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 “Cada um dos nossos pensamentos não é mais do 

que um instante de nossa vida. De que serviria a vida 

se não fosse para corrigir os erros, vencer nossos 

preconceitos e, a cada dia alargar nosso coração e 

nossos pensamentos? Nós utilizamos cada dia para 

alcançar um pouco mais de verdade..." 

                 ( Ronktin Rolland. Jean Christophe ) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho procura abordar de forma ampla as configurações do mercado de 
trabalho para as pessoas com deficiência e as políticas de qualificação para a inserção 
desse profissional. O conceito de deficiência possui uma história que esteve sempre 
muito próxima das concepções socioeconômicas e de homem vigentes em uma 
determinada sociedade. Entender essa história conceitual e seus desdobramentos na 
vida das pessoas com deficiência e de suas famílias requer, sobretudo, a 
implementação de projetos de pesquisa que focalizem estratégias viabilizadoras do 
atendimento psicossocial com vistas ao fortalecimento dos laços familiares, de forma 
a atender às necessidades das famílias e de seus membros, no bom relacionamento 
entre ambos, com respeito e valorização mútuos. Tem como objetivo geral fazer uma 
análise da relação entre as Pessoas Portadoras de Deficiência e a sua inserção no 
mercado de trabalho, levando-se em consideração a preocupação com a 
responsabilidade Social, os aspectos legais, e a acessibilidade. Como objetivos 
específicos: demonstrar a importância da inclusão social, mostrar o que diz a 
Legislação sobre a integração do deficiente no mercado de trabalho e por fim, ressaltar 
as leis e conquistas dos PNES.  
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ABSTRACT 

 
 
This paper seeks to broadly address the labor market configurations for people with 
disabilities and the qualification policies for the insertion of this professional. The 
concept of disability has a history that has always been very close to the 
socioeconomic and human conceptions prevailing in a given society. Understanding 
this conceptual history and its unfolding in the lives of people with disabilities and their 
families requires, above all, the implementation of research projects that focus on 
enabling strategies for psychosocial care to strengthen family ties in order to meet the 
needs of families. and its members, in the good relationship between them, with mutual 
respect and appreciation. Its general objective is to analyze the relationship between 
Persons with Disabilities and their insertion in the labor market, taking into account the 
concern with Social Responsibility, the legal aspects, and accessibility. As specific 
objectives: to demonstrate the importance of social inclusion, to show what the 
Legislation says about the integration of the disabled in the labor market and, finally, 
to emphasize the laws and achievements of the PNES 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a inclusão das pessoas 

portadoras de deficiência no mercado de trabalho, levando-se em consideração a 

preocupação com a responsabilidade Social, os aspectos legais, e a acessibilidade. 

Como objetivos específicos: demonstrar a importância da inclusão social, mostrar o 

que diz a Legislação sobre a integração do deficiente no mercado de trabalho e, por 

fim, ressaltar as leis e conquistas dos PNES. 

O mercado de trabalho tem se tornado um dos maiores desafios para pessoas 

com deficiência física, paralela à essa realidade, um ponto de interrogação, qual seria 

o agente motivador dessa atual situação?  Embora na teoria pareça simples a 

resposta, na prática, a realidade é bem difícil de explicar, mas não se pode negar que 

desinformação é um dos maiores agenciador das causas da exclusão social de 

pessoas portadoras de deficiência no nosso dia-a-dia. Historicamente é sabido que as 

famílias buscavam de todas as maneiras possíveis de esconder os filhos deficientes 

de amigos e de toda a sociedade de então. 

Diante desses fatos os maiores problemas que as pessoas portadoras de 

deficiência têm encontrado é a intolerância, o preconceito, a falta de informações e a 

desigualdade social, tais institutos afetam a integração e dificultam descaradamente 

a sua inclusão no mercado de trabalho. É significativo e fundamental demonstrar a 

importância da inclusão social do deficiente, e o quanto isso é benéfico para a 

empresa e seus demais funcionários. 

Que as políticas públicas, possam ser mais responsáveis e assim possam 

promover mais igualdade, e consequentemente oportunidades para os profissionais 

com algum tipo de deficiência física.  

