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RESUMO
Este  artigo  busca  analisar  a  inclusão  e  as  representações  sociais  das  pessoas  com 

deficiência  (PCD)  no  mercado  de  trabalho  e  entender  como  acontece  a  gestão 

organizacional da diversidade nas organizações. Para tanto visa através de um estudo 

bibliográfico  levantar  questionamentos  sobre  a  inclusão,  gestão  e  as  representações 

sociais. Optou-se por utilizar a perspectiva da psicologia social a fim de compreender a 

produção de sentidos relacionados ao mundo do trabalho, devido à sua relação com a 

produção  da  subjetividade.  No  referencial  teórico  foram  também  utilizados  os 

construtos de concepções de deficiência e gestão da diversidade organizacional.  Como 

resultados,  observamos  que  as  representações  sociais  influenciam  diretamente  nas 

relações dentro das organizações, tornando  a  gestão  da  diversidade  uma 

administração da coexistência, às vezes antagônica, sendo este um desafio para a área 

de Gestão de Pessoas.
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INTRODUÇÃO
A inclusão da pessoa com deficiência no trabalho se deu a partir da evolução e 

da  conquista  dos  direitos  humanos  (Carvalho,  2009).  Com o  surgimento  de  novas 

legislações e os movimentos sociais foram criadas instituições especializadas na área da 

educação, reabilitação e capacitação profissional das pessoas deficientes, atendendo às 

reivindicações de movimentos sociais com objetivo de integrá-los a sociedade.

Historicamente  a  discriminação  e  o  preconceito  contra  as  pessoas  com 

deficiência  (PCD)  estiveram  presentes  nas  mais  distintas  sociedades,  baseados  em 

diferentes representações sociais.  Especificamente no âmbito do trabalho, muitas vezes 

estes  sujeitos  são  estigmatizados  por  uma  significativa  parcela  da  sociedade,  como 

pessoas incapacitadas para o trabalho (Giordano, 2000).  Após muitas lutas a conquista 



de direitos foi alcançada e através de algumas políticas públicas o mercado de trabalho 

abre espaço para as pessoas com deficiência

No Brasil, segundo o senso realizado em 2010, existem 45,6 milhões de pessoas 

com alguma deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. A maior 

parte delas vive em áreas urbanas - 38.473.702, ante 7.132.347 nas áreas rurais. A defi-

ciência visual foi a mais apontada, atinge 18,8% da população. Em seguida vêm as defi-

ciências  motora (7%),  auditiva  (5,1%) e mental  ou intelectual  (1,4%) (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

O Censo de 2010 mostra ainda que há uma diferença significativa no nível de es-

colaridade entre a pessoa com deficiência e a população geral - 61,1% da população 

com 15 anos ou mais com deficiência não têm instrução ou tem apenas o fundamental 

incompleto. Esse porcentual cai 38,2% para as pessoas sem deficiência (IBGE, 2010).

Quando se trata de mercado de trabalho também existem diferenças, dos 44 mi-

lhões de deficientes que estão em idade ativa, 53,8% estão desocupados ou fora do mer-

cado de trabalho. 

A  empresa  inclusiva  traz  para  o  cenário  das  organizações,  portanto,  a 

necessidade de gerir o trabalho dessas pessoas. Esta é uma atividade bastante complexa, 

pois são muitos os tipos de deficiência, que podem gerar diferentes impactos sobre as 

necessidades de adequação das condições e práticas de trabalho.  

Pensando nisso, esta pesquisa busca identificar as relações entre a inclusão da 

pessoa com deficiência e suas representações sociais no mercado de trabalho. Além de 

procurar  compreender  as  formas  como acontece  a  gestão  da  diversidade  dentro  das 

organizações. Procurando compreender 

A escolha da temática se fez imprescindível após a experiência de estágio que 

vivenciei na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Neste espaço 

percebi  alguns  estigmas  que  envolvia  essa  prática,  o  que  me  fez  levantar  vários 

questionamentos em buscar compreender como as representações sociais influenciam na 

inclusão social  do PCD no mercado de trabalho e  de que forma essa representação 

atravessa a gestão organizacional.

