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RESUMO 

Sabe-se que para toda a sociedade o trabalho se torna um meio de sobrevivência e, 
também, uma forma de ingressar no meio social. Porém nem sempre acontece da 
mesma forma, uma pequena parcela da população ainda se sente excluída quando 
chega o momento de ingressar no mercado de trabalho. A referente pesquisa fala 
sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho identificando, 
assim, uma forte necessidade de se aprofundar em uma pesquisa para descobrir 
como é o cotidiano dos sujeitos dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Pretende 
criar um debate sobre situações como exclusão e, também, preconceitos. Este 
estudo é de grande relevância para o debate e questionamentos sobre como a 
pessoa com deficiência é visto no mercado de trabalho onde está garantindo seu 
meio de sobrevivência. Percebe-se uma exclusão no nosso cotidiano perante o 
deslocamento desses sujeitos, são poucos os lugares que são adequados para 
pessoa com deficiência. Nas empresas capitalistas, onde o principal objetivo é o de 
gerar lucros, temos um espaço adequado, atendimentos, encaminhamentos ou, até 
mesmo, treinamentos para seu futuro ingresso na empresa. Pensando nisso, foi 
realizado o questionário para melhor analisar essas situações. A pesquisa foi 
qualitativa e teve a participação das pessoas com deficiência pois foi realizada 
dentro da empresa. Assim, é possível entender um pouco mais do cotidiano dos 
sujeitos desde sua inclusão até a parte que já está contratada.  
 
Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Capitalismo. Mercado de trabalho. Serviço 
social.  
 
 



 

 

ABSTRACT 

It is known that for society, work becomes a means of survival and also a way of 
entering the social environment. However, it does not always happen in the same 
way, a small portion of the population still feels excluded when the time comes to 
enter the labor market. The related research talks about the inclusion of people with 
disabilities in the labor market, thus identifying a strong need to go deeper into 
research to find out what the daily lives of subjects are like inside and outside their 
work environment. It intends to create a debate about situations such as exclusion 
and prejudice. This study is of great relevance to the debate and questions about 
how people with disabilities are seen in the labor market where they are 
guaranteeing their means of survival. There is an exclusion in our daily life in view of 
the displacement of these subjects, there are few places that are suitable for people 
with disabilities. In capitalist companies, where the main objective is to generate 
profits, we have adequate space, assistance, referrals or even training for their future 
entry into the company. With that in mind, a questionnaire was carried out to better 
analyze these situations. The research was qualitative and had the participation of 
people with disabilities as it was carried out within the company. Thus, it is possible to 
understand a little more about the subjects' daily life, from their inclusion to the part 
that is already contracted. 
 
Keywords: Person with a disability. Capitalism. Job market. Social Service. 
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INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho de conclusão de Curso (TCC), que tem como título A 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho na Empresa Sincol S/A, 

aborda o tema sobre como acontece a inclusão dentro da empresa e como são 

tratados os colaboradores. Através desta pesquisa pretende-se saber como 

realmente se sentem e se acontece algum tipo de exclusão.  

Esta pesquisa apresenta como principal objetivo conhecer a realidade da 

Pessoa com deficiência (PCD) quando decide ingressar no mercado de trabalho 

podendo, assim, analisar se atualmente ainda temos uma sociedade discriminatória 

e preconceituosa e mostrar que, apesar das suas limitações, podem desempenhar 

as mesmas funções dos demais.  

A pesquisa realizada para este TCC é de suma importância, não só para mim, 

mas também para o leitor, pois através dela poderemos saber o cotidiano de cada 

um dentro da empresa e fora dela, saber como eles se sentem, se são bem tratados 

ou se sentem excluídos de alguma forma ou por alguém.  

O Serviço Social nas empresas é de extrema importância podendo atuar 

perante elaboração de planos, projetos e programas garantindo acesso dos 

colaboradores perante políticas sociais, saúde, previdência social entre tantos outros 

encaminhamentos que se fazem necessários. Pode-se dizer que o Serviço Social se 

torna essencial para a inclusão da PCD no mercado de trabalho e nas lutas para a 

garantia de direitos.  

A empresa Sincol S/A, localizada em Caçador, possui em seu quadro 

funcional Assistente Social. Neste contexto é que se coloca o problema do presente 

estudo: como é realizada a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho na empresa SINCOL S/A com o objetivo geral de analisar como é realizada 

a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho no âmbito da 

empresa.  

No ano de 1991, no Brasil, foi homologada a lei de cotas para pessoa com 

deficiência, passando a ser válida no ano de 2000 sendo feita a fiscalização do seu 

cumprimento (DIAS, 2021). 

A porcentagem de cotas para pessoas com deficiência é: 

Exigido pela lei que toda companhia de grande porte, ou seja, com 100 ou 
mais funcionários, destine uma quantidade de vagas para portadores de 
deficiências. Os padrões são: 2% das vagas para deficientes em empresa 
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com 100 a 200 colaboradores; 3% das vagas para deficientes em empresa 
com 201 a 500 colaboradores;4% das vagas para deficientes em empresa 
com 501 a 1000 colaboradores; 5% das vagas para deficientes em empresa 
com 1001 ou mais colaboradores (DIAS, 2021, n. p). 

Esta lei foi um grande avanço para as pessoas com deficiência podendo, 

assim, dar um apoio nesta hora tão importante para eles que é ingressar no mercado 

de trabalho. Apesar de ser pouca a porcentagem, ela garante a inclusão dos 

portadores de deficiência no mercado de trabalho sendo, assim, tratados como os 

demais. Sabe-se que ingressar no mercado de trabalho não é nada fácil, algumas 

pessoas passam meses e, até mesmo anos, desempregadas.  

Sabe-se que vivemos em um modo de produção capitalista e que fica cada 

dia mais difícil para os proletários venderem sua força de trabalho em uma 

sociedade desigual. Então, é possível imaginar como é a vida de uma pessoa com 

deficiência quando decide ingressar no mercado de trabalho. Pessoas com 

deficiência sofrem, diariamente, por vários fatores, alguns deles são: exclusão 

social, preconceito, entre outros.  

A escolha deste tema foi justamente pelo fato de constatar esta questão 

diariamente no local de trabalho. Pode-se perceber que a sociedade, mesmo com 

passar dos anos e com o estatuto da pessoa com deficiência que defende seus 

direitos e deveres, ainda não vê com bons olhos essas pessoas. Para o sistema 

capitalista eles não produzem o que deveriam. Assim, propõe-se entender e 

aprofundar este assunto para que se tenha, cada dia mais, conhecimento sobre os 

direitos das pessoas com deficiência. 