Justifica-se esse trabalho, dentre os inúmeros motivos que levaram a escolher 

o tema, especificamente tem sua relevância em razão do grande desafio que é fazer 

com que as pessoas portadoras de deficiência tenham melhor qualidade de vida. 

Assim, as adaptações nas rotinas, operações e instalações dos ambientes de trabalho 

são necessárias e essenciais. 

A metodologia empregada nesse trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida a partir de materiais publicadas em livros, artigos, dissertações e teses. 
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Ela pode ser realizada independentemente ou pode constituir parte de uma pesquisa 

descritiva ou experimental.  

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2010, p.61), a pesquisa bibliográfica 

“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca 

o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Como poderá ser observado, o estudo está dividido em três capítulos. Para 

iniciar esse trabalho, no primeiro capítulo, é realizado um breve estudo das pessoas 

portadoras de deficiência, tratando do conceito de pessoa portadora de deficiência, 

da terminologia adotada e da pessoa com deficiência na assistência social e na lógica 

do sistema único de assistência social. 

Já o segundo capítulo, mostra a inserção do deficiente no mercado de trabalho, 

o mercado de trabalho, aspectos legais na inclusão dos Portadores de Necessidades 

Educacionais no mercado de trabalho e os fatores inibidores por parte dos Pne (s) 

para a inserção no mercado. 

Portanto, como é de se observar o tema “A Inserção de Profissionais 

Portadores de Deficiência no Mercado de Trabalho ” é um assunto muito importante 

na relação de emprego. Pois precisa ser abordado principalmente no que diz respeito 

ao sistema de cotas que a nossa legislação institui e das dificuldades das empresas 

pôr em prática. 

Em relação ao terceiro capítulo, logo no início, como conteúdo textual as leis e 

conquistas dos PNES . Para finalizar, as considerações finais. 
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2. DEFICIÊNCIA: CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO  

 

Atualmente, tem-se constantemente debates, discussões e conversas sobre as 

concepções sobre deficiência, que resultaram de acontecimentos históricos, políticos, 

sociais e econômicos que predominaram em cada período da humanidade, e foram 

determinantes para identificarmos os lugares por onde transitaram e ainda transitam 

as pessoas com deficiência na sociedade. 

Nota-se, que autores como Pessoti (2014), Amaral (2015), Schwartzman, 

(2011), Cardoso (2014), Carvalho (2014), Bianchetti (et al, 2014) Glat (2017) e tantos 

outros pesquisadores evidenciam episódios excludentes que marcaram a vida das 

pessoas com deficiência, a partir da antiguidade aos dias atuais, em que as políticas 

públicas ainda se mostram insuficientes para garantir o acesso das famílias e de seus 

filhos com deficiência aos direitos sociais destinados a todos na sociedade. 

Sabe-se, que na antiguidade, as pessoas com deficiência eram abandonadas 

ou exterminadas, por não corresponderem aos ideais de homem para aquela 

sociedade, cujos referenciais de perfeição e beleza eram determinantes. 

Portanto, segundo Cardoso (2014), em Esparta, crianças com deficiências 

eram consideradas sub-humanas, o que legitimava as políticas de extrema exclusão 

a que eram submetidas. Além de suas vidas ameaçadas, eram significativas as 

resistências quanto à aceitação das pessoas com deficiência na sociedade. Na Idade 

Média, sob a influência da Igreja, predominava a crença de que a deficiência era um 

fenômeno metafísico e espiritual e, assim, a deficiência era, ao mesmo tempo, uma 

questão divina ou demoníaca. Essa concepção, de certa forma, influenciava a forma 

de tratamento dispensado às pessoas com deficiência, o que lhes colocavam, 

segundo Cardoso (2014, p. 16), numa “mesma categoria, a dos excluídos”. 