Nesse sentido, a pesquisa deve entrelaçar a Psicologia Social, no que se refere a 

representação  social  que  estes  indivíduos  têm  na  sociedade  do  trabalho.  Além  de 

explorar  dentro da Psicologia Organizacional,  às noções de gestão de programas da 



diversidade, adequações às práticas de trabalho, bem como a saúde e qualidade de vida 

do trabalhador nesse ambiente de trabalho.

Portanto,  como  forma  de  contribuir  e  enriquecer  mais  os  debates  sobre  a 

temática  abordada,  busco  esclarecer  e  levantar  outros  questionamentos  sobre  as 

representações que envolvem estes sujeitos no âmbito do trabalho, recorrendo a uma 

pesquisa de cunho explicativo.

MÉTODO
A metodologia  utilizada  neste  estudo  foi  a  pesquisa  bibliográfica,  pois  esta 

oferece  meios  que  auxiliam na  definição  e  resolução dos  problemas  já  conhecidos, 

como também é possível explorar novas áreas,  permitindo assim, que um tema seja 

analisado sob novo enfoque, gerando novas considerações. 

De  acordo  com  Gil  (1987),  não  existem  regras  fixas  para  a  realização  de 

pesquisas  bibliográficas,  mas  algumas  tarefas  que  a  experiência  demonstra  serem 

importantes. 

Para  o  referido  autor  é  preciso  primeiramente  realizar  uma  pesquisa  de 

exploração  nas  fontes  bibliográficas  (livros,  revistas  científicas,  teses,  relatórios  de 

pesquisa,  etc),  como  segundo  passo  levanta  a  importância  de  fazer  uma  leitura  do 

material  a  ser  utilizado  como  base,  de  forma  a  selecionar  as  partes  para  o 

desenvolvimento do estudo. Em seguida sugeri a elaboração de fichas, onde contenha 

resumos de partes relevantes do material consultado, é importante que esse material seja 

organizado de acordo com o conteúdo, conferindo sua confiabilidade e por último tirar 

as  conclusões  obtidas  para  a  análise  dos  dados,  lembrando-se  sempre  de  manter-se 

neutro em relação a problemática pesquisada (GIL, 1987).

Através da pesquisa bibliográfica, torna-se possível o estudo sobre como se de-

senvolve a inclusão e os processos de gestão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. Para isso, foi feito estudos sobre algumas obras de Marx (1972), e Giordano 

(2000)  no  que  se  refere  ao  sentido  do  trabalho;  Carvalho-Freitas  (2009)  e  Sassaki 

(2005), no que tange a inclusão e gestão de pessoas com deficiência no mercado de tra-

balho e Jodelet (2002), Moscovici (2005) e Guarechê (2008) no que se trata de repre-

sentação social e identidade. 

Com essa análise consegue-se obter um panorama mais completo capaz de for-

necer uma análise mais consistente da realidade estudada.



RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Inclusão e o Trabalho

Entende-se  por  deficiência  a  alteração  completa  ou  parcial  de  um  ou  mais 

segmentos  do  corpo  humano,  acarretando  o  comprometimento  das  funções  física, 

auditiva,  visual  ou  cognitiva.  Esta  deficiência  pode  ser  do  tipo  congênita,  ou  seja, 

quando a pessoa já nasce com alguma alteração ou adquirida, quando a deficiência é 

resultado  a  partir  de  algum  acontecimento  posterior  ao  nascimento  (INSTITUTO 

ETHOS, 2000).

O  conceito  de  deficiência,  segundo  o  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência¹ 

(2006);  pode ser  definido  como:  aqueles  que  têm impedimentos  de  longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial,  os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.   Para o reconhecimento dos direitos de que trata esta 

Lei, serão consideradas as deficiências que acarretem impedimentos nas funções ou na 

estrutura  do  corpo,  referentes  às  capacidades  comunicativas,  mentais,  intelectuais, 

sensoriais ou motoras. 

 Segundo Sassaki (2005), no século XX é possível distinguir quatro fases que 

compõe o caminho da inclusão social da pessoa com deficiência, os quais sinalizam 

avanços de percepção que influenciam as práticas de inserção profissional. São elas: a 

exclusão, a segregação, a integração e, por último, a inclusão.

