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1 INTRODUÇÃO  

  

Na verdade a minha história começa durante a gestação da minha mãe, 

quando ela passou a maior parte da gestação em consultas medicas para que 

pudesse manter a pressão controlada. Quando chegou o dia parto, já comecei 

desde então, porque eu nasci bem no dia 1º de janeiro, então enquanto uns 

comemoravam, a minha mãe se encaminhava para o hospital e como, até o 

momento, meus pais tinham somente uma moto, eles foram de moto até o 

hospital.  

O parto foi tudo bem, mas depois de uns dias eu apresentei um quadro de 

refluxo, o qual passou em conforme o tempo. Aos meus três anos, minha mãe 

teve aneurisma e foi uma época muito difícil para mim, pois era muito apegada 

com a mãe, ainda sou, mas naquele tempo para tudo era mãe, a mãe que me 

dava de come, que me levava no banheiro, que me dava banho, que me vestia, 

que brincava comigo, me colocava pra dormi. Meu pai ficou com ela em 

Florianópolis, onde fez a cirurgia e se recuperando lá, nesse período eu fiquei 

com a minha tia materna, com a qual eu tinha mais afinidade. Com mais ou 

menos um mês internada, minha mãe voltou para casa e passa bem até hoje.  

Até os cinco anos, eu tive o desenvolvimento normal até um pouco mais 

acelerado do que as crianças em geral, após essa idade comecei a ter crises de 

vomito, as quais só paravam quando era internada e passava alguns dias no 

hospital, houve vezes que eu chegava a vomitar sangue, e foi assim com 

intervalo de alguns meses, muitas vezes de alguns dias, até aos 12 anos. E 

alguns médicos diziam que eu tinha gastrite nervosa e outros diziam que não, 

tanto que me pediam diversos exames, eu tomava muitos medicamentos, mas 

nunca tive um diagnóstico que comprovasse uma doença.  

Mas foi no começo da adolescência recebi uma notícia muito ruim. Eu caia 

muito quando andava, corria, mas deixava de brincar, mas conforme eu crescia 

as quedas aumentavam de proporção, além disso meu corpo não correspondia 

a idade, por exemplo minhas pernas e braços. Então meus pais me levaram no 

neurologista, que acompanha meu caso até hoje, e com todo o meu relato ele 

pediu que fosse feito um exame genético, o resultado foi que eu tinha Ataxia de  



5  

  

Friedreich. Essa é doença neurodegenerativa, a qual é caracterizada geralmente 

por alterações das sensibilidades, redução ou ausência de reflexos nas pernas, 

escoliose e deformidades dos membros.  

Essa história que motivou a presente pesquisa. Apesar das minhas 

dificuldades motoras, ainda tenho o desejo de me formar psicóloga e estudar a 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  

A deficiência sempre foi uma incógnita para a humanidade. Nos 

primórdios da humanidade a deficiência era reconhecida como um castigo divino 

e a pessoa que a possuía era considerado um ser demoníaco carregado de maus 

presságios. Os estudiosos de todos os tempos tentaram explicar a origem de tão 

lastimável condição humana. A explicação que mais plausível encontrada para 

explicar o porquê de tantas pessoas serem acometidas de deficiência foi a 

genética.  

 Estudos sobre genética preencheram inúmeras lacunas deixadas pelas teorias 

anteriores. Através destes estudos foi possível chegar aos cromossomos, ao 

DNA (ácido desoxirribonucleico), à herança genética e à anatomofisiologia 

humana. Todavia, mesmo encontrando explicações científicas para o surgimento 

das deficiências, a humanidade caminhou a passos lentos para compreendê-las 

sem a influência e a égide religiosa, que às associavam ao pecado e à heresia.  

 As sociedades evoluíram e o pecado e a heresia deixaram de configurar como 

explicações lógicas para as deficiências. Novas legislações surgiram para 

proteger e dar condição de acesso aos direitos sociais a pessoas com 

deficiência. Apesar das legislações serem pontuais em relação aos princípios da 

igualdade e liberdade, as pessoas com deficiência ainda enfrentam preconceitos 

e estigmas construídos historicamente.  

 A desconstrução destes estigmas depende da ação direta de atores sociais 

(assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, sociólogos, entre outros), das 

famílias enquanto mantenedoras da qualidade de vida destes sujeitos sociais e 

das instituições de ensino e de atendimento. A ênfase social dada às políticas 

públicas nas últimas décadas tem garantido uma dialética mais profícua sobre 

as deficiências na sociedade.   



6  

  

Além disso, novas leis, bastante recentes, garantiram às pessoas com 

deficiência maior acessibilidade, acesso aos direitos sociais como o BPC/LOAS 

– Benefício de Prestação Continuada, transporte público gratuito, educação 

especial, inclusão escolar regular e acompanhamento especializado nas áreas 

de educação, saúde e assistência social.   

 O psicólogo atua diretamente com pessoas com deficiência. Algumas 

expressões da questão social são mais marcantes em alguns ambientes e 

contextos sociais. As estratégias utilizadas para dar resolutividade às demandas 

apresentadas pelos indivíduos, famílias e grupos sociais são diversas e podem 

desencadear novas ideias e projetos que atendam a população desprivilegiada 

pelas relações desiguais entre o capital e o trabalho.  

 As pessoas com deficiência, apesar do grande arcabouço de leis e políticas 

públicas existentes, ainda carregam o estigma associado à doença, ao 

sofrimento, à incapacidade e à intolerância. Cabe ao psicólogo conhecer as leis, 

as políticas públicas e as entidades que prestam atendimento a pessoas com 

deficiência, com intuito de contribuir para a inclusão social destes sujeitos, 

minimizando a discriminação e garantindo a liberdade e o amplo acesso aos 

direitos sociais.  

 Este trabalho é plenamente justificável porque o psicólogo atua com pessoas 

com deficiência nas diversas áreas de atuação, sempre buscando melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, incluindo-as no mercado de trabalho e na 

sociedade, sempre considerando suas limitações e estratégias de 

enfrentamento.    

 O objetivo geral deste trabalho foi investigar o processo de inclusão de pessoas 

com de deficiência no mercado de trabalho. Já os objetivos específicos foram: 

analisar a Lei do Cotas que permite a inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho; caracterizar a política nacional de assistência social, com 

intuito de entender os benefícios destinados às pessoas com deficiência que não 

podem ser incluídas no mercado de trabalho; conhecer as diversas deficiências 

e as possibilidades de inclusão no mercado de trabalho.  
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 A metodologia desta pesquisa foi do tipo descritiva, com estudo de materiais 

bibliográficos encontrados em periódicos científicos e livros. A análise e 

interpretação dos dados deu-se a partir da revisão dos autores estudados, com 

emissão de opiniões por parte da autora.   

2 DESENVOLVIMENTO2  

  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

Segundo Silva, Prais e Silveira (2014, p.2550):  

Um dos grandes eixos da Política Nacional de Promoção 
da Saúde do Brasil se refere às condições e relações de 
trabalho. Para as pessoas com deficiência (PCD), apesar 
da existência de vários instrumentos legislativos que 
incentivam e amparam sua empregabilidade, ingressar 
no mercado de trabalho ainda é uma tarefa difícil. 
Documento publicado pelas Nações Unidas em 2012 
mostra que pessoas com deficiência empregadas tendem 
a receber menores salários e realizam trabalhos 
considerados inferiores, com pouca possibilidade de 

desenvolver uma carreira e serem promovidas.  

:  

Os autores Hammes e Nuernberg (2015), dizem que o movimento pela 

inclusão da PcD no mundo do trabalho, que se dá este estudo, a partir das 

políticas vivenciadas no sistema público de empregos, na Grande Florianópolis, 

objetivando refletir acerca do papel deste sistema na efetividade da inclusão.  

A pesquisa da FEBRABAN (2006) aponta ainda que no 
ano de 2000 foram criadas cerca de 1.055 milhão de 
vagas através da política de cotas nas empresas com 
cem ou mais funcionários, aquecendo assim o mercado 
de trabalho para PcD. Porém, sabe-se que tais avanços 
ainda não são suficientes para garantir a inclusão dessas 
pessoas no trabalho. Tal fato é confirmado pelos dados 
oficiais da Relação Anual de Informações Sociais (Brasil, 
2012) de 2010, a qual demonstra que, dos 44,1 milhões 
de trabalhadores formais, somente 306 mil são pessoas 
com deficiência, caracterizando apenas 0,7% do total de 
trabalhadores, um número bem aquém do esperado após 
vinte anos da aprovação da Lei de Cotas.  

Além disso, Carvalho (2009) afirma que “a ocupação profissional é 

essencial para uma efetiva inclusão, mas também como uma forma de convívio 

e integração social”.  
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O autor Vasconcelos (2010), analisou políticas e práticas de inclusão da 

pessoa com deficiência física no mercado de trabalho em Salvador, Bahia e disse 

que:  

A questão da deficiência tem que passar a ser uma 
questão do interesse público e não apenas do âmbito 
privado, muito embora neste nível estejam mudanças 
importantes do ponto de vista cultural e ideológico. É  
preciso que haja desenvolvimento tecnológico e interesse 
do mercado, mas, acima de tudo, é indispensável que se 
busquem políticas de Estado abrangentes e que se 
conquiste uma sociedade menos injusta e mais 

equânime.  

