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O trabalho é alvo de muitas interpretações, geralmente associado a uma atividade penosa 

ligada somente à subsistência. No entanto, quando se trata da inclusão de pessoas com 

deficiência, o primeiro passo é dar novos sentidos ao significado do trabalho. Assim, para 

pensar na inclusão de pessoas com deficiência, é preciso olhar para o trabalho como uma 

dimensão que está para além da atividade remunerada e que ocupa um papel central na 

vida dos adultos, pois contribui para a integração social, a formação da identidade e o 

reconhecimento dos sujeitos1.  

 

Dessa forma, entende-se que o trabalho não se trata apenas de uma necessidade dos 

indivíduos; é, também, um direito de todos. Um direito constitucional2, inclusive! Nesse 

sentido, o Brasil vem implementando políticas públicas que buscam assegurar o acesso 

ao trabalho para populações historicamente excluídas, dentre as quais, destacam-se as 

pessoas com deficiência. 

 

No que se refere a esse grupo, o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), apontou que, aproximadamente, 24% da população 

brasileira apresentava algum tipo de deficiência e que apenas 0,84% desses indivíduos 

possuíam vínculo empregatício. Esses dados ilustram que, embora o Brasil tenha 

avançado na promoção do acesso ao trabalho para pessoas com deficiência, ainda há 

desafios importantes para garantir, de forma efetiva, esse direito.   

 

Assim, este texto convida a uma reflexão mais profunda sobre o tema e começa 

respondendo à pergunta: o que é deficiência? Em seguida, apresenta o que se tem feito 

no Brasil para garantir a inclusão, no trabalho, de pessoas com deficiência e quais os 

principais desafios a serem superados nesse sentido. 

 

Deficiência: do que estamos falando, afinal? 

 

A deficiência é um fenômeno de difícil definição visto que, nem sempre, há como 

identificá-la diretamente; ela é, muitas vezes, inferida por causas presumidas, prejuízos 

ou danos individuais, com consequências refletidas na restrição ou incapacidade para o 

desempenho de atividades, tais como autocuidado, lazer e trabalho. Entretanto, é 

importante ressaltar que o modo como a sociedade percebe as pessoas com deficiência 

depende de valores culturais que mudam de acordo com o local e a história. 

 

Durante o século XX, nos países ocidentais, a deficiência passou a ser entendida a partir 

do modelo biomédico, segundo o qual, essa condição está unicamente relacionada a 

problemas biológicos como: patologias, lesões, malformações. 

 

                                                 
1 LHUILIER, Dominique. Trabalho. Psicologia & Sociedade, v. 25, n. 3, p. 483-492, 2013. 
2 Esse direito está disposto no artigo 6º da Constituição Federal como um dos direitos sociais do cidadão. 



No entanto, embora os danos à saúde, que causam a deficiência, necessitem de avaliação 

de profissionais e certificação clínica, nem sempre essas ações são suficientes para 

atestarem a incapacidade de um indivíduo. Isso porque a restrição na realização de 

atividades também se relaciona com a adaptação do meio onde as pessoas vivem.  

 

Para ilustrar esse quadro tomemos o caso de duas crianças com paralisia cerebral. Uma 

delas tem cadeira de rodas, acesso à serviços de saúde e consegue frequentar a escola; 

enquanto outra vive numa área onde, mesmo com cadeira de rodas, não é possível circular 

no território e não há possibilidade de acessar serviços de saúde nem escola. Nesse caso, 

o que limita a participação da segunda criança, não é a paralisia cerebral, mas o contexto 

econômico e social que refletirá, se essa realidade não for mudada, em uma vida 

profissional futura mais difícil ou inexistente.  

 

 
Figura 1: Onde está a deficiência? 

 

Exatamente por isso, esse modelo biomédico recebeu muitas críticas em virtude dessa 

visão individualista, restrita ao corpo, que rotula os indivíduos como inaptos e ignora as 

estruturas sociais que impedem sua participação. Entre vários esforços no sentido de 

superar as fragilidades desse modelo destaca-se a Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF), publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2004. 

Essa publicação contribuiu para uma nova visão acerca da deficiência, reconhecendo-a, 

também, como um fenômeno vinculado a fatores ambientais e sociais de forma mais 

dinâmica. Além disso, a CIF inovou também ao tratar da questão da Participação Social 

como uma das dimensões centrais para análise da funcionalidade dos sujeitos.   
 



Contudo, apesar da CIF ter colocado em pauta, de forma mais incisiva, a necessidade de 

incluir, nas discussões das políticas públicas, a garantia do acesso desse grupo 

populacional ao lazer, trabalho, moradia e educação, com vistas a permitir movimentos e 

percursos potentes visando à inclusão social, o modelo biomédico ainda coexiste e, muito 

provavelmente, predomina em serviços de assistência, perícia e, infelizmente, no mundo 

do trabalho. 