Para a doutrina cristã, as pessoas com deficiência eram possuidoras de alma 

e, portanto, filhas de Deus. Com isso, não poderiam mais ser abandonados, pelo 

contrário, deveriam ser acolhidas por instituições de caridade. Mesmo assim, as 

pessoas com deficiência mental, por exemplo, eram consideradas produtos da união 

entre a mulher e o demônio, motivo pelo qual deveriam ser queimadas 

(SCHWARTZMAN,2011). Além disso, outros tipos de punições e torturas foram 

identificadas, e a dualidade caridade-castigo marcou o pensamento da sociedade 

medieval em relação à pessoa com deficiência mental (PESSOTI, 2014). 
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No final do século XV, com a revolução burguesa, modificou-se a concepção 

de homem e de sociedade, período em que a incapacidade de produzir 

economicamente era determinante na concepção de deficiência. Ao mesmo tempo, 

como resultado dos estudos da medicina, surgiu a visão organicista sobre a 

deficiência, que, por sua vez, deixou de ser uma questão espiritual, assunto da Igreja, 

para se tornar um assunto médico. 

Conforme aponta Cardoso (2014), no século XVIII e início do século XIX, 

proliferou a institucionalização do atendimento às pessoas com deficiência, no 

entanto, com caráter predominantemente assistencial e não educativo, e mais ainda, 

no sentido de proteger a sociedade da convivência e do contato com essas pessoas. 

O século XX, por sua vez, despontou com outros ideários, inclusive de maior abertura 

das instituições e oferta de programas escolares, o que, de certa forma, propiciou 

pesquisas referentes às necessidades de aprendizagem das pessoas com deficiência, 

que começaram a aparecer nas escolas. 

No entendimento de Aranha (2015, p.3), para o sistema econômico capitalista, 

a deficiência é sinônimo de improdutividade e desvio, então: 

 

[...] multideterminada por fatores que, aliados aos valores do sistema vigente 
na sociedade, levam à segregação e estigmatização dos indivíduos 
deficientes. Estes, por sua vez, são considerados incapazes e fracos, pois 
não se enquadram nos moldes produtivos do sistema capitalista. Portanto, a 
deficiência é vista como uma condição desvalorizada em nosso contexto 
social. 

 

No atual contexto histórico para Glat (2017), tanto a forma de comportamento 

das pessoas com deficiência na sociedade como a interação da sociedade com essas 

pessoas são determinantes no que diz respeito à construção dos rótulos e dos valores 

pelos quais passarão a ser identificados. Isso é, de certa forma, indicativo de 

responsabilização do contexto social pela construção da deficiência. 

Para Omote (2015), a pessoa com deficiência mental possui algumas 

limitações em suas capacidades e desempenhos em algumas ações, como há outras 

pessoas não identificadas como pessoas com deficiência mental e que possuem 

outras limitações. 

Da mesma forma, Glat (2017) chama a atenção para o fato de que a deficiência 

não existe unicamente inerente às pessoas, descontextualizada do meio social. Para 

tais pesquisadores, deficiência é um conceito que deve englobar o contexto 
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socioeconômico e político de nossa época, bem como as influências culturais 

presentes na construção desse sujeito concreto. 

Nessa lógica, é importante compreendermos as relações estabelecidas entre a 

criança com deficiência e o seu ambiente, em cada momento de sua vida, bem como 

os conceitos e características que, historicamente, vêm se constituindo como traços 

indicativos da deficiência na sociedade, por exemplo, o tripé deficiência, incapacidade 

e impedimento (AMARAL, 2015). 

Para essa autora, “Deficiências são relativas a toda alteração do corpo ou 

aparência física, de um órgão ou de uma função, qualquer que seja sua causa; em 

princípio significam perturbações a nível de órgão” (idem, p. 63). 

Não se pode negar que, de acordo com a autora, a deficiência refere-se a 

defeitos, perdas ou alterações, temporárias ou permanentes, que tanto podem ser de 

um órgão, como tecido ou outra estrutura do corpo, inclusive pode ser referente à 

função mental. Incapacidade (AMARAL, 2015, p. 63) é uma condição que reflete 

“[...]as consequências das deficiências em termos de desempenho e atividade 

funcional do indivíduo; as incapacidades representam perturbações ao nível da 

própria pessoa”. 