Ele ainda explica que:  

O desenvolvimento de uma política pública de inclusão 
no trabalho exige não apenas a implementação do 
sistema de cotas como fator indutor de novas vagas e da 
discussão e mobilização em torno do tema. É também 
necessário um conjunto de medidas que envolvam a 
inclusão escolar, o estímulo à habilitação e ao 
desenvolvimento profissional, a reabilitação de pessoas 
vitimadas por acidentes ou doenças etc.  

Para Araújo e Schimidt (2006), a inclusão é um processo pelo qual a 

sociedade se adapta para a participação de pessoas portadores de 

necessidades especiais (PNEs), além disso elas também disseram que:  

  

Na fase da inclusão, o que se pretende é que 
empregadores, instituições formadoras e PNE's 
enfrentem juntos os desafios da qualificação, da 
produtividade e da competitividade. No Brasil, a 
profissionalização de PNE's tem sido oferecida, 
prioritariamente, por instituições especializadas, por 
centros de reabilitação e por associações de pessoas 
deficientes. As modalidades de profissionalização 
oferecidas vão desde o treinamento para a colocação em 
emprego competitivo até o programa de emprego 
apoiado, passando por alternativas como o trabalho 
protegido (oficinas) ou programas de pré- 
profissionalização (SASSAKI, 1997). A literatura atual 
tem se mostrado favorável a programas de emprego 
apoiado como forma viável de inclusão de PNE's no 
mercado de trabalho, apesar dessa ainda ser uma 
modalidade pouco difundida entre as agências 
profissionalizantes (RAGAZZI, 2001; ARANHA, 2003).  

Contudo, os mesmos autores perguntaram às empresas os motivos para 

a contratação de pessoas portadores de deficiência:  
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A maioria das empresas (cerca de 42%) fez alusão à 
exigência da Lei de Cotas e 31% delas alegou contratar 
PNE's em função de sua política de responsabilidade 
social. As demais empresas responderam que as 
contratações eram feitas porque os profissionais 
atendiam as exigências da empresa (18%) ou porque os 
dirigentes da empresa tinham consciência da 
necessidade de inclusão de PNE's no mercado de 
trabalho (9%) (BRASIL, 2018, WEB).   

Como Sassaki (1997), definiu “empresas inclusivas” como sendo aquela 

que “contempla as diferenças individuais, acredita no valor da diversidade 

humana e promove mudanças internas, tanto físicas como administrativas”. Com 

isso, os autores Volante e Leite (2011) concluíram que:  

[...] embora o amparo legal existente no Brasil para 
contratação de PCD seja considerado avançado em 
relação ao de muitos países, as leis vigentes 
garantem apenas a obrigatoriedade da contratação, 
sem, entretanto, prover reais condições para que a 
inclusão social de PCD seja efetivamente realizada.  

Apesar disso, Batista (2003) afirmou que:  

Questões relacionadas à segurança dentro do 
ambiente de trabalho e a desinformação sobre as 
reais capacidades das PCD por parte dos 
empregadores influenciam as empresas a resistir 
em empregar tais indivíduos, e não somente a falta 
de qualificação profissional dessa demanda 
populacional.  

  

As autoras Monteiro, Oliveira, Rodrigues e Dias (2011), explicaram que a 

deficiência é considerada como toda perda ou anomalia de estrutura ou função 

fisiológica, psicológica e/ou anatômica que gere desvio no padrão considerado 

normal para o desempenho de atividades. Contudo, elas ainda fazem a 

classificaram que:  

Por deficiência permanente considera-se aquela 
que se estabilizou durante um determinado tempo, 
impossibilitando qualquer recuperação ou retomada 
de responsabilidades pelo sujeito, por não mais 
possuir habilidades para tal. Incapacidade, por sua 
vez, é definida como redução efetiva ou acentuada 
da capacidade de integração social havendo, 
apesar disso, possibilidades de adaptações que 
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torne o sujeito apto ao desempenho de funções e 
atividades (BRASIL, 1999).  

Complementando esse pensamento, elas apontam que:  

Todo cidadão, com ou sem deficiência, precisa 
trabalhar para acessar os bens disponíveis no 
mundo moderno, bem como apoderar-se da 
construção da sua sociedade. Nesta lógica, manter 
uma pessoa, com idade e potenciais condições, fora 
doz mercado de trabalho é inviável devido ao alto 
custo dos benefícios assistencialistas (BAHIA, 
2006).  

As mesmas ainda citam o papel das organizações diante à inclusão:  

O ideal é que organizações se tornem mais inclusivas, 

investindo em ações de atração, manutenção e incentivo à 
mão-de-obra diversificada, criando ambientes receptivos aos 

tradicionalmente segregados do convívio social. Mas, na 
prática, as diferenças ainda são consideradas perdas de tempo 
e problemas a serem resolvidos. Não basta contratar PDs por 

obrigatoriedade legal, pois, mais do que isso, é preciso 
oferecer oportunidades para que ela desenvolva suas 

habilidades e permaneça na empresa atendendo aos critérios 
de produtividade estabelecidos (BAHIA, 2006).  

Para Garcia (2014)  

Atualmente, o chamado paradigma da 'inclusão' - que substitui 
a ideia de 'integração' - atribui responsabilidades maiores à 

sociedade e ao Estado no sentido de que existam condições 
de acessibilidade e inclusão para todas as pessoas, 

independentemente das limitações físicas, sensoriais ou 
cognitivas.  

  

Para os autores Oliveira, Júnior e Oliveira (2009) analisam que a política 

pública na área da inclusão é feita também com a participação da sociedade:  

[...] tem-se que as políticas implementadas em diferentes 

realidades vêm sendo analisadas a fim de situar as provisões 
legalmente formuladas no atual contexto de construção de uma 

sociedade para todos e, além disso, de verificar e extensão das 
mesmas no alcance deste propósito. Particularmente, nesse 

estudo, são destacadas as políticas de emprego dos Estados 
Unidos, da União Europeia e do Brasil para garantir o acesso 
da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Trata-se 

de três contextos distintos que, por suas características 
singulares, permitem ampla análise de como as políticas 

públicas na área têm sido propostas e implementadas.  
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Nesse sentido, eles dizem que “No caso do Brasil, um dos focos principais 

de análise é o sistema de cotas, adotado no país como forma de garantir às 

pessoas com deficiência o acesso ao mercado de trabalho”  

Hammes e Numberg (2015) explicam como foi o desenvolvimento das 

organizações referente a inclusão que a Lei de Cotas proporcionou na Grande 

Florianópolis SC.  

Após a implantação da Lei de Cotas, que obriga as empresas 
com mais de cem funcionários a contratarem pessoas com 

deficiência (PcD), percebeu-se uma mudança de paradigma 
que coaduna com o princípio de inclusão. Além disso, estudos 

de  Responsabilidade Social Empresarial têm levantado a 
importância da diversidade dentro das organizações, 

apontando a inclusão das PcD como forte aliada para uma 
gestão socialmente responsável, com significativos ganhos 
para a empresa (HAMMES; NUMBERG, 2015).  

Nesse sentido, no que se refere aos empregadores de pessoas com 

deficiência, foi constatado que:  

Grande parte tinha algum tipo de preconceito ou 

desconhecimento acerca das potencialidades das PcD. Muitas 
empresas claramente importavam-se somente em atender as 

condições impostas pela SRTE, recebendo "qualquer 
profissional", desde que o mesmo apresentasse deficiência; ou 
então, somente eram oferecidas vagas com pouca exigência 

de escolaridade e com baixíssimos salários, como os relativos 
às atividades de limpeza. Outras empresas, ainda, somente 

disponibilizavam vagas com rigorosas especificidades, de 
difícil preenchimento, e sem flexibilização das mesmas. Supõe-
se que esta seja uma forma de demonstrar à fiscalização a 

tentativa de cumprimento da cota, alegando falta de 
profissionais no mercado que se ajustassem ao perfil destas 

empresas. Constatou-se, portanto, que empresas com esse 
perfil não estavam prontas para a inclusão de pessoas com 

deficiência em seu quadro profissional (BRASIL, 2018, WEB).  

  

Nos processos seletivos, as pessoas com alguma limitação física, 

sensorial ou mental tendem a ficar em posição de desvantagem e perdem na 

competição com os demais candidatos”, por conta disso as autoras Ribeiro e 

Lima (2018) disseram que:  

Foi por esse motivo que o Estado criou, em 1991, a Lei 8.213, 
que estabelece que as empresas privadas com mais de 100 

empregados devem cumprir cotas de contratação de pessoas 
com deficiência, ficando definido que aquelas que possuem 

entre 100 e 200 empregados devem reservar 2% de suas 
vagas, entre 201 e 500 empregados, 3%, de 501 a 1000, 4% 
e, acima de 1001 empregados, 5%.  
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Com isso, muitos críticos dizem que:  

A simples existência dessas cotas já sugere uma espécie de 
discriminação, pois fica implícito que essas pessoas não são 
capazes de competir no mercado de trabalho em igualdade de 

condições. Embora tal objeção não seja de todo incorreta, 
devemos considerar também que, em decorrência do longo 

tempo de segregação, muitos desses indivíduos encontramse, 
de partida, sem o devido preparo para responder às exigências 

impostas pelo mercado. Ou seja, as restrições quanto ao 
convívio social podem ter dificultado o acesso à educação 
formal e às qualificações necessárias ao seu ingresso no 

mercado de trabalho (RIBEIRO; LIMA, 2018, WEB).   