Na fase da exclusão vivenciada pela década de 1960, predominava a exclusão 

social  em  vários  âmbitos  da  sociedade.  Um  período  em  que  “os  portadores  de 

necessidades especiais eram tratados com desleixo, como se fossem animais, rotulados 

como demônios e eram totalmente isolados do convívio social” (SASSAKI, 1997, P.16).

Na  fase  da  segregação,  logo  no  início  da  década  de  1970,  as  pessoas  com 

deficiência começam a conquistar direitos e a Saúde abre espaço para atendimentos de 

acordo com a necessidade.  No entanto, esse atendimento era uma forma também de 

separação, pois as pessoas com deficiência eram recolhidos do convívio social, sendo 

internadas em instituições, como: manicômios, asilos, escolas especializadas e centros 

de  reabilitação,  tendo  por  isso  esta  fase  recebido  a  denominação  de  segregação 

(SASSAKI, 1997).

Na fase da integração a  partir  dos  anos 1980,  o  seu objetivo principal  era  a 

necessidade da mudança das PCD para se adequarem à sociedade. Foi neste período em 



que as crianças e jovens mais aptos, eram encaminhados às escolas comuns, mas a elas 

não existia nenhuma assistência.

A quarta e última fase é a  inclusão vivenciada,  a partir  dos anos 1990, aqui 

ganha espaço o paradigma da inclusão social, baseado no princípio de que a sociedade 

deve estar apta a atender e a conviver com as pessoas com deficiência. Nesta etapa da 

inclusão  o  mundo  do  trabalho  passa  a  ser  de  uma  empresa  inclusiva,  a  fim  de 

proporcionar  condições  necessárias  e  suficientes  para  o  desempenho profissional  de 

seus trabalhadores que tenham alguma acessibilidade dificultada.

Para Marx (1972), trabalho é uma atividade de caráter produtivo, realizado a fim 

de obter  alguma remuneração para a  própria  existência.  Consolidou-se por volta  do 

século XVIII, junto com a noção unificada de riqueza. Ainda segundo Marx (1972), o 

homem só pode existir trabalhando, sendo o trabalho a essência do fenômeno humano.

Ainda sobre o trabalho, Marx (1980), entende o trabalho como “um processo de 

que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano com a sua própria  

ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza”. Assim 

compõe  a  dimensão  subjetiva  do  sujeito  constituindo  um processo  de  construção  e 

transformação da sua identidade.

Para Giordano (2000), trabalho se caracteriza como uma atividade de caráter 

social, seu significado transcende a função de subsistência. O trabalho assume o lugar 

importante como atividade humana e como realidade social, devido a sua frequência e 

relevância na vida das pessoas. 

Para a Organização Internacional do Trabalho, pessoa com deficiência:

[...]  é  indivíduo  cujas  perspectivas  de  obter  emprego  apropriado, 
reassumi-lo, mantê-lo e nele progredir são substancialmente reduzidas 
em virtude de deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla 
devidamente  reconhecida,  agravadas  pelas  dificuldades  locais  de 
inclusão no mundo do trabalho (SECRETARIA INTERNACIONAL 
DO TRABALHO, 2006, p. 5).

Entendemos desse modo, a partir dos autores acima citados, o trabalho como 

atividade  produtiva,  realizada  em  busca  de  subsistência,  que  constrói  nossa 

subjetividade e impacta diretamente na nossa qualidade de vida.

A inclusão  de  pessoas  com  deficiência  no  mercado  formal  de  trabalho  se 

configura de forma recente, após a Segunda Guerra Mundial, quando os ex-combatentes 

voltavam da guerra mutilados. A Europa adota uma forma de cotas para gerar emprego 

aos ex-combatentes, como uma forma de caridade social. No entanto, mais adiante essa 

postura assistencialista passou a ser questionada pelos movimentos sociais que lutava 



por um reconhecimento para além da limitação individuais e a deficiência passa a ser 

encarada por uma falha também da sociedade em não acomodar de forma acessível as 

necessidades  das  pessoas  que  as  possuem  (ALMEIDA,  CARVALHO-FREITAS, 

MARQUES, 2008).

À  medida  que  aumentava  a  igualdade  de  oportunidades  e  a  participação  na 

sociedade,  movimentos  governamentais  assumiam  cada  vez  mais  importância  e  a 

conquista de vários outros direitos para as pessoas com deficiência ia se configurando, 

como, por exemplo, a criação da Lei de Cotas².