A incapacidade, no seu entendimento, refere-se a excesso ou insuficiência no 

comportamento ou quanto ao desempenho de uma atividade. Também podem ser 

temporárias ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis e progressivas ou 

regressivas. Ex: cuidado pessoal, controle dos esfíncteres, autocuidado, lavar-se, 

alimentar-se, andar e outras atividades do cotidiano. Já desvantagens “[...] dizem 

respeito aos prejuízos que o indivíduo experimenta devido a sua deficiência e 

incapacidade, refletem, pois, a adaptação do indivíduo e a interação dele com o 

meio”(idem, p. 63). 

Falar em desvantagem remete à sensação de perdas do sujeito em relação aos 

outros e ao meio em que vive. No entanto, não é mais dessa forma que se deve pensar 

a pessoa com deficiência, relacionando-a a faltas, ao não poder, pelo contrário, 

contrariar e eliminar qualquer tipo de conceito pejorativo, discriminatório. Mesmo em 

processo de evolução constante, a sociedade não rompeu totalmente com sua história 

conceitual e preconceituosa, especialmente quanto à convivência e aceitação das 

diferenças ou das condições de deficiência das pessoas. Pessoas significativamente 

diferentes geram impacto no “olhar” do outro, provocando: “[...] sentimentos de 
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comiseração (com diversas manifestações de piedade, caridade ou tolerância, seja 

porque o “diferente” é cego, surdo, deficiente mental, deficiente físico, autista, ou 

deficiente múltiplo...) ” (CARVALHO, 2014, p, 40). Contrapondo a essas práticas, a 

Constituição Federal de 1998: 

[...] incorporou vários dispositivos referentes aos direitos da pessoa com 
deficiência, nos âmbitos da saúde, educação, trabalho e assistência. [...]. 
Essas determinações estenderem-se para outros textos legais da União e 
para as legislações estaduais e municipais. (FERREIRA;FERREIRA, 2014, p. 
22). 

 

Os direitos constitucionais, de habilitação, reabilitação e integração à vida 

comunitária encontram-se nos seguintes itens e artigos: (art. 203, IV); proibição de 

qualquer discriminação referente a salário e critérios de admissão (art. 7°, XXXI); 

acesso ao serviço público por meio de reservas de percentual dos cargos e empregos 

públicos (art. 37, § 7°); um salário mínimo mensal para aqueles que não possuam 

meios de prover a própria subsistência (art. 203, § 5°); o atendimento educacional 

especializado e na rede regular de ensino (art. 208, III); eliminação de obstáculos 

arquitetônicos e acesso ao transporte coletivo (art. 227, II e § 2°, e art. 244). 

Conciliadas com essas garantias constitucionais, concepções sobre deficiência 

introduzem outras reflexões, especialmente, participação plena na vida comunitária, 

no direito de ser diferente e de viver uma vida digna. Na tentativa de eufemizar os 

efeitos da terminologia deficiência, outras expressões surgiram, ao longo da história, 

como, pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência. 

Para Omote (apud AMARAL, 2015, p. 60), as tendências que marcaram tais 

mudanças são necessárias, pois “os discursos acerca da deficiência não são retratos 

dela, mas retratos de como ela é interpretada através de parâmetros ideológicos”. 

Com isso, a pertinência de se vislumbrar um olhar prospectivo sobre as 

pessoas com deficiência, com a valorização de suas habilidades e capacidades, em 

detrimento das dificuldades intrínsecas à inter-relação entre essas pessoas e o 

ambiente. Nesse sentido, sugere-se pensar a deficiência com “[...] menos ênfase nos 

aspectos orgânicos e de constituição biológica da deficiência e mais ênfase nas 

relações sociais e na atenção educacional, [...]”. (FERREIRA;FERREIRA, 2014, p. 