Acredita-se que este trabalho agregou muito conhecimento e entendimento 

sobre este assunto através da pesquisa de campo conhecendo melhor o cotidiano 

destes funcionários, seus desafios e conflitos vividos durante o ingresso no mercado 

de trabalho. É relevante, também, socialmente, pois o número de pessoas com 

deficiência no Brasil é enorme e, estudando a temática, amplia-se o conhecimento já 

existente. 

O Serviço Social atua diretamente com expressões da “questão social” e, 

dentre elas, um campo de intervenção é o de pessoas com deficiência. Porém, 

sobre a inserção destas no mercado de trabalho, ainda é pouco estudado. Assim, 

este trabalho contribui para o debate profissional.  
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O presente TCC é formado por 3 capítulos, os quais passamos a introduzi-los. 

O primeiro capítulo é destinado ao referencial teórico deste e aborda temas 

norteadores para a pesquisa iniciando com a caracterização do modo de produção 

capitalista, sendo este o modo de produção atual no qual o proletariado vende sua 

força de trabalho. Através deles rendem cada dia mais lucro para os burgueses 

abordando, também, os principais modos de produção já existentes no mundo.  

Pode-se elencar, também, que a indústria é o principal lócus de produção 

capitalista, através dela temos a extração da mais valia. Este trabalho acompanha a 

curva da economia, independente se é internacional ou nacional.  

Este capítulo abordará também a profissão de Serviço Social falando sobre 

atuação do Assistente Social perante os sujeitos sociais, um profissional qualificado 

que atua perante as políticas sociais, sendo assim, um profissional que carrega com 

ele uma bagagem teórica metodológica crítica para atuar perante a realidade social.  

Aborda, também, o processo histórico da profissão desde sua gênese até a 

contemporaneidade, sendo abordada a questão social, que é muito falada pela 

autora Iamamoto, podendo se aprofundar no tema que fala sobre as expressões da 

questão social que é objeto de trabalho do Assistente Social.  

Foi abordado o trabalho do Assistente Social dentro das empresas, que se 

iniciou com o trabalho do Assistente Social no Serviço Social da Indústria (Sesi), 

percebendo, assim, a necessidade de uma profissional de Serviço Social dentro das 

empresas. Porém, ainda se vê muitas delimitações para atuar junto aos demais 

profissional que não têm a mesma criticidade de uma Assistente Social.  

Sobre a inclusão das pessoas com deficiência pode-se dizer que ainda não é 

fácil, mas melhorou muito ao passar dos anos. Na antiguidade eles eram vistos de 

forma diferente e não se sentiam como pessoas “normais”, com passar dos anos as 

leis foram surgindo podendo, assim, dar uma assistência para as PCD’s e garantindo 

sua inclusão, não só mercado de trabalho, mas na vida social também.  

Foi através da Lei n.º 8.1213, de 24 de junho de 1991, que as PCD’s 

conseguiram ingressar no mercado de trabalho tendo os mesmos direitos dos 

demais. Esta lei ficou conhecida como Lei de Cotas e dispõe de uma porcentagem 

mínima que é destinada para a PCD.  
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Para elaboração da pesquisa foi realizada uma pesquisa qualitativa, sendo 

aplicado um questionário referente ao cotidiano das PCD’s da empresa Sincol. 

Dentro da empresa existem 46 PCD seguindo, assim, as normas da lei de cotas. 

Para a elaboração da pesquisa foram entrevistados 24 funcionários.  

Foi realizado uma pesquisa com perguntas de múltipla escolha, optando-se 

por não colocar o nome dos entrevistados por questão de constrangimento. Através 

das perguntas, pode-se observar sua relação com colegas de trabalho e outras 

pessoas e saber se ainda existe algum tipo de preconceito.  

Muitas das pessoas entrevistadas conseguiram responder as perguntas por si 

só, com exceção de alguns que precisaram ser orientados sobre o que se referia 

cada pergunta. A pesquisa foi realizada em um dia com horários diferentes 

cumprimento o distanciamento exigido pela Pandemia.  

A pesquisa realizada com 24 das 46 PCD’S continha perguntas fáceis de 

serem respondidas, no total de 14 perguntas.  

Foi realizado a análise dos gráficos para, assim, poder verificar se realmente 

as PCD’’s se sentem trabalhando em uma empresa privada. Cada um pode expor 

sua opinião sem medo pois os sujeitos da pesquisa não estão identificados. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

Fontes (2017) alega que a forma histórica do capitalismo é representada 

através de uma forma abstrata que valoriza o capital, esse poder está concentrado 

em valores sociais que será convertido em capital. A classe dominante tem a 

necessidade de render lucro, isto é, impostos a todos. 

Isso significa que, do ponto de vista da produção da vida material, massas 
crescentes de seres sociais devem estar em concorrência e aptas para 
assegurar a atividade concreta que permite valorizar o valor, isto é, o 
trabalho do qual se extrai mais-valor (FONTES, 2017. n. p.)  

Para compreender o atual modo de produção capitalista faz-se importante 

adentrar a história para conhecer todos os modos de produção já existentes. 

Compreender como a humanidade vivia em determinadas épocas, e vive até hoje, 

influenciada pelo modo de produção que determina a forma como a sociedade se 

organiza perante a alimentação, a moradia e a vestimenta estabelecem as relações 

sociais e outras (OKA, 2019). 

Para Oka (2019) o primeiro modo de produção primitiva que se tem registros 

históricos foi um período em que ainda não existia entre os seres humanos a 

sociedade privada, portanto a concentração de capital.  

Desse modo, as pessoas cooperavam de maneira equivalente no trabalho, 
distribuindo os produtos entre toda a comunidade. Logo, esse período é 
também chamado de comunismo primitivo. Uma vez que não havia 
propriedade privada, a humanidade não era separada em classes. Assim, 
não haviam dominantes ou dominados e portanto, as necessidades 
materiais dos indivíduos eram supridas de forma coletiva e comunitária 
(OKA, 2019, n. p.). 

No entanto, Oka (2019) alega que foi a partir do escravismo que se iniciou a 

sociedade privada, neste momento a humanidade se divide em duas classes sociais: 

os donos de escravos e os escravos.   