De acordo com o Instituto Ethos (2000) em relação ao trabalho as instituições 

públicas e privadas precisam cumprir a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, artigo 93, que 

assegura os direitos dos trabalhadores com deficiência, afirmando a obrigatoriedade do 

preenchimento das vagas nas empresas. A empresa com cem ou mais empregados está 

obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 

com beneficiários  reabilitados  ou  pessoas  com deficiência,  habilitadas,  na  seguinte 

proporção: até 200 empregados 2%; de 201 a 500 empregados 3%; de 501 a 1.000 4%; 

e de 1.001 em diante 5%.

A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho envolve inúmeros 

aspectos  de  ordem social,  ambiental,  econômica,  cultural,  política,  ética  moral,  etc. 

(INSTITUTO  ETHOS,  2002).  Mesmo  estando  vivendo,  na  atualidade,  a  fase  da 

inclusão  social,  ainda  é  muito  presente  a  fase  da  segregação  das  pessoas  com 

deficiência, se tratando de mercado de trabalho.

As políticas públicas criadas, como a Lei das cotas, é uma forma de compensar 

as  desigualdades  e  assegurar  os  direitos  sociais  de  forma  coletiva.  No  entanto,  ao 

mesmo tempo em que é  garantia  de  inserção  desse  grupo no mercado de  trabalho, 

também  contribuem  para  discriminação  destes  indivíduos,  pois  independente  do 

candidato ser bom, ou não, ele poderá ser contratado devido à imposição legal. Portanto, 

segundo  Siqueira  (2010)  as  pessoas  com  deficiência  se  deparam  frequentemente, 

especialmente  no  início  de  suas  atividades  nas  organizações,  com  duas  formas  de 

tratamento por parte da equipe de trabalho: ou são tratados com pena,  poupadas de 

correções e de atos de reconhecimento profissional, ou são tratadas com indiferença, 

percebidas como incapazes de realizarem as tarefas com eficiência. 

De acordo com dicionário Michaelis (2009), preconceito é uma ideia ou conceito 

formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial, ou ainda, uma opinião 

desfavorável que não é baseada em dados objetivos. Um julgamento antecipado de algo 



ou alguém sem conhecimento prévio do mesmo, às vezes por vontade própria e outras 

influenciado por outros.

No campo da Psicologia social,  o preconceito é definido como uma antipatia 

errônea, podendo ser sentida ou expressa. O preconceito também é analisado nas teorias 

das representações sociais, sendo estudada em seu sentido, processo de discriminação 

bem como na construção da representação do sujeito. Essas percepções são reflexos de 

concepções da sociedade que podem ou não condizerem com a realidade.

Para  Jodelet  (2001)  representação  social  é  uma  forma  de  conhecimento, 

socialmente  elaborada  e  compartilhada,  que  tem  objetivo  de  contribuir  para  uma 

realidade comum a um conjunto social.

No caso das pessoas com deficiência, as representações que envolvem esses su-

jeitos, na sua grande maioria, foram construídas culturalmente por mecanismos de ex-

clusão, políticas de assistencialismos, sentimentos de piedade e inferioridade, dificultan-

do a inclusão destes na sociedade. (Giordano, 2000). Especificamente no âmbito do tra-

balho, as expressões de preconceito manifestam-se de diferentes maneiras. Estes sujei-

tos, muitas vezes, ainda são estigmatizados por uma significativa parcela da sociedade, 

como pessoas incapacitadas para o trabalho.

Como  vimos,  os  PCD passaram por  um processo  de  segregação  e  exclusão 

social, ainda hoje existe essa representação histórica de incapacidade (SASSAKI, 1997).

A teoria das Representações Sociais surgiu na década de sessenta com o trabalho 

de Serge Moscovici (2005) que remete a fenômenos sociais. As ideias de Moscovici são 

uma retomada ao trabalho de Durkheim, para ele a capacidade de aprender hábitos e 

costumes característicos do grupo social no qual está inserido tornam o homem humano.