41). 
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3. INSERÇÃO DO DEFICIENTE NO MERCADO DE TRABALHO 

 

A inclusão do portador de deficiência no mercado de trabalho vem crescendo 

constantemente, segundo dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), em 

2009, do total de 41,2 milhões de vínculos de emprego ativos em 31 de dezembro, 

288,6 mil foram declarados como pessoas com deficiência, representando 0,7% do 

total de vínculos empregatícios (BRASIL, 2011). 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE realizado em 2010 foi indicado 

que 23,9% da população brasileira possui alguma deficiência, superando a contagem 

de 45 milhões de brasileiros. Destes, 27 milhões tem idade para trabalhar no mercado 

formal de trabalho, com direitos trabalhistas e previdenciários. No caso da Lei de 

Cotas existem 701.000 vagas em aberto no país, porque apenas 236 mil das 937 mil 

vagas reservadas por lei foram preenchidas (IBGE). Na cidade de Fortaleza, segundo 

dados do SINE/IDT foram ofertadas 1.915 vagas para pessoas com deficiência no ano 

de 2010 e dessas vagas 1.253 foram preenchidas (SINE/IDT 2010). 

Porém, ainda é preciso progredir ainda mais em aspectos tais como da cultura 

corporativa, quebra de preconceitos, como o da baixa produtividade do trabalho deste 

tipo de profissional, por exemplo, entre outros. No entanto, para avançar nesta 

discussão é necessário definir alguns conceitos, como mercado de trabalho e sua 

dinâmica, o perfil dos trabalhadores portadores de deficiência, a dificuldades práticas 

das firmas na contratação e as questões relativas ao setor de recursos 

humanos(BRASIL, 2011). 

Quando se fala em pessoas com deficiência convém questionar seus conceitos, 

limites e diferenciações. O autor João Ribas (1998) em seu livro “O que são pessoas 

deficientes? ” relata que as pessoas não são fisicamente iguais, ou seja, cada ser 

humano tem sua cor de pele, sua raça, altura e etc. 

Portanto, as pessoas com deficiência possuem diferenças das demais, pois 

possuem sinais ou sequelas mais notáveis, mas segundo o autor a realidade natural 

desses indivíduos não pode ser transpassada para a realidade social, ou seja, nós 

construímos a sociedade em que se vive e “pensar numa sociedade melhor para as 

pessoas deficientes é necessariamente pensar numa sociedade melhor para todos”. 

(RIBAS, 2013, p. 13). Vários entraves se manifestam para a inclusão da pessoa com 

deficiência, mas desde abril de 2004 foi decretada uma lei que exige que as empresas 
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com mais de cem empregados, utilizem a contratação de um deficiente (MTE, 2017, 

p. 03) 

 

3.1  O MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho, por sua vez, relaciona aqueles que procuram emprego 

e aqueles que oferecem emprego num sistema típico de mercado como visto acima, 

onde se negocia para determinar os preços e quantidades de um bem, no caso, o 

trabalho. O seu estudo procura perceber e prever os fenômenos de interação entre 

estes dois grupos tendo em conta a situação econômica e social do país, região ou 

cidade. (PINHO, VASCONCELOS,2014) 

Em relação ao mercado de trabalho, também há os desajustes entre a oferta e 

a quantidade que caracterizam todos os tipos mercados. Pode-se dizer que quando 

existe a formação de excesso de profissionais – oferta de trabalhadores - e falta de 

procura desses profissionais – demanda por trabalhadores -, não há um equilíbrio 

entre a oferta e a procura – a oferta é maior do que a procura - ocorre o que se chama, 

segundo Blanchard (2016), de saturação de mercado. Situação na qual existem 

insuficientes postos de trabalho para absorver os profissionais. (BLANCHARD, 

pgs.105-107.2016). 

Outro desequilíbrio entre oferta e procura no mercado de trabalho é quando a 

oferta de postos de trabalho é maior do que a procura por trabalho por parte dos 

trabalhadores. Esta é uma situação que ocorre quando, por exemplo, a indústria 

progride e inova rapidamente e o mercado de trabalho não consegue suprir as novas 

vagas geradas. A diminuição da procura por profissionais com dada qualificação que 

estão sendo substituídos pela demanda de outra profissão ou qualificação em que 

ainda não há oferta suficiente acaba também gerando desemprego, o qual pode estar 

associado ao aumento no número de máquinas, que podem substituir a mão de obra 

(BLANCHARD, pgs.105-107.2016). 

