhar além das expectativas que tínhamos a ir a campo, um 

olhar investigativo, um olhar reflexivo, um olhar crítico. Fazer as entrevistas de 

forma coletiva em forma de debate foi de grande satisfação, lembra-nos os 

debates ocorridos em sala de aula sobre temas que englobam a conquista de 

direitos, poder ouvir, analisar e entender a realidade de cada jovem foi uma das 

melhores experiências durante todo percurso da Graduação, poder sair da 

teoria e ir pra prática nos motiva a estudar mais e a nos envolver-nos mais com 

a temática.  
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Ficou notório nas entrevistas que os depoentes com deficiência já 

haviam tido alguma experiência com o preconceito, por possuírem um tipo de 

deficiência. Por isso, procura-se através desta pesquisa contribuir para o 

conhecimento das pessoas em relação aos direitos conquistados de pessoas 

com deficiência em todos os âmbitos. O Laboratório de Inclusão é uma 

instituição que dá grandes oportunidades para essas pessoas. Através do 

Projeto Primeiro Passo, podemos observar que tem mudado a realidade de 

muitas pessoas com deficiência que se sentiam incapazes, indefesas e sem 

perspectivas a se tornarem pessoas ativas e que vão a luta, estão correndo 

atrás daquilo que são de direito delas, o direito a igualdade o direito de 

participar de todas as formas de inserção na sociedade. 

 

 Como diz Soares (2009) “O direito de ter direitos são preceitos 

constitutivos do homem contemporâneo e é esse homem, único e singular com 

todas as diferenças que lhe são peculiares, que vem pedindo o seu lugar no 

mundo.” (p.114). Desta forma, destacamos no Código de Ética Profissional do 

Serviço Social a questão da sociabilidade humana, do não preconceito e a 

garantia dos direitos iguais para com todos, ressaltando o que Soares vem nos 

afirmar.  

 

Em suma, o trabalho para pessoas com deficiência tem um valor 

significativo numa visão de concepção da sociabilidade humana, onde estarão 

inseridos através de seus esforços, qualificação e capacidade no mundo do 

trabalho de onde um dia foram excluídos. Por fim, esse trabalho de conclusão 

de curso só veio aguçar mais ainda a vontade de pesquisar, estudar e dar 

continuidade ao estudo com calma e mais aprofundamento em outras etapas 

da vida acadêmica e profissional. 
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                                     APÊNDICE A 
 

                                    ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Prezado, Prezada: afirmo que as respostas dadas serão utilizadas 

apenas para fins acadêmicos, sendo constituintes da monografia em 

Serviço Social em processo. Garanto que sua identidade será preservada 

por meio do anonimato, conforme os princípios éticos em pesquisa. 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

1 - Nome, idade e escolaridade? 

2- Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Divorciado  

3-Mora com quem? Como e sua relação com a família? 

4-Tipo de deficiência: Física (  )Auditiva (  ) Visual (  ) Intelectual (  ) 

5- Qual a causa da sua deficiência? Congênita (de nascimento) Adquirida 

 6-Qual é seu grau de independência para as atividades de vida diária? 

7- o que o projeto primeiro passo significa pra você? 

8-  Considera-se independente? 

9 – Pra você o que é ser uma pessoa com deficiência? 

10- Quando você foi admitido na instituição? 

11 -O que você faz aqui na STDS? Conte-me sobre seu trabalho. 

12-O que você entende por trabalho?  

13- Você considera o trabalho importante em sua vida?  

14-você participa ou participou de algum curso ou treinamento para trabalhar 

aqui? Promovido pela instituição? 

15-qual sua jornada de trabalho?  

16-Como é o seu relacionamento com a instituição? 

17-O que você entende por inclusão?  

18-Como você foi recebido (a) em seu setor? Como lhe trataram nos primeiros 

dias/meses? Explicaram suas atividades?  

19-E sobre a educação, como você vê a educação inclusiva na atualidade? 

20-Fatores que dificultam a inclusão? E o os fatores que favorecem? 
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                                                     APENDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ENTREVISTA) 
   

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “O sentido do trabalho 
para jovens com deficiência”, sob execução d@s pesquisad@res: Jefferson Falcão 
Sales (responsável) e Sumara Frota do Nascimento (participante), a qual pretende 
identificar a compreensão dos jovens do projeto primeiro passo em relação ao trabalho. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista, que consiste em 
respostas a perguntas apresentadas ao Sr (a). pelo pesquisador. A entrevista será 
realizada no Laboratório de Inclusão, com duração aproximada de 20 minutos, no dia 
previamente marcado, de acordo com a sua disponibilidade. Os depoimentos desta 
entrevista serão gravados com seu consentimento.  

Não há riscos decorrentes da sua participação e o (a) Sr(a). possui a liberdade 
de retirar sua permissão a qualquer momento, seja antes ou depois da coleta dos 
dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa e nem a sua 
consulta na Instituição.  

Se o (a) Sr (a) aceitar participar, estará contribuindo para entender a possível 
melhoria dos serviços prestados a instituição tendo em vista a compreensão da 
realidade pesquisada.  

Ressaltamos que tem o direito de ser mantido (a) atualizado (a) sobre os 

resultados parciais da pesquisa. Esclarecemos que, ao concluir a pesquisa, será 

comunicado dos resultados finais. 

Não há despesas pessoais para o (a) participante em qualquer fase do estudo. 
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será paga pelo orçamento da pesquisa. 

Os pesquisadores assumem o compromisso de utilizar os dados somente para 

esta pesquisa. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Em qualquer etapa do estudo, poderá contatar os pesquisadores para o 

esclarecimento de dúvidas ou para retirar o consentimento de utilização dos dados 

coletados com a entrevista: Sumara Frota do Nascimento, pelo email: 

sumara.frota@hotmail.com   

 

Consentimento Pós–Informação 
 

Eu,___________________________________________________________, fui informado 
sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e 
que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 
assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 
 
________________________________________                                     Data: ___/ ____/ ____ 
Assinatura do Participante 
 
_______________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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