Durkheim (1978) cria o conceito de representações coletivas para distinguir o 

pensamento social do individual. Essas representações mostra a maneira como o grupo 

pensa sobre si nas suas relações com os objetos que os afetam, considerando a natureza 

da sociedade e não a do indivíduo. Moscovici retoma o estudo de Durkheim e entende 

por representações sociais: 

Um sistema  de  valores,  ideias  e  práticas,  com uma  dupla  função: 
primeiro estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-
se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, 
possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma 
comunidade,  fornecendo-lhes  um código  para  nomear  e  classificar, 
sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história 
individual e social (MOSCOVICI, 2005).



Adiante  Jodelet  (2002),  discípula  de  Moscovici,  considera  que  “as 

representações  sociais  são  uma  forma  de  conhecimento  socialmente  elaborado  e 

compartilhado,  com um objetivo  prático  e  que  contribui  para  a  construção  de  uma 

realidade  comum a  um conjunto  social”  (p.  22).  Para  esta  autora  as  representações 

devem  ser  entendidas  a  partir  do  caráter  social  ou  simbólico  das  construções  que 

envolvem informações, imagens, opiniões, atitudes, compreendendo-as no contexto em 

que acontecem.

As  representações  sociais  “nos  guiam  no  modo  de  nomear  e  definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos, tomar decisões...” (JODELET, 2001, p. 17). Essas representações emergem de 

um determinado  contexto  social,  são  estabelecidas  a  partir  de  valores,  ideologias  e 

sistemas de categorização sociais compartilhados pelos grupos sociais.

Ao  se  falar  de  pessoas  com  deficiência  as  representações  socialmente 

construídas é de incapacidade, são taxadas como inválidas, ou seja, como um indivíduo 

que nunca vai conseguir desempenhar por completo uma atividade, devido alguma falta 

que este venha a ter. Esta é a representação social que nos foi transmitida durante muito 

tempo  e  que  repercute  fortemente  nos  dias  atuais,  gerando  impactos  também  no 

mercado de trabalho.

Pessoas com Deficiência e Gestão Organizacional da Diversidade

Gestão  da  diversidade  é  um  tema  relativamente  recente  nos  estudos 

organizacionais,  principalmente no que se refere à inserção e gestão do trabalho de 

pessoas com deficiência no mercado (RIBEIRO, 2008).

A nova  exigência  que  surge  com a  Lei  das  Cotas,  traz  para  o  cenário  das 

organizações a necessidade de gerir o trabalho dessas pessoas. O que é uma atividade 

complexa, pois são diversos os tipos de deficiência, que podem ter impacto diferenciado 

sobre as necessidades de adequação das condições e práticas de trabalho como um todo. 

Ao falarmos de adequações das condições de trabalho, nos remetemos às ações 

de  mudanças  vivenciais,  estruturais  e  culturais  da  empresa.  Esses  elementos  cuja 

presença  ou  ausência  modificam  a  relação  de  forças  entre  pessoas  com  e  sem 

deficiência nas organizações. Contemplam tanto modificações no espaço concreto de 

trabalho quanto implementações  de práticas específicas  que visam dar  condições  de 

igualdade no trabalho às pessoas com deficiência (Carvalho-Freitas, 2007).  

Como  resultado  da  articulação  entre  a  condição  biológica  e  as 
contingências históricas, sociais e espaciais, o qual poderá significar 



uma maior ou menor possibilidade de inserção ou discriminação das 
pessoas com deficiência. (p.23)

Carvalho-Freitas  (2007)  em suas  pesquisas  sobre  a  inserção  de  pessoas  com 

deficiência no mercado de trabalho, especificamente sobre as relações entre concepções 

de deficiência, condições de trabalho e qualidade de vida no trabalho, desenvolveu três 

fatores  que  visam dar  maiores  condições  de  igualdade  no  trabalho  às  pessoas  com 

deficiência, referente às ações de adequação das condições e práticas de trabalho. O 

primeiro é o fator de sensibilização,  este fator  focaliza a  percepção das pessoas em 

relação às ações da empresa no sentido de sensibilizar as chefias e funcionários para a 

inserção de pessoas com deficiência e fornecer informações sobre saúde e segurança no 

trabalho às pessoas com deficiência contratadas. O segundo fator é a adaptação, este por 

sua vez identifica a percepção das pessoas em relação às adaptações nas condições e 

instrumentos de trabalho, realizadas pela empresa, para facilitar a inserção de pessoas 

com deficiência. O terceiro e último fator seria as práticas de Recursos Humanos, cujo 

fator indica a percepção das pessoas em relação à adequação das práticas de seleção, 

treinamento, promoção e transferência, realizadas pela empresa, com vistas a inserir as 

pessoas com deficiência.