Para a perfeita integração do empregado com deficiência no ambiente de 

trabalho, é importante que a empresa desenvolva um processo de acompanhamento 

do empregado com deficiência visando sua integração com os colegas e chefia e 

adaptação às rotinas de trabalho. Para tal, tanto o empregado como a chefia, devem 
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ser questionados sobre as questões suscitadas com o ingresso do novo empregado. 

Muitas vezes o próprio empregado vai sugerir adaptações no seu posto de trabalho e 

o chefe, orientado e apoiado nas dificuldades relatadas, poderá encontrar a solução 

para melhorar a realização das rotinas.  

A empresa deverá providenciar a adequação dos meios e recursos para o bom 

desempenho do trabalho, considerando suas limitações. Os apoios especiais são 

elementos (orientação, supervisão e ajudas técnicas, dentre outros) que auxiliam ou 

permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou 

mentais da pessoa com deficiência, de modo a superar as barreiras da mobilidade e 

da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições 

de normalidade (Instrução Normativa nº 20/01, da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho/MTE).  

Como exemplos de apoios especiais têm-se: as tecnologias de acesso ao 

computador e à Internet para pessoas com deficiência visual e motora, sintetizadores 

de voz, livros falados, sinalização e alarmes sonoros e luminosos, folheadores 

eletrônicos para tetraplégicos, serviço de impressão em Braille, serviço de mensagem 

e vibracall em telefones para deficientes auditivos, banheiros adaptados para 

cadeirantes, corrimão nas paredes para facilitar a locomoção de deficientes visuais, 

etc. 

3.2  ASPECTOS LEGAIS NA INCLUSÃO DOS PNE (s) NO MERCADO DE 

TRABALHO 

A contratação de pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra. 

Eis que se espera do trabalhador nessas condições profissionalismo, dedicação e 

assiduidade. Enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado. As organizações de 

pessoas com deficiência detêm um conhecimento acumulado há décadas acerca das 

potencialidades das pessoas com deficiência e dos métodos para sua 

profissionalização.  

Embora essas leis tenham surgido para ampliar as oportunidades de acesso 

ao mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, na prática, o processo não é 

tão simples.  

Além de fatores individuais, econômicos e sociais, um outro aspecto que 
dificultaria a inserção da pessoa com deficiência no trabalho, apontado pela 
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literatura científica, é a falha no processo de formação e qualificação 
profissional. No Brasil, essa formação tem frequentemente ocorrido por 
intermédio de programas desenvolvidos por oficinas pedagógicas ou 
protegidas por instituições de ensino especial. Entretanto, existem críticas em 
relação aos procedimentos utilizados por esse programa, por considerar as 
atividades comumente ensinadas, como artesanato, tapeçaria e marcenaria, 
selecionadas mais em função dos recursos materiais disponíveis e da 
tradição institucional, do que da demanda do mercado de trabalho, pouco 
contribuindo para efetivar qualitativamente essa população. (PEROSA, 2011; 
MANZINI, 2013; GOYOS, 2015; TANAKA, 2013; NUNES, 2014). 

 

Percebem-se as várias dificuldades para a inclusão do deficiente no mercado 

de trabalho. Mas o problema advém dos dois lados, tanto das empresas, quanto dos 

próprios deficientes. As empresas precisam de uma estrutura para recebê-los e estes, 

de capacitação e interesse em desenvolver seu lado intelectual para ocuparem tais 

vagas. Cabe aos órgãos governamentais, capacitá-los e às empresas, disponibilizar 

espaço físico para que todos consigam alcançar o interesse comum: formar e integrar 

cidadãos dignos do trabalho diário. 
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4. DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS E A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

De acordo com Flávia Piovesan, a história das constituições brasileiras 

demonstra que somente após a edição da Emenda Constitucional 12 de 1978 é que 

os direitos das pessoas com deficiência alcançaram uma maior abrangência, tendo 

em vista que o supradito dispositivo normativo versou sobre direitos relevantes, tais 

como o direito à educação, assistência e reabilitação, acessibilidade, e proibição de 

discriminação.  

Conforme o entendimento da referida autora, a Carta constitucional de 1988 é 

um marco de transição para um regime democrático, revelando significativas 

mudanças na regulamentação dos direitos concernentes às pessoas com deficiência. 