  

A autora Magnoni (2016), explica o que são cotas universitárias:  

Em se tratando de vagas nas universidades públicas, cotas, no 

caso brasileiro, significam uma possibilidade concreta de 
justiça social, de divisão de riqueza e de poder do Estado, haja 

vista que o acesso ao ensino superior público e gratuito ter sido 
até hoje privilégio (com poucas exceções) das classes 

médias/altas e brancas e que por isso controlam o Estado e a 
Sociedade. Dessa forma as cotas são um mecanismo que 

possibilita a diminuição do privilégio e a concretização do 
acesso à universidade pública de jovens oriundos das 
camadas populares e, ainda, dos negros e indígenas para que 

se atinja um nível razoavelmente aceitável de igualdade étnica 
e racial na sociedade brasileira.  

A crítica sistemática de Lima Barreto aos portadores do título de doutor, é 

que a função do ensino superior de sua época era a de fornecer diplomas:  

A maioria dos candidatos ao "doutorado" é de meninos 

ricos ou parecidos, sem nenhum amor ao estudo, sem 

nenhuma vocação nem ambição intelectual. O que eles 

veem no curso não é o estudo sério das matérias, não 

sentem a atração misteriosa do saber, não se 

comprazem com a explicação que a ciência oferece da 

natureza; o que eles veem é o título que lhes dá 

namoradas, consideração social, direito a altas 

posições e os diferencia do filho de "Seu" Costa, 

contínuo de escritório do poderoso papai. Animados por 

esse espírito, vão, com excelentes aprovações, às 

vezes, obtendo os exames preliminares e, afinal, 

matriculam-se na academia, como dizem eles no seu 

jargão pretensioso - podendo ela ser civil ou militar. Na 

escola ou faculdade, as cousas se passam muito mais 

facilmente. Não há filho de sujeito mais ou menos 

notável, que não vá adiante no curso, sem a menor 

dificuldade. É mais fácil que obter os preparatórios. 

(ibidem, p.40-1)  
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2.2 POLÍTICA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

    

  

O governo do estado de São Paulo (2018) explicou o que é Assistência 

Social:  

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, 

instituído pela Constituição Federal de 1988. A partir de 1993, 
com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, é definida como Política de Seguridade Social, 

compondo o tripé da Seguridade Social, juntamente com a 
Saúde e Previdência Social, com caráter de Política Social 

articulada a outras políticas do campo social.  

Nesse sentido, eles também diferenciam a assistência social de 

previdência social:  

A Assistência Social, diferentemente da previdência social, não 
é contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que 
necessitarem. Realiza-se a partir de ações integradas entre a 

iniciativa pública, privada e da sociedade civil, tendo por 
objetivo garantir a proteção social à família, à infância, à 

adolescência, à velhice; amparo a crianças e adolescentes 
carentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho e 
à reabilitação e promoção de integração à comunidade para as 

pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos 
idosos e as pessoas com deficiência (BRASIL, 2018, WEB).  

Assim sendo, foi sancionada a Lei 12.435 que garante a continuidade do 

SUAS, que é uma Oferta de Benefícios Assistenciais. No qual esse sistema 

organiza ações em dois tipos de proteção social:  

A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção 
de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, 

projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção 

Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se 
encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos 

violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso 
sexual, uso de drogas, entre outros aspectos.  

  

No mesmo contexto os autores Souza, Nunes, Sousa, Alves e Sousa 

(2018), definem:  

As Políticas Sociais Públicas, são caracterizadas como a ação 
do Estado na intervenção social mediante a formulação e 
implementação dos padrões de proteção social. São ações 

estatais desenvolvidas por meio dos programas e serviços que 
proporcionam a garantia de direitos e condições dignas de vida 

ao cidadão de forma equânime e justa.  
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Em 2004, foi aprovado a Política Nacional da Assistência Social (PNAS), 

fato que foi um marco no Brasil:  

A Política Nacional de Assistência Social expressa à 
materialidade da assistência social enquanto política de direito 

como um pilar da Proteção Social brasileira. Trata-se de uma 
normativa com intuito de transformar em ações práticas os 
pressupostos da Constituição de 1988 e da LOAS, por meio 

definições de princípio e de diretrizes que norteia a 
implementação da política de assistência social.   

O Sistema Único da Assistência Social está expressa como proteção de 

seguridade social, regulado pelo Estado como dever e direito de todo cidadão.  

O Sistema Único de Assistência Social é o elemento 

fundamental para implementação da Política Nacional de 
Assistência Social, pois estabelece procedimentos técnicos e 
políticos em termos de organização e prestação das medidas 

sócioassistenciais, além da nova processualidade em relação 
à gestão e ao financiamento das ações organizadas no âmbito 

desta política pública (BRASIL, 2004, WEB).  

Em relação ao orçamento público na área social, os autores Schimidt e 

Silva (2018) explicam que:  

A expansão da política em questão tem se mostrado de larga 
relevância, no sentido da sua legitimação como política pública 
de responsabilidade estatal, apresentando avanços em termos 

jurídico-normativos e na constituição de uma nova 
institucionalidade, respaldada em um intenso processo de 

regulamentação da área. A aprovação da Política Nacional de 
Assistência Social1 (PNAS, 2004), da Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social2 (NOB-Suas, 

2005, 2012) e da Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos3 (NOB-RH/SUAS, 2010) é um marco expressivo 

desse “choque de gestão” (BEHRING, 2011, p. 86) que se 
realiza na Política de Assistência Social.  

De acordo com alguns teóricos como Boschetti, Teixeira e Salvador (2013 

p. 2).  

Do ponto de vista da concepção de assistência social, é 
inegável que a institucionalidade do SUAS tenta retirar a 

assistência social do arcabouço da filantropia e cria diretrizes, 
critérios e forte arcabouço legal, antes inexistente e de difícil 

estruturação em uma nação federada, com fortes disparidades 
nacionais e locais. A definição conceitual de assistência como 

política de proteção social presente na PNAS e no SUAS 
amplia suas feições e funções ali determinadas, rompendo com 
a histórica nomenclatura até então existente (BRASIL, 2004, 

WEB).  

2.3 CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
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O CRAS é um local que há serviços de assistência social que objetiva 

fortalecer a relação entre as famílias e a comunidade. O CRAS é um local público 

e se localiza em áreas de maior vulnerabilidade social. Para fazer o atendimento 

de famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com 

deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no 

Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), entre outros, o CRAS apoia ações comunitárias, 

como palestras, campanhas, eventos sempre junto a comunidade para a 

resolução de problemas. Além disso, também faz o serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família (SCFV), e a população é orientada sobre os 

benefícios assistenciais, podendo ainda ser inscritos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal.  

  

A PNAS (MDS, 2004) afirma que um dos focos principais das 
ações do CRAS é a prevenção das situações de risco, tendo 

em vista o fortalecimento do convívio e desenvolvimento da 
qualidade de vida familiar-comunitário, que é ação central das 
atividades desenvolvidas pelo psicólogo social comunitário. 

Assim, observa-se que qualquer forma de intervenção em um 
grupo familiar precisa levar em consideração sua singularidade 

no contexto social em que se encontra, e o psicólogo vem 
intervir neste cenário de questões psicossociais que 
caracterizam esses sujeitos (SCARPARO & GUARESCHI, 

2007).  

Além disso, elas também expõem que:  

Freitas (1998) afirma que a intervenção do Psicólogo Social 
Comunitário se caracteriza atualmente por três ideologias de 

atuação, a primeira é uma inserção assistencialista, assinalada 
por ideais filantrópicos e de caridade, a segunda por 

curiosidade científica, em busca de se conhecer o 
desconhecido, e por fim, sendo a visão usada neste trabalho, 
uma inserção pautada no compromisso real com a 

transformação social e a busca de mudanças das condições 
vividas por essa população.  

“Observa-se que a prática do Psicólogo deve partir da demanda da 

comunidade, com projetos viáveis de realização, visando uma posterior 

autonomia dos sujeitos comunitários”. Como já foi evidenciado aqui, o CRAS 

trabalha para o bem estar da comunidade, formando uma espécie de parceria, 

assim:  
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Cabe ao profissional de Psicologia auxiliar e colaborar com a 

comunidade, buscando, juntamente com os usuários, 
estabelecer os objetivos prioritários, visando desde o início à 
participação destes, pois são eles os sujeitos capazes de 

colocar em prática ações que possibilitem a melhoria de seu 
bem estar psicossocial. Tal priorização de objetivos será 

necessária para a elaboração de projetos, atendendo às 
demandas já levantadas, levando em consideração as 
atribuições próprias da burocracia da Assistência Social ou de 

políticas específicas, que são executadas constantemente, e, 
portanto devem ser respeitadas e mantidas (BRASIL, 2018, 

WEB).  

  

2.4 CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNA  

SOCIAL  

O CREAS, é um local público que faz o atendimento de famílias e de 

pessoas que estão em situação de risco social ou que tiveram seus direitos 

violados. No CREAS há o   Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), mas tem também há o trabalho de Abordagem 

Social e Atendimento para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Além 

de todos esses serviços, é orientado e encaminhado a população para os 

serviços de assistência social mais próximos, e ainda é possível a população ter 

orientação jurídica, apoio a família  

Os autores Rafael e Patrícia Cristiane, fizeram uma pesquisa sobre as 

atribuições teórico – metodológicas utilizadas por psicólogos que atuam no 

CREAS em municípios de pequeno porte do estado do Paraná, os mesmos 

chegaram a conclusão de que:  

O CREAS quando estabeleceu seu contexto de atuação, 
propôs o trabalho interdisciplinar, porém, para que o trabalho 

da equipe se faça eficaz, sugere-se que os profissionais 
tenham estabelecido seus respectivos papéis, funções e 

atribuições junto à equipe de forma esclarecida, bem como os 
serviços ofertados, rotina, procedimentos e instrumentos 
necessário para atuação na unidade CREAS (BRASIL, 2011).  