Donos de escravos: aqueles que possuem escravos, as terras e até os 
instrumentos de trabalho; ou seja, os trabalhadores dependem deles para 
trabalhar; Escravos: constituem a classe dominada e despossuída de meios 
para poder trabalhar e garantir o seu sustento. Logo, precisam se sujeitar a 
um senhor. Um cenário ilustrativo dessa conformação social pode ser a 
Roma antiga. É importante notar que essa é uma simplificação das 
sociedades da época. Entretanto, dois pontos são relevantes: primeiro, 
surge a divisão de classes; e segundo, a classe dominante é minoritária 
(OKA, 2019, n. p.). 
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No modo de produção escravista havia a exploração e a dominação de um 

ser humano por outro. O escravismo correspondeu um modo de produção 

radicalmente explorador. Após o escravismo, surge um novo modo de produção, o 

modelo feudal. As relações sociais então são transformadas, acontecendo nesta 

época uma nova divisão de classes sociais. A estrutura social do feudalismo, a partir 

da base, é composta por servos e senhores feudais (OKA, 2019). 

Senhores feudais: são também detentores da terra e dos meios de 
produção. Logo, oferecem aos servos uma parte dessa sua propriedade 
para sobreviverem, em troca de serviços e obediência; 
Servos: diferentemente dos escravos, não são propriedade dos senhores. 
Contudo, continuam dependendo deles para sobreviver, já que precisam de 
suas terras para trabalhar. Nesse momento, os valores aristocráticos e 
religiosos são bastante marcados, e demostram a base ideológica que 
sustentava esse modo de produção. Contudo, essa forma de produção 
começa a colapsar e seus ideais passam a ser questionados. Como 
consequência, surgem as condições para revoluções e a entrada em outro 
estágio: o capitalismo (OKA, 2019, n. p.). 

Com o declínio do modo de produção feudal ascende o modo de produção 

capitalista, o qual permeia até os dias de hoje. Com a substituição do modo de 

produção feudal pelo capitalismo não existem mais os servos e nem os escravos. 

Neste modelo, emergem os trabalhadores “livres”, denominados proletários, que 

vendem sua força de trabalho aos donos do capital, os capitalistas: a burguesia 

(OKA, 2019).  

Burguesia: são os donos dos meios de produção – ou seja, as novas 
fábricas, indústrias, terras, entre outros. Assim, como precisam que alguém 
produza mercadoria, a partir desses meios, pagam um salário aos 
trabalhadores que necessitam de uma forma de sustento; Proletariado: é a 
classe majoritária na sociedade. Como não possuem os meios de produção, 
precisam se sujeitar às regras de produtividade da burguesia, de modo que 
ela obtenha lucro. Ou seja, a única coisa que o proletariado possui para 
vender é a sua própria força para trabalhar. Logo, a venda da força de 
trabalho em troca de um salário constitui o cenário de produção material na 
atualidade. Nesse contexto, é importante notar que, em toda a história dos 
modos de produção, essas relações entre classes se mantiveram por meio 
da violência e da exploração. Assim, essas relações estão ligadas também 
com a desigualdade social (OKA, 2019, n. p.). 

O modo de produção capitalista, o qual permeia até os dias de hoje, é 

revertido entre proletário e burguês que, muitas das vezes, é obrigado a vender sua 

força de trabalho como próprio modo de sobrevivência. “[...] afirmando 

categoricamente que é característica central do modo de produção capitalista a 

generalização do trabalho assalariado e a extração do mais-valor em relações de 

produção tipicamente capitalistas” (PEREZ, 2020, p. 23). 
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1.1.1 A Indústria como Lócus do Modo de Produção Capitalista 

Na teoria de Marx o capitalismo inicia um ciclo de modificações a partir do 

século XIX. 

[...] trata-se do período histórico em que o capitalismo concorrencial sucede 
o capitalismo dos monopólios, articulando o fenômeno global que, 
especialmente a partir dos estudos lenineanos, tornou-se conhecido como 
estágio imperialista. E é também consensual que “o período do imperialismo 
clássico [situa-se] entre 1890 e 1940” (MANDEL, 1976 apud NETTO, 2009, 
p. 19). 

Todas estas modificações que ocorreram no capitalismo são objeto das 

pesquisas de teorias marxianas. Netto (2009, p. 19) cita que “não infirmaram em 

nenhuma medida substantiva as análises elementares de Marx sobre o seu caráter 

essencial e o da ordem burguesa”.  

Segundo Karsch (2008) Marx fala que a cooperação é uma maneira de 

trabalho onde todos executam juntos, podem-se ter os mesmos processos de 

produção ou ser diferente, mas tendo o mesmo sentido.  

A cooperação é, por tanto força produtiva, atividade coletiva, Trabalho 
socialmente combinado. As múltiplas formas de cooperação, na grande 
empresa, desenvolvem os mais variados tipos de organização do trabalho 
que, além de acompanharam atentamente as curvas da economia nacional 
e internacional, modificam, internamente, funções e objetivos dos 
departamentos de serviço cuja finalidade sempre é fornecer suporte para as 
forças produtivas (KARSCH, 2008, p. 37).  

Segundo Oliveira (2017), na Inglaterra, logo no começo da década de 1970, 

se inicia um movimento que seria visto como vestígio da Revolução Industrial.  

Dos quais aquele país possuía os principais exemplos. O esforço pela 
proteção desses vestígios industriais ganhou adeptos em outros países na 
Europa e Estados Unidos da América (EUA), assim como o questionamento 
do “paradigma manchesteriano” — de que a “Revolução” tinha uma 
cronologia, uma data, o recurso à energia a vapor e um processo definido 
pela industrialização em Manchester (Reino Unido) (OLIVEIRA, 2017, p. 
314).  

O processo de industrialização não envolve apenas as indústrias de 

produção, mas, também, ambientes naturais como prédios, lugares e objetos, além 

de alguns imateriais como o modo de vida e o jeito que se organizava a comunidade 

operária (OLIVEIRA, 2017).  

Essa concepção diz respeito a uma cultura industrial que pode ser muito 
bem caracterizada no tempo e no espaço, ainda que com variações 
históricas de sua manifestação. O trabalho arqueológico de identificação 
dos vestígios industriais, assim como o de proteção, tem evidentemente 
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suas particularidades teórico metodológicas ou dificuldades de 
implementação, como qualquer categoria histórica ou patrimonial, passíveis 
de revisão e crítica como é próprio dos debates intelectuais (OLIVEIRA, 
2017, p. 314).  