Para o referido autor esses fatores seriam princípios básicos para o sucesso da 

inclusão das pessoas com deficiência nas organizações.

A legislação que ampara os direitos das pessoas com deficiência constitui-se em 

políticas de ação que trazem um novo desafio para as organizações. Diante da nova 

conjuntura as empresas vivenciam a necessidade de ressignificar a concepção que têm 

das possibilidades de atuação das pessoas com deficiência, dentro desse mercado.

O fato é que as modificações na organização do trabalho, em decorrência da 

difusão de um novo padrão tecnológico, e a orientação das empresas para trabalhar com 

um número  de  empregados  cada  vez  mais  reduzido  têm elevado,  segundo  Pastore 

(2001), as exigências de contratação de empregados com polivalência funcional, maior 

nível  de  motivação  e  novas  habilidades  para  o  exercício  de  suas  atividades.  Essas 

exigências, por sua vez, acabam se confrontando com a falta de conhecimento, por parte 

dos gestores, da capacidade de trabalho da pessoa com deficiência, o que dificulta ainda 

mais a inclusão destes no mercado de trabalho. 

Segundo Carvalho-Freitas (2009), afirma que para compreender a inserção da 

pessoa com deficiência, é necessário analisar além da cultura, o campo econômico e 

social onde este indivíduo está inserido, considerando também que a própria definição 



de pessoa com deficiência as remete a um critério de diferenciação das pessoas tidas 

como  “normais”.  Essa  diferenciação  associada  a  discriminação,  pode  ser  percebida 

como numa primeira concepção de estigma, que se refere a “sinais corporais com os 

quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o  status 

moral de quem os apresentava” (GOFFMAN, 1989, P.11)

Goffman (1989) compreende o estigma como um conceito que se funda numa 

relação  e  está  se  apoiando  em atributos  tidos  como  depreciativos  em uma  pessoa. 

Afirma que estigma se constrói sobre o que denomina de identidade social virtual, ou 

seja,  uma  imagem  constituída  por  outra  pessoa;  e  uma  identidade  social  real, 

constituídas pelas características reais do sujeito. Portanto, pode-se considerar o estigma 

como  um critério  de  diferenciação  utilizado  nos  ambientes  sociais,  o  que  pode  se 

configurar em características de desvalorização deste sujeito.

As representações sociais e estigmas que envolvem as pessoas com deficiência 

se configuram como uns dos fatores de dificuldade na inclusão deste no mercado de 

trabalho. Para além, pesquisas acadêmicas acerca da capacidade dos PCD realizadas no 

Brasil  têm  constatado  que,  a  Lei  de  Cotas,  apesar  de  ser  o  principal  instrumento 

disponível às pessoas com deficiência para barganhar um lugar no mercado de trabalho 

formal, não é cumprida o que pode dificultar ainda mais a inclusão destes sujeitos no 

mercado formal de trabalho (NERI et al, 2003; HEINSKI e BIGNETT, 2002). 

Infelizmente muitas empresas cumprem as cotas apenas por obrigação da lei, 

construindo uma inclusão por quantidade e não por qualidade.  Estudos do IBGE de 

2005  mostram  que  a  maiorias  das  vagas  são  para  atividades  que  exigem  baixa 

qualificação  e  má  remuneração,  além  de  exigirem  pessoas  que  tenham  mínima 

deficiência  possível  em  geral  deficiência  física,  exceto  cadeirantes  não  dando 

oportunidade  para  as  demais  deficiências,  como  visual,  auditiva  e  cognitiva.  Para 

atender as outras  deficiências as empresas precisariam modificar  sua estrutura física 

para entender as necessidades dos PCD.  Construindo apenas uma prática de inserção e 

não a verdadeira inclusão (IBGE, 2005).