  

2.5 DIFICULDADES ENFRENTADAS  

  

Os autores Oliveira, Júnior e Fernandes explicaram um dos motivos que 

dificulta a inclusão de portadores de deficiência no mercado de trabalho.  
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Durante muito tempo, este acesso permaneceu dificultado por 

diversas barreiras, dentre as quais esteve a influência de um 
modelo médico acerca do conceito de deficiência (KASSAR, 
2000), o qual se relacionava a uma condição orgânica de 

natureza incapacitante. Por conseguinte, a abertura do 
mercado de trabalho aos indivíduos com deficiência teve 

impulso a partir de legislações que foram elaboradas pabara 
assegurar esse direito, embora a sua inserção no contexto de 
trabalho seja uma discussão vinda de longa data na área de 

Educação Especial (TANAKA; MANZINI, 2005).  

Os mesmos ainda destacam algumas dificuldades que essas pessoas 

sofrem com a situação de trabalho:  

Atualmente, ainda permanecem algumas dificuldades 
enfrentadas por pessoas com deficiência ao ingressarem no 

mercado de trabalho, dentre as quais se destacam o uso 
inadequado dos recursos disponíveis para desenvolver 
programas de emprego, elaboração de avaliações através de 

critérios inadequados e espaços físico e logístico do ambiente 
de trabalho organizados de maneira excludente. Dessa forma, 

sugere-se que órgãos responsáveis pelo gerenciamento de 
políticas de emprego avaliem a extensão de suas 

incumbências para assegurar as condições necessárias à 
acessibilidade ao trabalho (NATIONAL CONCIL ON  
DISABILITY, 2002).  

Com tudo, eles ainda descreveram algumas atitudes que poderia ser 

tomadas pelas empresas contratantes:  

Como sugerem Hillage e Pollar (1998), as políticas de emprego 
devem ser elaboradas tomando como parâmetros algumas 
questões como: a) identificação dos grupos prioritários, para 

que o direcionamento das ações seja responsivo à 
populaçãoalvo dessas políticas, b) levantamento das 

necessidades mais urgentes de cada grupo, tendo em vista a 
hierarquização das prioridades de investimentos, c) elaboração 

de objetivos para atender a essas necessidades, levando em 
consideração o alcance das ações em curto, médio e longo 
prazos, d) alocamento de recursos de modo a subsidiar as 

intervenções planejadas e e) medidas de avaliação, a fim de 
verificar quais os resultados obtidos nestas intervenções e 

quais os possíveis ajustes a serem realizados.  

O sistema de Cotas, adotado no país como forma de garantir às pessoas 

com deficiência o acesso ao mercado de trabalho, foi analisado:  

Em análise a esse sistema, Neri (2002) afirma que parte da 

eficácia da política de cotas ainda não tem sido alcançada em 
virtude de fatores como: a competitividade exacerbada no 

mercado de trabalho, as taxas em geral baixas de oferta de 
emprego no setor formal, e também a falta de informação dos 

empregadores acerca da deficiência. Ainda, segundo o autor, 
um dos pontos mais problemáticos está no fato de que esse 
sistema não tem provocado impacto nas empresas de grande 

porte, situação que necessita ser repensada, pois as mesmas 
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são responsáveis pela absorção de parte considerável da 

mãode-obra disponível no mercado.  

Referente aos custos na contratação de pessoas com deficiência, foi 

destacado que:  

Custos de contratação da pessoa com deficiência 

desencorajam os empresários a aderirem ao ADA, 
corroborando a análise de Acemoglu e Angrist (1998), segundo 

os quais as despesas com a implementação de adaptações 
razoáveis atingem negativamente empresas de médio porte. 
Porém, ao contrário desses autores, Percy (2001) relata que o 

ADA tem contribuído para que os empregadores do setor 
privado reconheçam suas responsabilidades quanto à 

contratação de pessoas com deficiência. Assim, embora ainda 
não haja consenso quanto à efetividade do ADA como política 

de emprego, é aspecto comum entre os autores que a falta de 
informação a respeito da natureza da deficiência representa 
um obstáculo no acesso desses indivíduos ao mercado de 

trabalho (KENNEDY E HARRIS, 2005).  

Contudo, a situação das políticas públicas no Brasil precisa ser 

reformulada:  

Já no Brasil, os objetivos das políticas públicas explicitados no 
Decreto 3.298/99 se referem, de um lado, à promoção da 

inclusão social das pessoas com deficiência e, de outro, à 
prevenção e eliminação das diferentes causas da deficiência. 
Nesse sentido, embora o Decreto faça menção aos princípios 

da inclusão, os objetivos nele contidos parecem não explicitar 
de forma clara a mudança no foco de atenção advinda desse 

paradigma, representada pela necessidade de reconstrução do 
espaço social para atender às necessidades de todo e 

qualquer segmento populacional (OLIVEIRA; LEITE, 2002).  

Tal fato que vem de encontro com o que Barnes (2000) defende:  

[...] a respeito de que a pessoa com deficiência tem 

desvantagens quanto aos demais no acesso ao mercado de 
trabalho e isso deve ser considerado, uma vez que estas 

representam apenas uma das inúmeras barreiras que esse 
segmento populacional encontra para participar efetivamente 
das instâncias relativas ao trabalho. Para o autor, mais que a 

preocupação com a elaboração de políticas públicas, é 
necessário mudar as relações de trabalho como um todo. 

Depreende-se disso que talvez a proposta brasileira deva, de 
maneira incisiva, explicitar os propósitos adotados na 
elaboração dos referentes legais na área.  

Sobre as pessoas com deficiência inclusas no mercado de trabalho, as 

autoras Silva, Prais e Silveira dizem que:  

Documento publicado pelas Nações Unidas em 20122 mostra 

que pessoas com deficiência empregadas tendem a receber 
menores salários e realizam trabalhos considerados inferiores, 
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com pouca possibilidade de desenvolver uma carreira e serem 

promovidas  

. Ainda no que diz respeito a formação escolar que é considerado abaixo 

do esperado, segundo as mesmas:   

A formação desses indivíduos, tanto no que se refere à 

educação básica, quanto a capacitação profissional, é um 
desafio. O Brasil tem realizado vários avanços no sentido de 

melhorar a formação e favorecer a educação inclusiva, no 
entanto, as pessoas com deficiência e seus familiares ainda se 
deparam com muitos desafios para uma educação de 

qualidade (BRASIL, 2018, WEB).  

Segundo as autoras, as empresas relatam que “A pessoa com deficiência, 

às vezes, não quer cumprir as normas e regras, quer ter uma carga horária 

menor, quer um tratamento diferente, privilegiado.   Com isso, elas falaram que:  

  

[...] a pessoa com deficiência necessita, em alguns casos, de 

horários mais flexíveis11, pois devido a sua condição 
física/médica, precisa de tratamentos de reabilitação, como 

fisioterapia, fonoaudiologia ou terapia ocupacional, para que 
possa ter qualidade de vida e exercer o trabalho de forma mais 
produtiva. Portanto, a adoção de esquemas flexíveis no horário 

de trabalho é essencial para o bem estar de algumas pessoas 
e deve fazer parte do programa de inclusão das empresas11. 

Neste caso, a falta de informação por parte das empresas 
sobre as condições clínicas desses indivíduos dificulta a 

contratação ou mesmo a permanência deles no trabalho 
(BRASIL, 2018, WEB).  

Além disso, elas falaram sobre as acessibilidades e adaptações no 

ambiente de trabalho:  

A deficiência promove restrição de algumas habilidades, o que 
gera desvantagens para o ingresso no mercado de trabalho, 

uma vez que este é, geralmente, altamente competitivo, tem 
requisitado níveis crescentes de escolaridade, procura ganhos 
em produtividade e está pouco adaptado às características da 

pessoa com deficiência. Quando a adaptação não é feita, 
esses indivíduos não conseguem ser autônomos, 

independentes e mostrar suas potencialidades e capacidades. 
Com isso, não trabalham da maneira mais produtiva e em 

igualdade de oportunidades com os demais (BRASIL, 2018, 
WEB).  

Nesse contexto, afirmam que:  

  

[...]a acessibilidade é decisiva para uma inclusão adequada. 
Sem as adaptações que garantam a acessibilidade, esses 

indivíduos não se relacionam com os outros trabalhadores e 
não se sentem acolhidos e respeitados dentro das suas 
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limitações. Com isto dito, argumenta-se que o preconceito se 

relaciona com a falta de informação e com o desconhecimento 
perante o diverso. Uma vez que não se conhece as 
possibilidades, capacidades e as reais limitações dessas 

pessoas elas são vistas como incapazes por não se adequar à 
sociedade (BRASIL, 2018, WEB).  

As cotas, ajudaram muito as pessoas com deficiência à se incluírem e 

terem uma vida social, assim explica as autoras Emilly e Pollyana (2018):  

  

Incluir uma pessoa na sociedade é diferente de integrar uma 
pessoa. O conceito de inclusão parte do pressuposto que todos 

os seres humanos são diferentes, tendo os mesmos direitos de 
participação ativa na sociedade, sendo assim, é a sociedade 
que se adapta para atender as necessidades das pessoas com 

deficiência. Já a integração refere-se a participações parciais 
dos indivíduos, que ocorrem na medida em que estes se 

adaptam para exercer determinadas funções ou frequentar 
ambientes, o que nos remete, nesse caso, que é a pessoa que 

deve se adaptar aos modelos da sociedade.  