No Brasil, foi a partir do governo de Getúlio Vargas que ocorre a mudança das 

substituições de importações, na década de 1930 após o início de uma política 

industrial ativa (TAVARES, 1973 apud RIBEIRO; COSTA, 2018).  

No tocante a industrialização para o governo brasileiro isso ocorreu “[...] 

visando desenvolver a estrutura industrial brasileira e tornar o país menos 

dependente da exportação de produtos primários” (RIBEIRO; COSTA, 2018, p. 221).  

Neste sentido, de maneira geral, “as políticas industriais do período entre 

1930 e   1980   pretendiam   estimular   a   produção   no   mercado   interno   

privilegiando determinado segmento da indústria e não a totalidade delas” (RIBEIRO; 

COSTA, 2018, p. 221).  

As políticas industriais contribuíram para o rápido processo de 

industrialização, pois as associações industriais e os sindicatos foram criados no 

contexto do modelo de desenvolvimento nacionalista de intervenção estatal na 

economia, isso ocorreu entre os anos de 1945 e 1970 (SUZIGAN; FURTADO, 2006 

apud RIBEIRO; COSTA, 2018). 

Destaca-se   o   Plano   de   Metas (1956-1961) de   Juscelino Kubitschek 
(JK), e o II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974-1979), o chamado II 
PND, visando substituir importações e expandir a exportação de 
manufaturados. Com isso, fundou-se o chamado tripé: Estado, capital 
nacional e capital estrangeiro com o objetivo de fundar a estrutura industrial 
e a infraestrutura brasileira (SUZIGAN; FURTADO, 2006 apud RIBEIRO; 
COSTA, 2018, p. 221).  

1.2 A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

1.2.1. Conceito da profissão  

O Serviço Social é uma profissão que possibilita diversas áreas de atuação, 

pois sendo “uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, realiza 

sua ação profissional no âmbito das políticas socioassistenciais, na esfera pública e 

privada” (PIANA, 2009, p. 85). 

Enquanto profissão interventiva o Serviço Social possui um importante espaço 

no âmbito da transformação da sociedade, pois  

[...] desenvolve atividades na abordagem direta da população que procura 
as instituições e o trabalho do profissional e por meio da pesquisa, da 
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administração, do planejamento, da supervisão, da consultoria, da gestão 
de políticas, de programas e de serviços sociais (PIANA, 2009, p. 85). 

Segundo Iamamoto (2006) o Assistente Social vive muitos desafios 

profissionais, um deles se refere a necessidade de decifrar a realidade construindo 

propostas de trabalho criativas para então garantir direitos à população. Por isso, 

exige-se do Assistente Social ser um profissional propositivo e não um mero 

executor de ações que lhe são atribuídas nos espaços de trabalho.  

Um profissional informado, crítico e propositivo, que aposte no protagonismo 
dos sujeitos sociais. Mas também um profissional versado no instrumental 
técnico-operativo, capaz de realizar ações profissionais, aos níveis de 
assessoria, planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, 
estimuladoras da participação dos usuários na formulação, gestão e 
avaliação de programas e serviços sociais de qualidade (IAMAMOTO, 2006, 
p. 144). 

Nesse contexto, espera-se do profissional Assistente Social uma bagagem 

teórica-metodológica contundente para que, na sua atuação, possa interpretar a 

realidade social com crítica apresentando uma intervenção ética, efetiva e 

garantidora de direitos emancipatórios. O Assistente Social, por vezes, não é 

valorizado em seu espaço de trabalho, mesmo assim é uma categoria que ousa 

sonhar, pois acredita que diante das lutas diárias, e sempre resistindo aos 

obstáculos, pode construir um futuro baseado no presente (IAMAMOTO, 2006).  

Pode-se afirmar que o agir de um profissional não depende exclusivamente 

dele, pois a sua frente estão as organizações, as empresas ou os organismos 

públicos que acabam norteando a forma do Assistente Social agir diante as 

demandas encontradas (IAMAMOTO, 2006).  

Iamamoto (2006) aponta que o Assistente Social não produz mais valia, 

riqueza para a sociedade, mas que ele é parte de um trabalho coletivo, o qual se 

insere na divisão social e técnica do trabalho na sociedade. O Assistente Social, 

acima de tudo, é um profissional que luta pela garantia dos direitos.  

1.2.2. O processo Histórico da Profissão 

O Serviço Social surge como profissão a partir do acirramento dos processos 

de exploração próprios da consolidação do capitalismo, vigentes na Europa no 

século XVIII, conforme apontam os autores:  

Paralelamente, à medida que rompem com sistemas tradicionais de forma 
de organização social, representam o solapamento, de costumes e 
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instituições vigentes até então. Introduzem, por outro lado, novos hábitos e 
estratégias de sobrevivência. As pequenas cidades se complexificam e 
crescem com a emigração do campo para a cidade. As consequências 
imediatas da instauração do modo de produção capitalista, impresso na 
rápida industrialização do modo de produção e urbanização, resultam no 
acirramento da questão social (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 145).  

Oliveira e Chaves (2017) alegam que com o acirramento da exploração 

capitalista se expressam as manifestações da questão social na realidade dos 

operários, tais como suicídio, prostituição, alcoolismo, pobreza extrema, entre outros 

fenômenos típicos do modo de produção capitalista. 

A socialização do trabalho versus a privatização da riqueza, aspecto que 
caracteriza diferentes formas de organização da produção e do trabalho 
assumidos historicamente – taylorismo, fordismo e toyotismo. Isso vai 
requerer, necessariamente, análise aprofundada das expressões do 
capitalismo em sua relação com o avanço/retrocesso das forças produtivas, 
bem como a definição proposta de intervenção para transformação da 
realidade (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 145).  

No contexto de acirramento da questão social, se dá o início da profissão de 

Serviço Social, o qual recebeu a influência da Igreja Católica, consubstancialmente 

devido a duas encíclicas papais: Rerum Novarunm, de Leão XIII, inscrita no ano de 

1891 e a Quadragésimo nono ano de 1931, de Pio XI, do ano de 1981. Em sua 

gênese o Serviço Social se mostra, enquanto prática caritativa e paliativa, frente a 

realidade dos empobrecidos da época, sua expressão de trabalho na prática possuía 

o caráter de ajuda e caridade (ESTEVÃO, 1992).  