 

Quais os programas e medidas legais vigentes no Brasil para a inclusão, no trabalho, 

de pessoas com deficiência? 

 

Acerca do contexto nacional, o fenômeno da deficiência foi historicamente atrelado às 

perspectivas da filantropia e do modelo biomédico, contribuindo, assim, para a 

reprodução social de processos de invalidação desse grupo populacional. Nesse aspecto 

histórico, duas questões podem ser destacadas: se podem viver da filantropia, por que 

trabalhar? Se são incapazes, como conseguirão ter um lugar no competitivo mundo do 

trabalho? 

 

Tal cenário passou a ser questionado no fim da década de 70, do século XX, por 

movimentos sociais de pessoas com deficiência e por profissionais de reabilitação, 

inseridos no cenário de proposições internacionais e nacionais, como o Programa de Ação 

Mundial para Pessoas Deficientes (PAMPD), da Organização das Nações Unidas (ONU) 

e a Reforma Sanitária Brasileira. O intuito desses movimentos foi iniciar uma discussão 

em relação à participação da população com deficiência em todas as esferas sociais, 

inclusive a do trabalho. 

 

Como um dos frutos desses movimentos, a Constituição Federal de 1988 pautou a 

proteção social das pessoas com deficiência no Brasil proibindo qualquer discriminação 

no tocante a salário e critérios de admissão desse trabalhador. Avançando nesse sentido, 

outro marco na garantia de acesso desse grupo populacional ao trabalho foi a 

promulgação, em 1991, da Lei 8.213, popularmente conhecida como Lei das Cotas, que 

obriga as empresas que possuem mais de cem funcionários a preencherem de 2% a 5% 

de suas vagas com pessoas com deficiência.3  

 

Entretanto, essa inclusão proposta na referida lei foi bastante criticada por não especificar 

de forma clara os critérios sobre quais pessoas, de fato, deveriam ser amparadas 

legalmente a fim de obter acesso ao trabalho. Esse aspecto obscuro da Lei de Cotas 

impediu sua plena implementação por mais de uma década e, somente com o Decreto 

5.296, de dezembro de 2004, que especificou critérios técnicos mais rigorosos de 

qualificação da deficiência, essa questão começou a ser sanada no País e, assim, as 

pessoas com deficiência puderam ser, aos poucos, incluídas no mercado de trabalho. 

 

 

                                                 
3 A proporção de empregados utilizada no cálculo da cota é a seguinte: de 100 até 200 

empregados: 2%; de 201 a 500 empregados: 3%; de 501 a 1.000 empregados: 4%; e acima de 

1.000 empregados: 5%. 



 
Figura 2: O poder da lei 

 

Hoje, quase quatorze anos depois da promulgação desse decreto, ainda há muitos desafios 

a serem superados. Primeiramente, quando as pessoas com deficiência são admitidas 

pelas empresas acabam ocupando, predominantemente, funções pouco especializadas e 

com baixa remuneração. Isso se deve, em grande parte, à falta de acesso dessas pessoas à 

educação. Ou seja: a falta de inclusão ao trabalho pode ser resultante da ausência de 

inclusão à educação. Não tem estudo; não tem trabalho!!  

 

No que se refere aos tipos de deficiência, nota-se que as empresas buscam contratar 

pessoas com deficiências leves cuja inclusão no trabalho geralmente não requer adaptação 

mais complexa. Nesse contexto, as pessoas com deficiências motoras e sensoriais são 

aquelas que apresentam um maior percentual de inclusão, o que, por sua vez, contrasta 

com um número menor de pessoas com deficiência intelectual que conseguem acesso ao 

trabalho.  

 



Inclusão de pessoas com deficiência no trabalho: o que eu tenho a ver com isso? 

 

Mesmo diante do reconhecimento da necessidade de discutir sobre o aumento da 

participação social de pessoas com deficiência, por meio do trabalho, essa temática tem 

sido pouco abordada nas práticas dos profissionais de saúde e muito menos ainda na 

formação de profissionais das áreas de saúde e segurança no trabalho.  

Junto aos empresários, a pauta é praticamente nula. Nada se discute a respeito!! É como 

se as pessoas com deficiência fossem, além de tudo, invisíveis a todos; que nada 

consumissem; que nada contribuíssem para o desenvolvimento do País sendo alvo apenas 

de ações de caridade.  

 

Figura 3: Deficiência (in)visível 

 

Nesse sentido, o cenário apresentado demonstra que, apesar dos avanços feitos no sentido 

de ampliar o acesso das pessoas com deficiência no trabalho no Brasil, ainda há um vasto 

campo de questões em aberto que precisam ser investigadas com maior afinco, que 

precisam ser discutidas e alteradas.  

 

Com urgência!! 

 



 
Figura 4: Muda sociedade! 

 