Com isso, elas explicaram os termos que são utilizados nas organizações:  

  
Vale ressaltar também que os termos “portador de deficiência”, 
“portador de necessidades especiais” e “pessoa com 

necessidades especiais” já não são mais utilizados para se 
referir a essa população dentro dos ambientes organizacionais, 
sendo utilizado atualmente, o termo “pessoa com deficiência” 

ou “PcD” (BRASIL, 2018, WEB).  

  

Além do mais, elas fizeram uma pesquisa e identificaram que as principais 

dificuldades são: “a falta de preparo da equipe em dar suporte à pessoa com 

deficiência, a baixa qualificação profissional das pessoas com deficiência e o 

desconhecimento que essas pessoas têm sobre sua capacidade profissional”.  

  

A percepção e o defentendimento da importância da 

diversidade no ambiente organizacional se fizeram presentes 
nos resultados deste estudo, entretanto evidenciou-se a 
necessidade de melhorias frente à preparação da equipe 

atuante na gestão desta diversidade, tendo em vista as 
dificuldades identificadas. Também verificou-se que alguns dos 

participantes do estudo levantaram sobre a importância de 
profissionais qualificados atuando juntamente com a equipe de 

gestão, de modo a auxiliar neste processo de inclusão.  

  

2.6 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC/LOAS     
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Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um benefício 

assistencial de transferência de renda para idosos ou pessoas com deficiência 

incapacitadas para o trabalho e a vida independente, cuja renda familiar per 

capita seja inferior a um quarto do salário mínimo, os autores PENALVA, DINIZ 

e MEDEIROS (2010), explicaram que:  

  

A inclusão da garantia no texto constitucional encerrou a etapa 

da conquista do direito e inaugurou o momento de sua 
efetivação. Embora previsto na Constituição desde 1988, 
apenas em 1993 o benefício assistencial foi regulamentado 

pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), e somente em 
1996 foi, de fato, implantado após a publicação do Decreto n. 

1744/1995. Em 1993, foi possível formular uma legislação de 
assistência social que regulamentasse, entre outras questões, 

o benefício assistencial garantido a idosos e deficientes 
pobres. Nesse processo, o status constitucional do direito foi 

importante, na medida em que permitiu o acionamento do 

Poder Judiciário na via direta do Supremo Tribunal Federal 
(STF).  

Os mesmos autores ainda informaram que:  

  
Em dezembro de 2008, o programa contou com cerca de 2,9 
milhões de beneficiários, dos quais pelo menos 1,5 milhão são 
pessoas com deficiência. As informações de caráter 

demográfico sobre a concessão de benefícios a pessoas 
deficientes em 2007, obtidas no cadastramento dos novos 

beneficiários processado pelo Dataprev, indicam que grande 
parte das concessões por deficiência ocorre entre crianças e 
jovens: 37% dos benefícios foram concedidos a pessoas com 

deficiência em idades entre 0 e 24 anos, sendo boa parte deles 
concentrados nas idades mais jovens. A população de 25 a 45 

anos representa 33% das novas concessões, e a população de 
46 a 64, 22%. É importante lembrar que o BPC é concedido 

não apenas a pessoas com deficiências, mas também a 
pessoas idosas em situação de pobreza. Ou seja, é possível 
que, entre a parcela de idosos beneficiários, exista um número 

considerável de idosos também deficientes, mas que se 
encontram classificados na categoria idosos e não deficientes 

(PENALVA, DINIZ e MEDEIROS, 2010).  

  

Nesse sentido, no que se refere aos empregadores de pessoas com 

deficiência, foi constatado que:  

  

Após a implantação da Lei de Cotas, que obriga as empresas 
com mais de cem funcionários a contratarem pessoas com 
deficiência (PcD), percebeu-se uma mudança de paradigma 

que coaduna com o princípio de inclusão. Além disso, estudos 
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de Responsabilidade Social Empresarial têm levantado a 

importância da diversidade dentro das organizações, 
apontando a inclusão das PcD como forte aliada para uma 
gestão socialmente responsável, com significativos ganhos 

para a empresa (PENALVA, DINIZ e MEDEIROS, 2010).  

  

 Hammes e Numberg (2015) explicam como foi o desenvolvimento das 

organizações referente a inclusão que a Lei de Cotas proporcionou na Grande 

Florianópolis, SC.  

  

2.7 DEFICIÊNCIAS  

  

As deficiências passaram a receber mais atenção somente após a 2ª  

Guerra Mundial, com a volta de muitos soldados com deficiência por ferimentos.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), define deficiência como 

“problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, como um desvio significativo 

ou uma perda, no entanto essa perda ou desvios de funções importantes do 

nosso corpo, podem levar a pessoa a ter uma invalidez temporária ou 

permanente”. Por conta disso, em 2004 nos Estados Unidos houve uma perda 

econômica com valores próximos a 4 bilhões de dólares investidos na área da 

saúde. Já no Brasil, o deficiente é aposentado por invalidez que foram gastos 

1,14 bilhões de reais.  

Qualquer que seja a forma pela qual o indivíduo tenha a deficiência 

(congênita ou adquirida), ela repercute com profundas implicações psicológicas, 

desde a rejeição pura e simples até a dificuldade de elaborar a própria diferença 

em relação aos outros.  

Culturalmente, o termo “deficiente” está muito ligado a aparência de 

normalidade em relação às normas, o que é determinante na inclusão e exclusão 

social. Pois o social contribui muito para a definição da identidade do deficiente, 

aonde qualquer pessoa que se desvie do no que a sociedade considere normal, 

o sujeito não é inserido nos grupos e padrões social sem haver problemas e 

tensões.  

A identidade pessoal do deficiente é construída pelos outros, e muitas 

vezes essa imagem pode não corresponder a realidade, mas mesmo assim têm 
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forte influência no relacionamento dessas pessoas com as pessoas do seu 

cotidiano, sendo pré julgadas pelas suas capacidades. Nesse caso, a pessoa 

portadora de deficiência tem uma autoimagem, que a autora Macedo (2008) faz 

uma citação de Coelho (2000), o qual diz que:  

  

[...]a sentimentos e ações relativas aos relacionamentos entre 

pessoas e do self como diferente dos outros. Ela é constituída 
pelo self independente (enfatizando qualidades internas, 
pensamentos e sentimentos para expressar a si mesmo aos 

demais) e o self interdependente (enfatizando os feitos 
públicos e externos para se relacionar com o meio 

social).autoimagem como uma constelação de pensamentos.  

  

Algumas atitudes são observadas em muitos portadores de deficiência 

durante a adequação a mesma, por essas atitudes podemos citar:  

“compensação desmensurada” que é quando o deficiente se dedica 

excessivamente a alguma atividade que não tenha sido afetada pela deficiência, 

outra atitude é a “sub- valorização” de si mesmo, que nada mais é quando aa 

pessoa se nega a fazer algo com medo da frustração, se escondendo atrás da 

deficiência.  

A adaptação em primeira mão deve ser feita pela família que recebe seu 

filho com deficiência, depois pelo meio social no qual os mesmos serão inseridos, 

e por fim pelos profissionais que fazem o seu tratamento, a sua assistência.  

O deficiente procura aceitação sempre, mas quando já é aceito por todos 

do seu cotidiano, descobrem que a vida deles é superar desafios, superar 

obstáculos. Por esse motivo devem estar constante trabalho com a sua 

autoestima, que é ferramenta para a adaptação à realidade.  

Está havendo mudanças em relação à inclusão social, como meios que 

possam disponibilizar sensações de bem estar, tais mudanças como danças, 

esportes, mercado de trabalho, tudo que seja capaz de diminuir a ansiedade, 

depressão.  

  

2.7.1 Deficiência Física  
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As deficiências físicas congênitas é caracterizado por ser uma perda ou 

anormalidade das funções, das funções fisiológicas, ou anatômicas, desde o 

nascimento, tendo causas diversas. A deficiências físicas podem ser parcial ou 

por completo, tendo a deficiente no corpo todo ou apenas em um membro do 

corpo, apresentando-se de forma:  

Paraplegia  Paralisia parcial ou total da parte inferior do corpo, que 

faz com que o sujeito tenha as funções das pernas 

comprometidas  

Paraparesias  Perda parcial das funções motoras das pernas  

Monoplegia  Perda total da função motora de um membro inferior ou 

superior  

Tetraplegia  Paralisia total ou parcial, dificultando a mobilidade de 

braços e pernas  

Tetraparesia  Perda  parcial das funções motoras dos membros 

inferiores e superiores  

Triplegia  Perda total das funções motoras em três membros  

Triparesia  Perda parcial das funções motoras em três membros  

Hemiparesia  Perda parcial das funções motoras e de um hemisfério do 

corpo  

Malformação  

Congênita  

Anomalia física desde o nascimento.  

  

Fonte: MASCEDO, 2008, adaptado por FREITAS, 2018).  

  

Paralisia Cerebral: termo amplo que designa um grupo de 
limitações psicomotoras resultantes de uma lesão do sistema 

nervoso central. Geralmente os portadores de paralisia 
cerebral possuem movimentos involuntários, espasmos 

musculares repentinos, fenômeno chamado de espasticidade. 
A paralisia cerebral apresenta diferentes níveis de 
comprometimento, dependendo da área lesionada no cérebro.  