A imagem do Assistente Social, nesta época, foi atrelada à figura das damas 

de caridade: 

As damas de caridade que pretendiam ganhar o céu minorando as agrulhas 
alheias acreditavam seriamente que os pobres eram a causa da sua própria 
situação e bastava uma ajuda inicial e alguns conselhos bem dirigidos para 
que se lhes abrissem as portas das benesses que o capitalismo oferecia a 
todos indistintamente. Como o pobre sempre tem muitos filhos, não bastava 
apenas ajudar a pessoa, era necessário também pensar na família, daí 
surge o trabalho com as famílias, com menores na área de higiene, etc 
(ESTEVÃO, 1992, p. 17).    

O Serviço Social é institucionalizado como uma profissão somente em 1920, 

na Europa, logo após a Primeira Guerra Mundial, quando:  

[...] se caracteriza de forma mais evidente e abrangente a questão social, 
bem como formas de organização da classe trabalhadora, que 
contextualizam o surgimento de movimentos especialmente europeus de 
ação social, cuja finalidade era difusão de ideias políticas (OLIVEIRA; 
CHAVES, 2017, p. 146). 
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A introdução do Serviço Social no Brasil também ocorre junto ao processo de 

industrialização da economia. A primeira escola de Serviço Social surgiu no ano de 

1936, Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC), na cidade de São Paulo. Neste 

princípio, a profissão seguiu referências europeias para a formação dos futuros 

Assistentes Sociais (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). 

No cenário público, a primeira instituição pública importante na qual o trabalho 

dos assistentes sociais foi inserido é a Legião Brasileira de Assistência (LBA), a qual 

foi criada por lei em 1942, a partir de um decreto presidencial que a instituiu. Através 

da LBA se instaurou, no Brasil, um movimento denominado de primeiro damismo. 

Isso porque a esposa do presidente da república, Sra. Darci Vargas, foi a presidente 

nomeada para a LBA. Essa prática se estendeu na história do país (ESTEVÃO, 

1992).   

Com o objetivo de “trabalhar em favor do progresso do Serviço Social”, ao 
mesmo tempo que procurava canalizar e conseguir apoio político para o 
governo, através de sua ação assistencialista. A LBA, organização de nível 
nacional, dará um apoio efetivo às escolas de Serviço Social já existentes e 
vai incrementar o surgimento de novas escolas, nas capitais onde não 
havia. Com relação ao processo de institucionalização do Serviço Social, a 
LBA foi o organismo mais importante porque, dado o seu caráter nacional, 
ao mesmo tempo que auxiliou a melhorar a formação técnica profissionais 
(ESTEVÃO, 1992, p. 49). 

O surgimento da profissão de Serviço Social também se vinculou com a 

criação desta grande instituição, LBA.  

 Segundo Pereira (2019) os anos de 1840 e 1950 foram marcados pela 

intervenção de Mary Richmond, ela manteve uma forte influência com as Assistentes 

Sociais brasileiras desta época, sendo o principal intuito do movimento dos Estados 

Unidos (1861-1928).  

Sua obra mais conhecida “Diagnóstico Social” (Social Diagnosis) de 1917 
teve grande repercussão em vista da I Conferência Internacional de Serviço 
Social em Paris em 1928. Sua experiência e estudos nasceram do período 
em que trabalhou nas C.O.S. onde percebeu a necessidade preparação das 
visitadoras nos trabalhos de caridade. A criação de um curso em 1897 
originou a primeira escola de Serviço Social em Nova Iorque, sendo 
incorporada à Universidade de Columbia, como curso de graduação em 
1940 (PEREIRA, 2019, p. 100). 

 “A ideia de que o Serviço Social se institucionalizou pelos caminhos da 

profissionalização da caridade e filantropia teve origem nos referenciais norte-

americanos, seguindo a linha das pioneiras supracitadas, e no Brasil” (PEREIRA, 

2019, p. 103).  
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Logo em seguida esses saberes foram absorvidos por Assistentes Sociais 

brasileiras havendo, assim, uma troca de informações e novos aprendizados através 

de intercâmbios com Estados Unidos (PEREIRA, 2019). 

havia a facilidade em aceitar que houve um amadurecimento da assistência, 
resultando na conformação da profissão, em um país com raízes profundas 
no catolicismo e colonialismo, onde não houve rompimento definitivo com o 
humanismo cristão na formação e prática dos assistentes sociais 
(PEREIRA, 2019, p. 103). 

Iniciando as novas teorias funcionalistas se inicia o Serviço social de grupo e 

comunidade, 

[...] sob interferência das experiências do Desenvolvimento de Comunidade, 
adaptadas da versão americana e inglesa de Organização de Comunidade. 
Reside nesses modelos de intervenção a continuidade da penetração das 
obras norte-americanas sobre as assistentes sociais brasileiras bem como 
nos currículos de formação (PEREIRA,2019, p. 104). 

A profissão de serviço social possui: 

Uma história aguerrida, de lutas, de rupturas e construções, marca a 
trajetória do Serviço Social brasileiro. Ininterrupta e repleta de recuos e 
avanços, hoje é um misto dessa construção histórica, avançada pela 
direção social e política que se construiu em linha ascendente, atingindo um 
projeto profissional de maturidade acadêmica e de exercício profissional 
consolidado na perspectiva da renovação (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 
144). 

Em 1979 aconteceu o “Congresso da Virada” sendo este o III Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais, o qual foi realizado entre 23 e 28 de setembro. 

Este evento foi um marco para o Serviço Social e a partir dele houve significativas 

mudanças na luta a favor da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, pela 

garantia dos direitos humanos e a democracia (GODOY; COUTO, 2009). 

Este congresso proporcionou embasamento para que houvesse uma nova 
visão da profissão como anteriormente o projeto profissional de ruptura 
propôs, olhando por outro ângulo o projeto ético político e suas novas 
propostas posteriores ao projeto de ruptura ocasionando, contudo, uma 
visão direcionada a classe trabalhadora, delineando estrategicamente seus 
rumos. A partir desse congresso, marcado por grandes transformações e 
mudanças no que lhe foi proposto anteriormente pelos próprios profissionais 
de Serviço Social, no que diz respeito à atuação do assistente social e a um 
novo projeto ético político da profissão, que vem sendo construído 
historicamente com determinação e conhecimento, demarcando sua direção 
ao lado da classe trabalhadora e não mais atendendo apenas ao 
conservadorismo (GODOY; COUTO, 2009, p. 3).  