Para Sassaki (2005) a empresa inclusiva é aquela que não exclui funcionários ou 

candidatos  por  sua  nacionalidade,  naturalidade,  gênero,  orientação  sexual,  cor, 

deficiência,  compleição  anatômica,  idade  e  outros,  propiciando  que  todos  os 

empregados,  com ou sem esses atributos,  circulem, convivam e trabalhem juntos.  A 

acessibilidade  é  construída  em  seis  dimensões,  envolvendo  ambientes  internos  e 



externos, superando-se barreiras de ordem: arquitetônica comunicacional, metodológica, 

instrumental, programática, e principalmente atitudinais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das revisões bibliográficas levantadas foi possível compreender que a 

história  de  vida  das  pessoas  com  deficiência  foi  marcada  por  discriminação  e 

preconceito,  mas  também  após  muitas  lutas,  reivindicações  e  movimentos  sociais 

tiveram algumas evoluções e conquistas dos direitos humanos.

O  resultado  dessas  lutas  culminou  na  criação  de  políticas  públicas  e 

posteriormente na Lei das Cotas, que prevê a inserção de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. Nesse contexto, começa a surgir espaço no mercado de trabalho 

formal e pela primeira vez na história tem a oportunidade de conhecerem o mundo do 

trabalho formal.

O trabalho confere  sentido  à  vida,  contribui  para  a  autonomia  do indivíduo, 

proporciona condições de aprendizagem e desenvolvimento, garante certa segurança e 

independência financeira e faz parte da construção da nossa subjetividade.

Como  vimos,  às  pessoas  com  deficiência  passaram  por  um  processo  de 

segregação e exclusão social. E que ainda hoje se percebe essa representação histórica 

de incapacidade. 

As  representações  sociais  “nos  guiam  no  modo  de  nomear  e  definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos, tomar decisões...” (JODELET, 2001, p. 17). 

Para Guareschi (2008), a teoria das representações sociais, envolve as dimensões 

cognitivas,  afetivas  e  sociais,  trazendo  os  fenômenos  individuais  para  um contexto 

social. Essas  representações  sociais  de uma forma ou outra  influenciam também na 

construção das relações dentro das  organizações.  O que faz os gestores da empresa 

também criarem essa visão de incapacidade em relação os PCDs.

A gestão da diversidade mostra-se ainda complexa, tornando a administração da 

coexistência de concepções, às vezes, antagônicas, sendo então este um desafio para a 

área de Gestão de Pessoas. 

Sabemos  que  existe  falta  de  preparo  social,  assim  como  inúmeras  barreiras 

funcionais, arquitetônicas e atitudinais. Portanto, gerar contratações de uma pessoa com 

deficiência apenas para cumprir a Lei, sem se preocupar em amenizar ou remover essas 

barreiras só contribui para aumentar o preconceito de que ela não possui competência 

para estar no mercado de trabalho.



A gestão  organizacional  precisa  definir  estratégias  de  seleção,  treinamento  e 

acompanhamento  a  fim de  garantir  a  igualdade  de  oportunidades  nos  processos  da 

empresa. Além de promover uma sensibilização direta com a forma de como as pessoas 

concebem a deficiência dentro da empresa, sempre baseando seu trabalho na inclusão.

Entender  esses  aspectos  gerenciais  da  diversidade  nas  organizações  pode 

contribuir para uma maior democratização das relações de trabalho nas organizações. 

Por isso é preciso buscar urgentemente informação e capacitação sobre como devem 

gerir e valorizar a diversidade humana.

Os estudos realizados nesta pesquisa se tornaram de grande relevância para meu 

olhar profissional. Ter uma visão mais ampla e concisa dos fatos nos permite tornar 

seres mais reflexivos e críticos sobre assuntos que nos permeiam. No entanto, fica o 

desejo de adentrar ainda mais nessa temática. 

Destaco  ainda  a  importância  de  continuidade  de  investigações  na  área  da 

profissionalização de pessoas com deficiência, uma vez que mais espaços de trabalho 

têm sido abertos para estas pessoas. E apesar do crescimento de estudos realizados se 

debruçando sobre esta temática, faz-se necessário a continuação das pesquisas a fim de 

enriquecer  os  debates  sobre profissionalização de  pessoas  com deficiência,  podendo 

gerar subsídios para práticas cada vez mais satisfatórias na inclusão de pessoas com 

deficiência por meio do trabalho.
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