Embora haja casos de pessoas com paralisia cerebral e 
deficiência mental, essas duas condições não acontecem 

necessariamente ao0 mesmo tempo (MASCEDO, 2008).  

  

Como já foi dito, a auto-imagem pro portador de deficiência é constituída 

pelo o que outras pessoas pensam dele, e muitas essa imagem não vem de 

encontro com a realidade. A autora Van Kolck (1987) entende isso como uma 
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imagem corporal, ou seja a imagem corporal é a imagem que cada pessoa faz 

de si mesmo, fazendo mudanças de acordo com suas experiências vividas. No 

caso do portador de deficiência física, em que haja uma diferença corporal 

significativa e não haja uma auto-aceitação, essa auto-imagem pode provocar 

um desequilíbrio emocional muito grande, tal fato que pode acarretar em 

prejuízos significantes para a auto-estima.  

No sentido de um deficiente manter um equilíbrio emocional positivo, 

Duarte (2011) diz que é preciso que haja um trabalho de adaptação para que a 

pessoa tenha uma capacidade maior para resolver problemas, além desse 

ajudar a não gerar medo, ansiedade. Esse trabalho, também apoia no processo 

de integração social que dependem de melhores estruturas como acessibilidade, 

aumento da frota de automóveis adaptados.  

Os estímulos às potencialidades, ou seja algo que estimule a 

independência da pessoa portadora de deficiência, deve ser feito desde muito 

cedo, esse estimulo deve ocorrer em casa, na escola e na sociedade em geral.   

  
A deficiência se impõe à vida emocional da família, trazendo 

uma concretude difícil de se lidar, gerando inúmeros 
sentimentos ambivalentes e angustiantes, reações emocionais 

variadas e sentimentos de culpa. Observa-se que ao abrir 
caminhos para a dimensão simbólica desta vivência, o 

processo pode tornar-se muito mais criativo e portanto, mais 
adaptativo (MASCEDO, 2008).  

  

O portador de deficiência física congênita que convivem em um meio com 

pouco estimulo, que é limitada aos prejuízos da deficiência, tem maiores 

dificuldades na adaptação e inserção, dessa forma encontrará dificuldades para 

encontrar seus próprios potenciais. Porém a maioria das famílias não está 

preparada para o recebimento de uma criança que está fora do padrão 

planejado, por conta disso ainda há famílias que baixam ou eliminam suas 

expectativas em criança portadora de deficiência por não conseguir adequá-lo a 

normalidade, tal fato que atinge o relacionamento familiar.  

As deficiências físicas são subdividas em graus e gravidade, tudo 

depende do tipo de lesão e o que foi afetado: a lesão cerebral pode causar 

hemiplesia ou paralisia cerebral; o caso da lesão medular ocasiona paraplegia e 
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tetraplegia; e a esclerose, assim como a esclerose múltipla ocasiona doenças 

degenerativas do snc (Sistema Nervoso Central). Porém não há como citar as 

causa, pois são causadas das mais diversas formas possíveis.  

  

2.7.2 Deficiência Mental  

  

A Deficiência Mental é caracterizada por incompetência generalizada e 

limitações no funcionamento individual, além de estar figurado como demência 

e comprometimento permanente da racionalidade e do controle comportamental.  

O diagnóstico desse tipo de doença é realizado por médicos e psicólogos 

clínicos, em consultórios, hospitais, centros de reabilitação e clínicas. Para 

realizar esse diagnóstico é orientado o uso de manuais psiquiátricos se do 

sistema internacional de classificação, estão entre os recursos e ferramentas que 

mais garantem resultados confiáveis, e juntamente com o julgamento clínico está 

a anamnese e os testes psicológicos, que são as técnicas mais utilizada. Com a 

questão de importância, fica evidenciado a está a definição do diagnóstico 

precoce, assim como a preparação dos profissionais, principalmente na hora de 

conduzir a informação da deficiência aos familiares.  

No final do século XIX, a deficiência mental é definida pelo atraso no 

desenvolvimento dos processos cognitivos, além disso a deficiência mental é 

figurada como distúrbios congênitos da personalidade.  

Atualmente, a deficiência mental é caracterizada pela funcionalidade 

intelectual e no comportamento adaptativo. Segundo o sistema 2002, para se o 

diagnóstico, é preciso ter atenção para o funcionamento intelectual, 

comportamento adaptativo e idade que a pessoa iniciou a dar sinais que 

indicassem atraso no desenvolvimento.  

Existem cinco dimensões, que relacionam à pessoa deficiente ao seu 

funcionamento individual e ambiente social e físico que convive,  que são elas: a 

primeira dimensão é a Habilidade Intelectual, que é avaliado por testes 

psicométricos de inteligência, no qual a inteligência em sí têm sim muito peso, 

mas não é suficiente para o diagnóstico da deficiência; a segunda dimensão é o 

comportamento adaptativo, que é o comportamento social, e práticas que 
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respondam a vida cotidiana, porém algumas habilidades são prejudiciais nos 

relacionamentos do dia a dia.  

  

As limitações no comportamento adaptativo são determinadas 
quantitativamente, levando em conta os resultados obtidos nos 
instrumentos de mensuração. A exemplo dos testes de 

inteligência, a demarcação de referência situa-se em duas 
unidades de desvio-padrão (2s) abaixo da média do grupo de 

referência (BRASIL, 2018, WEB).  

  

A terceira dimensão existente é participação, integração e papéis sócias, 

a qual é relacionada com a importância da participação do deficiente na 

comunidade, no que diz respeito ao diagnóstico, é avaliado às interações sociais, 

assim como os papeis e participação na comunidade. Já a quarta dimensão é a 

Saúde, que são as condições de saúde física e mental, para facilitar o 

diagnóstico é incluído fatores etiológicos. E por fim, a quinta dimensão é o 

Contexto que é avaliado a associação entre as condições e as qualidades em 

que o deficiente vive. As formas de avaliação é a observação dos valores 

culturais, as condições ambientais e as condições de estabilidade.  

O retardo mental têm maior chances de ocorrer em crianças e 

adolescentes, obtendo a taxa de 1% nos jovens, sendo mais comum no sexo 

masculino. Muitas crianças chegam no pediatra com queixa atrasos no 

desenvolvimento ou problema escolar. Para o diagnóstico de RM (retardo 

mental), é baseado no início do quadro clínico que é antes dos 18 anos de idade; 

QI abaixo ou inferior a 70; deficiências nas habilidades adaptativas.  

O evento causal do RM é classificado em pré-natal, perinatal ou 

pósneonatal. A intensidade RM tem relação com o escore do QI, quanto menor 

é o QI mais grave é a doença, ou RM leve é quando têm o QI entre 50 e 70 e 

considerados quando o QI é abaixo de 50. O RM têm causas genéticas, 

ambientais, congênitas ou ainda adquiridas. O RM pode ser categorizado como 

uma síndrome, ou seja a criança apresenta algumas características associadas. 

As crianças que nascem com alguma deficiência na sua parte estrutural têm 

maiores chances de serem diagnosticados com um quadro de RM.  
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Atualmente, há hipótese de que o RM é originado de um defeito da 

estrutura e função das sinapses neuronais (sinapse é o emparelhamento entre 

um neurônio e uma célula por onde é transmitido os impulsos nervosos).  

  

Existe um gradiente de seqüelas do desenvolvimento 
inversamente relacionado com peso ao nascer e idade 

gestacional. Isto é, quanto menor o recém-nascido, maior a 
probabilidade futura de RM e outras deficiências, como 

paralisia cerebral, epilepsia, transtornos do comportamento e 
déficits cognitivos sutis32. Em um estudo realizado pelo grupo 
National Institute of Child Health and Human Development 

Neonatal Research Network33, os autores analisaram 1.151 

lactentes aos 18 meses de idade com peso ao nascer 

extremamente baixo (401 a 1.000 g) e encontraram um índice 
de desenvolvimento mental de Bayley II abaixo de 70 em 37% 

dos sujeitos. Os autores observaram, através de regressão 
logística, os seguintes fatores associados a um aumento da 
morbidade cognitiva: sexo masculino, doença pulmonar 

crônica, hemorragia intraventricular grau 3 ou 4, leucomalacia 
periventricular, uso de esteróides para doença pulmonar 

crônica e enterocolite necrosante (VASCONCELOS, 2004).  

  

Os mesmos estudiosos da pesquisa que está na citação, fizeram a analise 

de 4000 casos, nesses casos houve a comparação de QI de crianças que tiveram 

baixo peso ao nascer (entre 401 e 1000 gramas) e crianças que tiveram peso 

superior de 2500 g, foi observado uma diferença de 6,01 pontos.  

Algumas causas do Retardo Mental são:  

• Síndrome de Down;  

• Intoxicação por chumbo (exposição ao chumbo);  

• Infecções congênitas;  

• Síndromes neurocutâneas;  

• Síndrome de Rett;  

• Síndrome do X-frágil;   

• Malformações cerebrais;  

• Erros inatos do metabolismo (casos de fenilcetonúria, galactosemia e 

hipotireoidismo);  

• Desnutriçâo proteico-calórica  

  

A maior parte das causas do RM ainda não há cura disponível, fato esse 

que não impede o tratamento de distúrbios associados,  
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2.7.3 Deficiência Auditiva  

  

A deficiência auditiva, interfere diretamente no convívio social, pois afeta 

o desenvolvimento da linguagem, fala, comunicação interpessoal e 

aprendizagem. Sendo que para identificar a perda auditiva, é preciso fazer o 

exame de audiometria, aonde as perdas variam entre cinco graus, são 

diagnosticados como normal (0 a 25 decibéis), leve (25 a 40 decibéis), moderada 

(41 a 70 decibéis), severa (71 a 90 decibéis) e o (grau profundo (que é acima 

dos 90 decibéis).  