Mediante o Congresso da Virada o Serviço Social se posiciona de forma 

crítica podendo, assim, expor suas ideias e questionamentos frente ao sistema 
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capitalista e fazendo isso junto a classe trabalhadora. Os objetivos do Congresso 

são perceptíveis diante do avanço frente ao viés conservador da profissão. Na 

mesma cena acontecia, também, a oposição dos movimentos populares frente ao 

regime militar da época (GODOY; COUTO, 2009). 

Faz-se necessário tratar desse processo de renovação do Serviço Social, pois 

foi a partir desse fenômeno que a profissão se modernizou e se colocou frente à 

realidade social vigente de forma ética e comprometida. Nessa perspectiva, segundo 

Netto (1991 apud OLIVEIRA; CHAVES, 2017), este processo se constituiu em três 

dimensões.  

A primeira direção foi a 

 [...] “perspectiva modernizadora para as concepções profissionais”, 
empenhou-se em adequar o instrumental técnico e operacional do Serviço 
Social às estratégias do desenvolvimento capitalista no período pós-64, 
tendo os textos dos seminários de Araxá e Teresópolis como marcos da 
renovação para a categoria profissional. Essa perspectiva teve sua 
hegemonia posta em questão a partir de meados dos anos 1970 (NETTO, 
1991 apud OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 153).  

A segunda direção foi a perspectiva da reatualização do conservadorismo  

[...] na qual se condensava o segmento mais avesso às mudanças, 
apresentando proposições de tendências irracionalistas, fundamentadas na 
fenomenologia e na psicologia, enfatizando as dimensões da subjetividade e 
respaldando o exercício profissional no campo da “ajuda psicossocial”. Essa 
direção do desenvolvimento profissional evidenciou-se em meados dos 
anos 1970 e teve uma expressão de menor envergadura no âmbito 
profissional (NETTO, 1991 apud OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 154).  

A terceira direção foi posta como intensão de ruptura com o serviço social 

tradicional 

[...] que visava romper com a tradição positivista e com o reformismo 
conservador, tanto no que se refere à matriz teórica, como aos paradigmas 
conservadores de intervenção social, fundamentado na crítica sistemática 
aos seus arcabouços teóricos, metodológicos e ideológicos. Essa direção 
fundamenta-se na tradição marxista, formula o conhecido “Método BH” na 
primeira metade da década de 1970 e polemiza o debate profissional na 
primeira metade da década de 1980, caracterizando-se por uma retórica 
politizada, tendo como mérito mais evidente a qualificação da profissão no 
debate acadêmico e político (NETTO, 1991 apud OLIVEIRA; CHAVES, 
2017, p. 154).  

A partir de então a profissão de Serviço Social passa a ser vista como uma 

profissão que é inserida na divisão sociotécnica do trabalho, tornando as expressões 

da questão social seu objeto de trabalho. O Serviço Social passa atuar de forma 

mais crítica deixando de lado o conservadorismo o adotando o pensamento 
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marxiano como inspiração filosófica (OLIVEIRA; CHAVES, 2017).  

Neste sentido, observa-se que 

No contexto atual da profissão, a laicidade e o materialismo histórico 
dialético compõem o argumento central. De lá para cá a profissional passou 
por ruma reconfiguração significativa, galgando posição extremada em 
relação a sua origem, mais ainda fortemente marcada pelo sincretismo que 
acompanhou a sua trajetória histórica (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 144). 

1.2.3 Questão Social  

O Serviço Social encontra na questão social o seu objeto de trabalho “com 

suas diversas expressões, formulando e implementando propostas para seu 

enfrentamento, por meio das políticas sociais, públicas, empresariais, de 

organizações da sociedade civil e movimentos sociais” (PIANA, 2009, p. 85). 

A concepção da “questão social” se dá diante de um sistema de modo de 

produção capitalista, capital x trabalho, onde o trabalhador vende sua força de 

trabalho para o sistema capitalista gerando riqueza para seu empregador sem 

desfrutar das riquezas por ele produzidas. Muitas vezes o trabalhador passa anos 

produzindo um certo produto que, ao longo da vida, jamais consegue usufruir deste 

bem.  

A questão social é expressão do processo de produção e reprodução da 
vida social na sociedade burguesa, da totalidade histórica concreta. A 
perspectiva de análise da questão social aqui assumida recusa quaisquer 
reducionismos econômicos, políticos ou ideológicos. Ao contrário, o esforço 
orienta-se no sentido de captar as dimensões econômicas, políticas e 
ideológicas dos fenômenos que expressam a questão social, resguardando 
a fidelidade a história. Em outros termos, aprender o processo social em 
sua totalidade contraditória, reproduzindo na esfera da razão, o movimento 
da realidade em suas dimensões universais, particulares e singulares 
(IAMAMOTO, 2006, p. 114). 

Iamamoto (1998) aponta que o profissional de Serviço Social deve saber 

decifrar as expressões da questão social, seria uma forma essencial para avançar 

cada vez mais em um caminho certo para que, assim, possa decifrar as 

desigualdades sociais de classe, gênero, raça, etnia, religião, nacionalidade, meio 

ambiente etc. e saber decifrar a forma de negação diante dos sujeitos sociais.  

Segundo Boschetti (2011), na segunda metade do século XIX, se consolida a 

mais-valia, jornadas de trabalho exaustivas, exploração do trabalho da mulher, das 

crianças e idosos. As lutas de trabalho se manifestam de todas as suas formas 

expondo, assim, a questão social. Há greves e manifestações realizadas para 

contrapor as horas diárias trabalhadas e seus baixos salários, pois este salário 
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recebido não seria o valor adequado nem mesmo para suprir as mais simples 

necessidades básicas, como alimentação. 

1.2.4 O Trabalho do Assistente Social nas Empresas  

Com relação ao Serviço Social nas empresas este desenvolve um trabalho 

coletivo, sempre acompanhando as possíveis modificações internas e políticas que 

são realizadas tanto dentro como fora dela (KARSCH, 2008).  

Segundo Karsch (2008), no início da década de 1960, as empresas acharam 

de extrema necessidade um atendimento médico para dar suporte para seus 

funcionários surgindo, assim, a instituição Serviço Social da Indústria (SESI).  

