
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

Caminhos a se percorrer... 
 

Abordar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é tarefa simples, 

pois implica tocarmos em questões delicadas, que trazem por si só certa complexidade. Temas 

como: limitação, acessibilidade, formação profissional, preconceito e outros, sempre estão 

borbulhando quando nos dispomos a compreender o que favorece, dificulta ou impede o 

acesso dos trabalhadores com deficiência aos meios produtivos. Nossa intenção com esse tex-

to é propor uma breve reflexão, levando em consideração os temas supracitados na tentativa 

de questionarmos posicionamentos tanto das pessoas com deficiência, quanto das organiza-

ções empresariais. Posicionamentos estes que tendem a apontar certo conformismo de am-

bas perante a realidade da exclusão.  

 

Comecemos pelo tema limitação. É indiscutível que a deficiência, em maior ou menor grau, 
produzirá limitações no sujeito que a adquire. Inclusive, no âmbito da legislação brasileira, 
que estabelece o sistema de cotas para trabalhadores com deficiência nas empresas com cem 
ou mais empregados. Assim, só é considerada pessoa com deficiência aquela que possui limi-
tação ou incapacidade para o desempenho de alguma atividade. Então, quando discutimos a 
inclusão dos trabalhadores com deficiência, o que está em questão não é a limitação em si, 
mas o lugar que ela ocupa na perspectiva da pessoa que a possui e na perspectiva dos dirigen-
tes empresariais.  
 

Há pessoas com deficiência que driblam suas limitações sensoriais, intelectuais ou motoras 

quase que de forma artística, conseguindo produzir movimentos inventivos e altamente criati-

vos, frente ao que as limita. Em contrapartida, outras pessoas tendem a superdimensionar 

suas limitações, produzindo uma postura vitimizada diante da vida. Considerando a visão dos 

empresários, essa mesma forma de entendimento é observável. Pelo fato de as empresas, tra-

dicionalmente, não receberem a mão de obra de trabalhadores com deficiência, é de se espe-

rar que não apresentem infraestrutura favorável à inclusão dos mesmos. Então, podemos con-

cluir que as empresas também possuem limitações e precisam se posicionar em relação a elas. 

Ao mesmo tempo em que há medidas criativas, éticas e responsáveis por parte de algumas 

empresas para superarem o que limita suas práticas inclusivas, outras se fixam no lugar da 

queixa, se sentindo vitimas do governo que as obriga a contratarem trabalhadores historica-

mente indesejados. Frente a isso, o caminho mais cômodo é concluir que nada tem a ser feito, 
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atribuindo aos trabalhadores com deficiência outras formas de limitações, como, por exemplo, a 

formação profissional insuficiente, a baixa escolaridade, sem conectar tais questões a fatores 

históricos, sociais e políticos mais amplos. 

 

Ao mencionarmos a questão das limitações, inevitavelmente, precisamos indagar acerca da 

acessibilidade. Ela é considerada um princípio fundamental do paradigma da Inclusão social e, 

sendo assim, é impossível pensar práticas inclusivas no trabalho sem a promoção da acessibili-

dade em todas as suas modalidades. A construção de contextos acessíveis não é algo simples, 

mas também não é um “bicho de sete cabeças” como muitas empresas acreditam. Talvez, o 

maior desafio seja convencer o empresário quanto ao fato de que construir a acessibilidade é de 

um investimento, onde os beneficiados não são apenas trabalhadores com deficiência, mas to-

dos que convivem no espaço comum da empresa e que merecem um ambiente de trabalho dig-

no que lhes proporcione, no mínimo, saúde e segurança. Contudo, aqui há uma importante dife-

rença: os trabalhadores sem deficiência têm maiores chances de chegarem às empresas. Em 

muitos casos, a precariedade arquitetônica, instrumental e dos processos de trabalho lhes é 

despercebida ou, quando a percebem, se submetem, se esforçam e até mesmo adoecem na 

tentativa de dar conta dela. Já os trabalhadores com deficiência, têm sérias dificuldades até 

mesmo de chegarem. O rótulo que carregam é suficiente para criar o distanciamento e, muitos 

não recebem ao menos a oportunidade de uma primeira entrevista. Diferentemente dos outros 

trabalhadores, o mínimo de acessibilidade é pré-condição para que se dê não apenas a contrata-

ção, mas, principalmente, a possibilidade de serem produtivos 
 

Em um contexto onde empresas e pessoas com deficiência não se implicam, o que vimos é um 

“fogo cruzado”, na tentativa de se encontrar um culpado pelo não cumprimento da lei de cotas, 

ou seja, a não contratação. Assim, se propagam frases com conotação acusadora: “as pessoas 

com deficiência não são qualificadas”, “as empresas não são flexíveis”, “há muito preconceito”, 

“as pessoas não querem trabalhar”, “abro as vagas, mas não aparece ninguém”. Tais expres-

sões, além de reafirmarem a condição das pessoas com deficiência de desacreditadas e questio-

narem a conduta ética das empresas, denotam ainda angústias, frustrações, desânimo e certo 

estranhamento para algo que não é mais novidade, já que a lei de cotas está próxima de com-

pletar vinte e três anos. 

 

Ao mesmo tempo em que temos a suspeita de poucos avanços nessas duas décadas da lei, é 

preciso nos lembrar do teor desse instrumento legal. Ele vem contrapor ideias produzidas e re-
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produzidas por mais de quinhentos anos de história, onde a capacidade laboral das pessoas com 

deficiência era algo inconcebível. Então, necessário se faz que nos atentemos aos progressos pon-

tuais, singelos, mas que nitidamente marcam trajetórias de pessoas e de empresas de modo posi-

tivo. Assim, as práticas inclusivas envolvendo pessoas com deficiência nunca estão plenamente 

concluídas. Elas são processuais e demandam um contínuo trabalho de produção e descobertas. 

Precisam ser permanentemente repensadas, reinventadas, apontando-nos, de fato, caminhos a se 

percorrer. 

 

 

Professora Fabíola Fernanda do Patrocínio Alves 

Mestre em Psicologia 

Coordenadora de Projetos do Instituto Ester Assumpção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
________________________ 
Lei 8213/91: Lei que estabelece a cotas de 2% a 5% para trabalhadores com deficiência ou reabilitados do INSS nas empresas priva-

das com cem ou mais empregados. Decreto 5296/2004: Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá priori-

dade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 