Um deficiente auditivo é a pessoa que tenha incapacidade auditiva, que 

tenha percepção de sons comprometida, ou seja é a pessoa que tem alguma 

limitação auditiva. Já o surdo é a pessoa que tem uma diferença linguística.   

A comunicação entre os deficientes auditivos acontece por meio de 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), na qual é ensinada nas instituições de 

atendimento aos alunos com surdez, no qual ela só foi oficializada em 2002. 

Essa linguagem deve ser considerada como uma segunda língua, algo usado 

somente para a socialização dos surdos, podemos tomar como exemplo os 

profissionais que trabalham com surdos, pois eles consideram como apenas uma 

forma alternativa dessas pessoas conseguirem desenvolver com a língua oral.  

Porém a tecnologia trouxe avanços para o diagnóstico precoce da surdez, 

e também para intervenções nesse processo, como é o caso das emissões 

otoacústico e o programa de Screeating Auditivo Neonatal Universal, o qual 

realiza um trabalho precoce com o bebê e sua família. Também há aparelho, 

próteses, implantes, que proporcionam maior potência, assim melhor qualidade 

sonora que facilita a adaptação. Ainda no contexto de tecnologia, existem 

softwares que exploram a imagem visual.  

  

2.7.4 Deficiência Visual  
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Estudos revelam que enxergar não é uma habilidade inata, pois ao nascer 

a criança ainda não sabe enxergar, tem que ser aprendido, e também não 

acontece conscientemente, tal fato acontece quando falamos para a criança  

“Olha lá o cachorro”, “Cadê o gato?”.  

A cegueira, como também a perda de visão, podem ser adquirida ou 

congênita. Aquele sujeito que perde a visão mais tarde, adquire a perda da visão 

depois do nascimento, é mais fácil para a readaptação, pelo fato da pessoa 

guardar memórias visuais. Já para aquele que nasce com a deficiência visual, é 

muito mais difícil pelo motivo de não haver lembranças visuais.  

Os defeitos mais comuns da visão são:  

• Retinopatia da Prematuridade: que é a imaturidade da retina, causado por 

um parto prematuro, ou inda por haver excesso de oxigênio na 

incubadora;  

• Catarata congênita: quando há Rubéola ou quadro de infecção durante a 

gestação;  

• Glaucoma congênito: que é causado por hereditariedade ou por quadros 

de infecção;  

• Degenerações retinianas e alterações visuais corticais: é quando a 

cegueira e a visão subnormal são ocasionadas pela diabetes, pelo 

descolamento da retina ou então por traumatismos oculares.  

  

No caso da visão subnormal ou visão baixa que é a alteração da 

capacidade da visão, por razão de um rebaixamento visual, redução do campo 

visual, sensibilidade aos contrastes e limitações de outras capacidades.  

Algumas patologias que se não tratadas podem interferir no 

desenvolvimento da visão, são elas: miopia, estrabismo, astigmatismo, 

ambliopia, hipermetropia, na qual não são deficiência visual.   

  

2.8 ATAXIA DE FRIEDRICH  

  

A Ataxia de Friedernich (FA) é uma doença neurológica, genética e 

degenerativa. Além disso, esse transtorno é caracterizado por ser ataxia mista 
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progressiva, ausência de sinais osteotendinosos, perda de sensibilidade 

profunda e sinais de Babinski bilateral, e alterações como: a disfagia, cardiopatia, 

deformidades ortopédicas e diabetes.  

A FA ainda não tem cura ou tratamento, mas algumas métodos 

alternativos podem ajudar os doentes e deus familiares a garantir uma qualidade 

de vida digna.  Essa doença afeta principalmente o Sistema Nervoso e o coração. 

A mesma foi descrita pela primeira vez como sendo “Uma atrofia degenerativa 

das colunas...”. O tempo de vida dos portadores dessa ataxia pode variar de 5 e 

70 anos.  

Geralmente, o início mais cedo dessa ataxia é aos dois anos de idade, 

quando a doença evolui, o portador apresenta desequilíbrio e assim as quedas 

são inevitáveis. As funções cognitivas estão preservadas, porém as 

perturbações oculares são tardias, sendo as alterações mais comuns: o 

nistagmo e a instabilidade de fixação.  

Em 50% dos casos a cardiopatia hipertrófica está presente, assim como 

a escoliose, pé cavo, atrofias distais, diabetes mellitus e surdez neurossensorial.   

  

2.9 INCLUSÃO DE DEFICIENTES NAS EMPRESAS  

  

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografa e Estátistica (IBGE) 

2000, existem 32% de pessoas inativas sem deficiência, já no caso de pessoas 

coularm deficiência, esse número chega 52%. Para estimular o mercado de 

trabalho a contratarem pessoas com deficiência existe a Lei de Cotas.  

Mas como disseram Ribeiro e Carneiro (2009) que à existência de normas 

judiciais não é suficiente para garantir vagas efetivas de trabalho. Pois há casos 

de não cumprem o que é estabelecido pela Lei, a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), mostra que apenas 0,70% das vagas no mercado de trabalho 

destinadas aos deficientes estão ocupadas.  

Geralmente, as empresas ainda sentem dificuldades em colocar em 

prática as medidas da inclusão e assim gerar lucros com o investimento, 

motivado pela rejeição que as pessoas com qualquer tipo de deficiência sofre 

nos sistemas educacionais, assim havendo baixo nível de escolaridade. Há 
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também aquelas empresas que só contratam funcionários com deficiência para 

respeitar a Lei, optando por deficiências consideradas menos graves para 

determinados cargos.  

Por volta da década de 90, motivada pela efetivação da Lei de Cotas, 

iniciou-se os processos de inclusão de pessoas com deficiência.  

  

[...] Pastore (2000) acredita que as estratégias de maior 
sucesso na inclusão das pessoas com deficiência nas 

organizações tenham como fundamento a inibição de práticas 
discriminatórias e que criem condições para que se veja a 

presença dos profissionais com deficiência com desejo e 
apreço, em detrimento daquelas que posicionam em seu cerne 

a simples busca pelo manto legal. (CAMPOS, VASCONCELOS 
e KRUGLIANSKAS, 2013).   

Nesse sentido, certas empresas concluem que a inclusão é um processo 

que beneficia a empresa também, pois valoriza e diferencia seu produto. No 

sentido de melhor ambiente de trabalho, o SMPED (2008) detalhou:  

A empresa inclusiva fortalece a sinergia em torno dos objetivos 
comuns e reforça o espírito de equipe, valorizando a 
perspectiva do coletivo. O ambiente físico adequado torna-se 

mais tênue às deficiências e mais agradável a todos. Esses são 
fatores que geram um bom clima organizacional (CAMPOS, 

VASCONCELOS E KRUGLIANSKAS, 2013).  

3 METODOLOGIA  

  

Pesquisa descritiva  

  

O método de pesquisa descritiva é usado com objetivo de descrever 

características. Segundo os autores:  

Nesses métodos, a perspectiva metodológica utilizada era 
entender o outro, que normalmente era proveniente de uma 

cultura menos civilizada do que a cultura do pesquisador. 
Conforme Schwandt (2006), apesar de muitas décadas antes 

antropólogos e sociólogos já realizarem trabalhos de campo 
que incluíam investigação qualitativa, é na década de 1970 que 

a pesquisa qualitativa ganha força. Foi desenvolvida como um 
movimento de contraposição à concepção positivista de 
ciência, cujo foco são os fatos ou causas dos fenômenos 

sociais, devotando pouca consideração pelos estados 
subjetivos individuais. A perspectiva positivista, diferente da 

qualitativa, busca informações através de dados quantitativos 
que permitem estabelecer e provar relações Aentre variáveis 

definidas.  
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Sendo assim, a pesquisa descritiva usa duas características principais, 

que é a naturalidade que é pesquisado em sua forma natural e um alto nível de 

generalização nas conclusões, pois deve ser levado em conta tudo que está 

relacionado com o objeto da pesquisa.  

A pesquisa descritiva se propõe a estudar, registrar, analisar e 

interpretar um problema de pesquisa sem a interferência do 
investigador. Desta maneira, seu objetivo é identificar 

características e variáveis que se relacionam com o fenômeno 
que é objeto de estudo da pesquisa, buscando estabelecer as 
relações entre todos estes fatores.  

  

Pesquisa Bibliográfica  

Segundo o autor João L. F. Amaral, a pesquisa bibliográfica é de 

fundamental importância para todo trabalho cientifico, pois constitui de 

levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações. Sendo 

assim ele afirmou que:  

É imprescindível, portanto, antes de todo e qualquer trabalho 

científico fazer uma pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o 
tema em questão, e não começar a coleta de dados e depois 

fazer a revisão de literatura, como algumas vezes se observa 
em alguns profissionais de saúde e acadêmicos no início de 
formação científica.  

  

Para Marconi e Lakatos (1992):  
[...] a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a 
bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é 
fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo 
o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o 

cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de 
suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro 

passo de toda a pesquisa científica.  

  

MÉTODO DE PESQUISA/METODOLOGIA  

  

Segundo Bruyne (1991), a metodologia é a lógica dos procedimentos 

científicos em sua gênese e em seu desenvolvimento, não se reduz, portanto, a 

uma “metrologia” ou tecnologia da medida dos fatos científicos.  