Tal fato é resultado dos movimentos internacionais de tutela dos direitos atinentes às 

pessoas com deficiência, que predominaram durante a década de 80, nesse sentido, 

houve a plena participação das associações das pessoas com deficiência no processo 

de produção desses direitos, o cidadão com deficiência torna-se um agente criador e 

condutor dos seus direitos, e não mais um mero receptor e espectador.  

A Organização da Nações Unidas (ONU) elegeu o ano de 1981 como o ano 

internacional das pessoas com deficiência, a partir de então, intensificou-se a 

necessidade de realização de políticas públicas, nos contextos nacionais e 

internacionais, a fim de garantir a plena e efetiva participação desses indivíduos. 

Diante do exposto, afirma-se que a temática dos movimentos sociais dominou 

o cenário internacional e nacional, influenciando fortemente a elaboração da 

constituição cidadã, que se manteve permeável aos pleitos das pessoas com 

deficiência, destinando normas expressas às pessoas com deficiência, versando 

sobre o direito à igualdade de oportunidades, ao trabalho, a educação, à assistência 

social, à acessibilidade, entre outros.  

A Lei maior possui um total de 7 artigos referentes aos direitos das pessoas 

com deficiência: art. 7°, XXXI; art 23, II; art. 24, XIV; art.37, VIII; art.203,IV e V; art. 

227 §1°, II e § 2° e art.244. Cumpre colacionar as considerações da autora Flávia 

Piosevan:  

A Carta Brasileira de 1988, ao revelar um perfil eminentemente social, impõe 
ao poder público o dever de executar políticas que minimizem as 
desigualdades sociais e é nesse contexto que se inserem os sete artigos 
constitucionais atinentes às pessoas com deficiência. Esses dispositivos 
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devem ser aplicados de modo a consagrar os princípios da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade, da cidadania e da democracia. Vale dizer, a 
elaboração legislativa, a interpretação jurídica e o desenvolvimento das 
atividades administrativas devem se pautar por esses princípios, a fim de 
alcançar o ideal de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. 
 

Destarte, é possível asseverar que houve avanços significativos, entretanto 

após alguns anos de vigência da Carta Constitucional, a brilhante autora, Flávia 

Piovesan afirma em sua obra que mesmo com a previsão expressa dos direitos 

atinentes às pessoas com deficiência, bem como dos instrumentos garantidores 

desses direitos fundamentais, quais sejam, a constitucionalização da ação civil pública 

e mandado de segurança coletivo como forma de legitimar os direitos coletivos e 

difusos, a ação direta de inconstitucionalidade como forma de combater as 

irregularidades do poder público, ainda assim prepondera a marginalidade e a 

exclusão dos indivíduos com deficiência. 

Tal fato se deve à falta de efetividade das normas constitucionais, uma vez que 

não basta a simples previsão de direitos, sendo necessário políticas públicas e 

legislativas que objetivem a sua efetivação. Outro fator que impede avanços na seara 

dos direitos constitucionais das pessoas com deficiência é a ausência de 

conscientização da sociedade. É necessária uma mudança de concepção e postura, 

visto que de nada adiantará a produção de normas e regras para uma sociedade que 

não respeita as diferenças. 

A preocupação em garantir o direito de que todo cidadão seja respeitado e não 

venha a sofrer nenhum tipo de preconceito na sociedade é uma das garantias a serem 

asseguradas na Constituição Brasileira, a Lei fundamental e soberana da nação. Nela, 

define-se que “constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (CONSTITUIÇÃO, 1988, art. 3º/ IV). 

As leis que regulamentam o art. 37, inciso VIII, são a Lei nº 8.112/1990, que em 

seu art. 5º, §2º, determina a reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência, 

e o Decreto nº 3.298/1999, no seu art. 37, que determina que o mínimo de vagas para 

as pessoas com deficiência deve ser de 5%. 