Recebeu então, uma assistente social do quadro sesiano em suas 
instalações e contratou outras duas profissionais para, juntamente, não 
apenas prestar serviços assistenciais (como doações, vales, empréstimos, e 
guias de encaminhamentos para serviços de saúde) como agilizar o 
entrosamento dos trabalhadores na atuação do Centro Social Sesi no bairro 
(IAMAMOTO, 2006 apud KARSCH, 2008, p. 38).  

Observa-se, aqui, a introdução do trabalho social nas empresas inicialmente 

através de uma instituição, o SESI, o qual mantinha em seu quadro de pessoal 

profissionais Assistentes Sociais. Já em 1969 o Serviço Social ganha mais espaço 

em suas atribuições no espaço empresarial. 

O atendimento individual é especificamente orientado para as diretrizes de 
relações no trabalho e os casos atêm aos acidentes de trabalho, à 
orientação sobre aposentaria especial. Estas funções acrescidas do estudo 
dos casos de afastamento por doença, da antecipação do 13º salário, das 
inscrições para aquisição de casa própria pela Companhia Metropolitana de 
Habitação (COHAB) e da divulgação do abono de permanência, são 
atribuições que mais parecem estratégias de gerenciamento de pessoal do 
que propriamente ajuda, correspondendo desse modo aos desejos 
profissionais de um trabalho de serviços social mais empresarial (KARSCH, 
2008, p. 41).  

O Serviço Social atuava conforme as necessidades do processo produtivo e 

conforme apareciam as necessidades e as políticas internas. Fica claro que vale a 

pena lutar pelo bem-estar social dos trabalhadores, pois era uma época em que o 

regime político proibia greves e reivindicações (KAERSCH, 2008).  

A filosofia de ação, que se traduz pelas atividades em exercício, denota que, 
no período de crescimento da empresa, a divisão de serviço social 
eliminava os modos de paternalistas e assistenciais, buscava racionalizar o 
atendimento através de pesquisas internas sobre a situação social dos 
funcionários e modificava as formas de registro e avaliação de suas 
atividades (KARSCH, 2008, p. 40).  
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Segundo Karsch (2008), nos anos de 1970, começaram algumas novas 

solicitações ao Serviço Social na empresa, sendo o Assistente Social o mediador 

para serviços como empréstimos e vales. Nisso, o empregado consegue solicitar 

empréstimos com juros mais baixos por uma comissão de crédito construída para os 

empregados. 

Portanto, com o aumento de funcionários a divisão de Serviço Social 

Tinha excluído todo o tipo de providência e atendimento rápido que 
realizava na década de 60; passava a exercer a política de benefícios da 
empresa, o treinamento dos recém-admitidos, a elaboração do plano para 
cursos de media-chefia, assim como a participar dos esforços conjuntos na 
prevenção de acidentes de trabalho, reduzindo muito o atendimento 
individual (KARSCH, 2008, p. 44).  

  Segundo Ferreira (2018) o Serviço Social consegue, realmente, ganhar seu 

espaço diante das empresas (públicas e privadas) com maior intensidade logo após 

acontecer a crise econômica europeia (pós 2008), pois ela se faz semelhante ao que 

já se havia visto no passado em alguns momentos históricos da profissão. 

As profundas mudanças no mercado de trabalho, a flexibilização das 
relações laborais, associadas ao agudizar das necessidades e dos 
problemas relacionados com o mundo laboral e à redução do Estado de 
Bem-Estar - que passa a transferir para a sociedade civil a responsabilidade 
até então por si assumida na prestação de serviços sociais - tem feito 
(re)emergir a necessidade de uma ação mais presente por parte destes 
profissionais no campo laboral (FERREIRA, 2018, p. 155). 

Esta nova ação do Serviço Social não decorre no mesmo modelo das fases 

anteriores, pois requer algumas mudanças tanto na sua atuação profissional quanto 

nas suas competências podendo, assim, ajustar as novas mudanças as 

necessidades (FERREIRA, 2008). 

Diante disso, destaca-se que “não existem fórmulas mágicas para a 

intervenção social nas empresas, sendo reconhecido que esta premissa é extensível 

a outros âmbitos de atuação profissional. Contudo, as possibilidades existem” 

(VALVERDE, 1990 apud FERREIRA, 2018, p. 155). 

Contudo, como acrescentam ainda, é necessário que os assistentes sociais 
sejam capazes de demonstrar no quadro das empresas ou organizações em 
que exercem a sua atividade profissional, a importância do papel 
desempenhado pelo Serviço Social na construção de respostas ajustadas 
às necessidades manifestadas pelos trabalhadores e o seu contributo para 
a resolução dos problemas daí decorrentes (FERREIRA, 2018, p. 156). 

Segundo Ferreira (2018) para atuar nas empresas é necessário aceitar as 

exigências da rentabilidade econômica, algumas destas exigências se referem a 



25 
 

 

alguns elementos conservadores perante a ação profissional do Assistente Social.  

Reconhecemos que a integração dos assistentes sociais num campo no 
qual as preocupações sociais não se assumem como centrais à atividade 
organizacional constitui um desafio inegável (podendo funcionar como um 
constrangimento à sua intervenção), contudo assume-se igualmente como 
uma oportunidade para uma maior humanização do trabalho, para a 
construção de ambientes profissionais mais saudáveis e empresas 
socialmente mais responsáveis (FERREIRA, 2018, p. 162). 

Nesse ínterim, destaca-se que o Serviço Social nas empresas luta por novas 

oportunidades de um bom desenvolvimento dos funcionários em seu local de 

trabalho assumindo, assim, preocupações por encontrar respostas para que cada 

dia mais o Serviço Social assuma uma posição, uma ação e sua integração no 

mercado de trabalho (FERREIRA, 2018).  

Identifica-se a ampliação da presença de Assistentes sociais nas empresas 

em meados dos anos de 1970 e, também, nos anos de 1980. Neste período, a 

conjuntura brasileira apoiava a ampliação do mercado de trabalho neste campo 

(AMARAL; CEZAR, 2009). 

Trata-se de um contexto em que as classes trabalhadoras experimentam um 
massivo processo de organização política, a exemplo da fundação de 
partidos os, sindicatos, comissões de fábrica, entre outras representações, 
imprimindo formas combativas na sua relação com capital (AMARAL; 
CEZAR, 2009, p. 2-3). 