Para Strauss e Corbin (1998:)  
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[...] o método de pesquisa é um conjunto de procedimentos e 

técnicas utilizados para se coletar e analisar os dados. O 
método fornece os meios para se alcançar o objetivo proposto, 
ou seja, são as “ferramentas” das quais fazemos uso na 

pesquisa, a fim de responder nossa questão.  

A pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa, com isso Silva e Menezes 

(2000) relataram:  

[...] “a pesquisa qualitativa considera que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A 
interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são 

básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para 

coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O 
processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem”.  

  

PESQUISA DOCUMENTAL  

  

Para Pádua (1997)  

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de 

documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientifi camente 

autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 

investigação histórica, a fi m de descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas 

características ou tendências [...] Para Gil (2002):  
[...] a pesquisa documental apresenta algumas vantagens por 
ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos, 

não exige contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita 
uma leitura aprofundada das fontes. Ela é semelhante à 

pesquisa bibliográfi ca, segundo o autor, e o que as diferencia 
é a natureza das fontes, sendo material que ainda não recebeu 

tratamento analítico, ou que ainda pode ser reelaborado de 
acordo com os objetivos da pesquisa.  

  

  

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS   

  

Como muitos autores relataram, conseguir um emprego, nem que seja 

somente para nos sentirmos úteis, é muito difícil, ainda mais quando precisamos 

do auxílio de terceiros para chegar na determinada empresa. A dificuldade já 

começa quando vamos fazer a avaliação manuscrita, ou verbal, pois não há um 
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preparo para que não aconteça essas coisas, antes mesmo de termos o emprego 

garantido.  

Apesar de estar com mais de vinte anos que a lei de cotas foi aprovada, 

o número de deficientes atuando no mercado de trabalho é muito abaixo do 

esperado. Na minha visão, a Lei de Cotas é só mais uma lei criada pelo governo 

federal, para alienar o povo e com isso ganharem mais votos nas próximas 

eleições. Porque muitas empresas acabam contratando por contratar, somente 

pra cumprir a lei, sem realmente saber se a pessoa contratada em questão está 

devidamente preparada para o cargo. Há também a questão do vitimização, que 

muitos deficientes e idosos deixam de aperfeiçoar seus conhecimentos, por 

saberem que a empresa precisa dela, muitas vezes até mais do que ela precisa 

da empresa. Então, para mim, a Lei de Cotas deveria ser analisada e mudada 

em vários aspectos, para que não haja uma obrigação de contratar deficientes, 

mas sim que o mercado de trabalho se sintam interessados em contrata-los.  

Com tais mudanças, a Lei de Cotas deveria mudar um pouco de foco, e 

não apenas garantir a empregabilidade, mas também haver qualquer vigilância 

para que haja condições de inclusão, em outras palavras, que os responsáveis 

deem mais atenção para o modo que é feito, o modo de trabalho se é ou não 

adaptado, os banheiros, assim como os refeitórios, os meios de transporte até a 

empresa e outras dependências da mesma, devem ser adaptados. Tudo isso 

têm um gasto elevado para a empresa, mas por outro lado, também pode garantir 

para a empresa maior custo benefício, pois assim a pessoa com deficiência 

contratada terá maior liberdade e autonomia para desempenhar o seu trabalho. 

Talvez, seja esse o motivo de muitas empresas se sentirem obrigadas a fazer a 

inclusão, e contratarem por contratar.  

A deficiência ainda é vista por muitos como uma incapacidade, eu penso 

que em alguns casos sim os sujeitos podem ser incapazes de atuar no mercado 

de trabalho, mas em outros não. Como foi exposto, a maioria das deficiências 

existem formas para os portadores se adaptarem e conseguirem ter uma vida 

normal, ter uma social de qualidade. Então, cabe sim ao mercado de trabalho 

possibilitar a oportunidade de pessoas com qualquer tipo de deficiência mostrar 

suas reais potencialidades, que podem gerar lucro ou não para as empresas. 
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Mas, a inclusão deve ser cobrada também da sociedade, pois ela acontece 

desde o nascimento, desde quando acontecem os primeiros sinais da 

deficiência, passando pela aceitação da família, pela vida escolar e assim, o 

sujeito estará mais preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.  

Eu concordo e não tenho a protestar, pelo fato de que grande parte das 

empresas tinham algum tipo de preconceito ou até desconhecimento, no que se 

refere às potencialidades dos deficientes, isso no início da implantação da Lei de 

Cotas. Concordo sim, pelo motivo de não haver condições de se construir um 

conceito daquilo que não se conhece, pois é diferente de ter um embasamento 

teórico, e não ter a oportunidade de conhecer, de trabalhar, de ter um contato 

mais próximo com a pessoa, no caso com a pessoa com deficiência em questão.  

Concordo também com as nações realizadas pela Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), pois há muitas famílias que necessitam da proteção 

social. Da mesma forma, também concordo com o CRAS (prevenção de 

violências) e com o CREAS (atendimento as vítimas de violências), por diversos 

motivos, mas o principal é que os dois centros fortalecem e muito o 

relacionamento com a família dos participantes, assim como com a comunidade, 

pois sabe-se que o fortalecimento do convívio é uma das principais ações 

desenvolvidas pelos psicólogos sociais comunitários.  

Nós deficientes, temos muita dificuldade para nos socializar, seja com a 

família, amigos, comunidade, ou seja com a sociedade em geral, precisamos sim 

de ações que nos auxilie com mais essa dificuldade. Outro fato é a recepção de 

uma criança recém-nascido, para os pais aprenderem a lidar melhor com uma 

criança que necessita de cuidados especiais, assim como também essas 

famílias precisam ser auxiliadas à aceitar essa criança, pois não é fácil para a 

família, desejar, imaginar uma criança e ela não vim como o imaginado.  

Falando em dificuldade, eu repudio e sou totalmente contra o fato de que 

muitas empresas não respeitam a obrigação que os funcionários com 

deficiências fazer algumas atividades e por esse motivo precisam ter horários 

livres que facilitem o desenvolvimento. E esse é mais um motivo muitas 

empresas ainda têm rejeição a contratação de deficientes.   
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Quanto ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), eu recebo, mas em 

alguns casos eu sou contra e em outros eu sou a favor. Por que eu sou contra, 

mesmo sendo beneficiária? Primeiro eu não sou contra o BPC em si, eu sou 

contra a vitimização que algumas pessoas fazem por serem deficientes, mas 

com capacidade sim de trabalhar, mas que não procuram formas de trabalhar e 

colocam a culpa de tudo na deficiência, há também aqueles casos em que é 

fraudada a renda familiar. Porém, eu sou a favor pelo motivo que existem muitas 

pessoas que precisam, para comprar medicamentos, terapias, enfim com o 

tratamento que originou a doença, também tem casos, igual o meu, que tem os 

medicamentos, mas que querem trabalhar ou que estão em busca de obterem 

um conhecimento para assim conseguir o trabalho, ou seja que mesmo com o 

BPC, a pessoa não de ao menos tentar fazer a diferença.  

Além disso, os critérios para o uso do BPC são um pouco vagos, como o 

critério que a pessoa deficiente não pode ter o responsável com a carteira 

assinada ou que receba o salário de aposentadoria. Como tem aqueles casos, 

que há mais de um deficiente na família.  

Bom, quanto a doença que tenho, eu não sei se sou realista ou muito 

pessimista, mas acho que essa doença, pelo fato de ser neurológica e genética, 

não tem cura, porém acho sim que é possível a descoberta de medicamentos 

capazes de amenizar os sintomas.   

A inclusão no meu ver, não depende só da empresa, claro em uma escala 

de 100% a organização tem 65% de responsabilidade, na minha opinião, pois 

além de estar lei, terá altos lucros para a empresa, pois a sociedade atual sabe 

reconhecer na empresa que faz o processo. Enquanto que os outros 35% ficam 

por conta da força de vontade e do grau de limitação do deficiente, mas sempre 

levando em consideração que até na escolarização existe preconceito na hora 

do processo de inclusão.  

  

5 CONCLUSÃO  

  

 A Lei de Cotas é muito importante para a população brasileira, especialmente 

para as pessoas com deficiência que precisam ser inseridos no mercado de 
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trabalho. Não é fácil para quem tem uma deficiência conseguir entrar no mercado 

de trabalho. Mas, não é impossível em nosso país porque temos uma lei que 

garante essa inclusão.  

 A inclusão social, muitas vezes, não se dá pela inclusão no mercado de trabalho, 

mas também pelo BPC/LOAS, que garante um salário mínimo para quem tem 

alguma deficiência e não tem sua subsistência garantida por sua família. O BPC 

ainda é a salvação para muitas pessoas com deficiência que não conseguem 

trabalho, pelo menos um salário mensal ajuda a manter as condições mínimas 

de vida, incluindo tratamento médico e medicamentos.  A assistência social, 

muitas vezes, é o único recurso que as pessoas com deficiência contam na hora 

de manter sua subsistência. Acredito que o Brasil precisa investir mais na 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Os governantes 

precisam entender que não basta dar emprego para as pessoas com deficiência, 

é preciso dar condições de trabalho e geração de renda.  

  Quanto à minha doença, ataxia de Friedrich, acredito que podem haver novas 

pesquisas e novos medicamentos para a cura, ou quem sabe, a melhoria da 

minha qualidade de vida. Sou uma pessoa feliz e determinada e concluir esta 

pesquisa é uma vitória para mim.   
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