A reserva de cargos não se limita aos cargos públicos, mas também aos cargos 

de empresas particulares, tendo como regulamentação a Lei de Cotas (Lei nº. 8.213 

de 1991), que determina o seguinte percentual: 
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Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher 
de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou 
pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção: - até 200 
funcionários.................. 2%, - de 201 a 500 funcionários........... 3%, - de 501 
a 1000 funcionários......... 4%, - de 1001 em diante funcionários... 5% 
(BRASIL, 1991).  

A intenção da igualdade de tratamentos entre todas as pessoas pela 

Constituição, inclusive as pessoas com deficiência, fica clara nos artigos que tratam 

da aposentadoria e previdência social: 

 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...]. § 4º É vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos de servidores: I – portadores de 
deficiência; [...]. Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: [...] § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 
quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos 
definidos em lei complementar. (BRASIL, 1988) 

Outro artigo importante para a inclusão social das pessoas com deficiência, 

inclusive no mercado de trabalho, encontra-se no art. 203, uma vez que determina 

que o Estado é responsável por prestar assistência e proteger as pessoas com 

deficiência, de modo a integrá-la à sociedade de forma efetiva, a fim de que esta possa 

estar em situação equivalente com os demais:  

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: [...] IV – a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um 

salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 

a lei (BRASIL, 1988).  

A habilitação e a reabilitação alcançam um maior número de pessoas, visto que 

vale para aqueles que não tiveram a oportunidade de trabalhar. O inciso V trata sobre 

o benefício assistencial, não importando se o beneficiário contribuiu ou não com o 

regime previdenciário. O art. 208 fala sobre a educação das pessoas com deficiência 

como dever do Estado. Um fato importante sobre esse artigo é que o atendimento 

educacional prioriza a rede regular de ensino, mostrando a vontade de inclusão sem 

discriminação. 
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). 

 

 Por fim, houve uma preocupação do legislador com a acessibilidade da pessoa 

com deficiência. Os direitos fundamentais, que são garantias que atingem a todas as 

pessoas de forma indistinta, é uma prova de que tem-se que proporcionar certos 

“benefícios” às pessoas com deficiência para que estas possam ter acesso às 

mesmas oportunidades oferecidas às outras pessoas. Neste sentido, deve-se criar 

leis, melhorar os acessos físicos, educacionais e trabalhistas, de forma a ocorrer uma 

integração efetiva. Para proporcionar essa igualdade de oportunidades, é preciso 

haver um tratamento diferenciado, como algumas garantias e direitos específicos. Não 

se trata de direitos especiais, mas sim de leis especificas para que haja uma 

equivalência de oportunidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho procurou de forma ampla fazer uma análise da relação 

entre as Pessoas Portadoras de Deficiência e a sua inserção no mercado de trabalho, 

levando-se em consideração a preocupação com a responsabilidade Social, os 

aspectos legais, e a acessibilidade.  

Pode se perceber que hoje, embora a inclusão social das pessoas com 

deficiência esteja em pauta nas discussões teóricas, nas legislações e na mídia, na 

prática ela ainda reluta por uma naturalidade. 

Vale também salientar a importância de haver interesse por parte do Poder 

Público em destinar recursos financeiros em seu orçamento por meio dos planos 

plurianuais a fim de efetivar a política pública de atendimento à esta população. 

Esta pesquisa foi enriquecedora para a pesquisadora como profissional e 

também como na carreira acadêmica a partir daí poder analisar como os segmentos 

da saciedade estão à margem da construção da inclusão no mercado de trabalho e 

que a população ainda procura recursos para a visibilidade das pessoas com 

necessidades especiais. 

Há muitos avanços no mercado de trabalho e existem muitos momentos 

interessantes na inclusão, quando percebe-se que a relação de trabalho entre colegas 

está enriquecendo na conduta social, e estimulando o encontro com o diferente. Isto 

se organiza em um contexto de respeito mútuo, no qual o olhar se dirige as 

possibilidades e não nas limitações.  

Sugiro nesse contexto, novos estudos sobre este tema, acredito que devem ser 

elaborados com o intuito de ir a campo e criar um espaço de escuta para ambas as 

partes envolvidas, pessoas com deficiência e os representantes das empresas, e 

desta forma desenvolver propostas que possam lidar com as questões emocionais e 

psicológicas suscitadas pelo tema. 
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