E, justamente para o Serviço Social, foi a partir da década de 1980 que se 

acelera o processo de ruptura com o conservadorismo profissional  

E por um movimento de explicitação da dimensão política da profissão, 
perspectiva denominada de “ruptura do serviço social”, por colocar em 
xeque a gênese, os princípios e as práticas a que se vinculavam o Serviço 
Social, na sua trajetória sócio- histórica (AMARAL; CEZAR, 2009, p. 3).  

Segundo Amaral e Cezar (2009), a partir disso, essa categoria profissional já 

tem um pensamento mais crítico, começa se usar a teoria de Marx já com 

embasamento nas bases teóricas metodológicas. Com um Serviço Social mais 

articulado e direcionado as necessidades sociais que se encontrava nas classes 

subalternas.  

Para Abreu, Costa e Ferreira (2016) a presença dos profissionais Assistentes 

Sociais nas empresas privadas é de extrema importância perante o sistema 

capitalista para a relação capital x trabalho. Neste sentido, a atuação deste 

profissional contribui em várias áreas como a educativa, assistencial e, também, em 
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atendimentos individuais com famílias. 

A inserção de assistentes sociais no ambiente empresarial vincula-se à 
importância atribuída à qualidade dos trabalhos desempenhados pelos 
funcionários, dado que eles podem ser afetados por carências materiais e 
psicológicas, ideias/comportamentos divergentes aos pregados pela 
organização, dentre outros. Uma correta assistência social pode também 
ajudar a evitar ações trabalhistas (ABREU; COSTA; FERREIRA, 2016, p. 5). 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o trabalho do Assistente Social nas 

empresas,  

[...] antes de qualquer coisa, vem confirmar que a expansão do capital 
implica na criação de novas necessidades sociais. Isto é, a empresa 
enquanto representação institucional do capital, passa a requisitar o 
assistente social para desenvolver um trabalho de cunho assistencial e 
educativo junto ao empregado e sua família (AMARAL; CEZAR, 2009, p. 3). 

Segundo os autores Amaral e Cezar (2009) a intervenção do Assistente Social 

nas empresas, nesta década, era um trabalho voltado a preservação da força de 

trabalho com a finalidade de evitar os conflitos entre capital e trabalho.  

Nesse sentido, o profissional de Serviço Social, passou a interagir 
diretamente com os trabalhadores com o propósito de tornar menos drástico 
possível o processo de transição, que se deu através da introdução de 
tecnologias de ponta, diferentes modalidades de contratação, flexibilização 
do trabalho, entre outros. A atuação do assistente social também passou por 
um processo de requalificação, posto que novas exigências vêm ao 
encontro desse profissional. Um dos seus papéis é assegurar a aderência e 
o comprometimento dos trabalhadores para com as novas formas de 
trabalho. Esse processo de adesão dos trabalhadores as novas requisições 
de suas funções, foram viabilizadas, muitas vezes, por meio de programas 
de recursos humanos voltados para o envolvimento com as metas, tais 
como: desenvolvimento de capacidades e habilidades; treinamento e 
desenvolvimento; remuneração pautada em resultados; gestão de 
benefícios e atuação na área de segurança do trabalho, voltado à 
prevenção de acidentes (ABREU; COSTA; FERREIRA, 2016, p. 5). 

Segundo Abreu, Costa e Ferreira (2016) o Assistente Social se compromete 

em sua atuação em algumas áreas na empresa privada, como assessoramento aos 

gestores, para, assim, poder dar mais viabilidade para os funcionários.  

O profissional se compromete de atuar na gestão de pessoas para poder dar 

respostas as necessidades humanas dos funcionários e para que eles possam 

contribuir com as exigências impostas pela organização (ABREU; COSTA; 

FERREIRA, 2016). 

O Serviço Social é requisitado para intervir nos problemas que afetam 
diretamente na produtividade do trabalhador, é aliada a intervenção de 
questões psicossociais, que não relacionam diretamente ao processo de 
trabalho, mas que vem a interferir diretamente no mesmo. A seção 
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subsequente aborda as competências que são apontadas como relevantes 
para os profissionais de Serviço Social atuantes nas empresas, conforme 
encontrado na literatura dessa área (CESAR, 2010 apud ABREU; COSTA; 
FERREIRA, 2016, p. 5). 

Para o trabalho do Assistente Social nas empresas privadas faz-se necessário 

que o profissional elabore suas estratégias de atuação profissional inserindo-se no 

espaço sócio-ocupacional com competência, comprometimento e ética (ABREU; 

COSTA; FERREIRA, 2016). 

1.3 INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Borges e Longen (2019) apontam que, desde a antiguidade, e com o passar 

dos anos, a história das PCD foi mudada passando da exclusão social para um 

processo de constantes lutas pela inclusão destas pessoas.  

Esta retrospectiva auxilia na compreensão das relações construídas entre 
as PcDs e sociedade, percorrendo assim, de forma sucinta, a Pré-História, 
Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna e Idade 
Contemporânea. Entre os povos primitivos, em decorrência do estilo de vida 
nômade, onde sua sobrevivência dependia da natureza e do habitual 
deslocamento, era necessário que cada membro pudesse contribuir para o 
grupo e subsistir individualmente. Desta forma, aqueles cujas características 
não correspondiam ao perfil considerado normal, sofriam um processo de 
seleção natural, sendo abandonados (BORGES; LONGEN, 2019, p. 2-3). 

Já na Idade Média, com o Cristianismo, as ideias sobre as PCD passam por 

algumas mudanças. Elas passam a ter direito a vida, mas, mesmo assim, eram 

ainda abandonados a sua própria sorte, tentando sobreviver diante de uma 

sociedade de castigos e algumas caridades. Nesta época, a deficiência era vista 

como demoníaca e, por isso, os considerados deficientes eram vítimas de 

preconceito e discriminação da sociedade (BORGES; LONGEN, 2019).  

Na contemporaneidade as pessoas com deficiência veem-se diante de uma 

nova jornada, pode-se dizer que existe esperança de inclusão e respeito quando foi 

apresentado a essas pessoas novas oportunidades na área educacional, de trabalho 

e direitos adquiridos no meio social. Pode-se dizer que isso ocorre devido há um 

movimento internacional iniciado pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Artigo XXV. 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora do seu controle (ONU, 1948, n. p.). 
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Com a chegada do século XX, a assistência que era destinada para as PCD 

teve um grande avanço, já era um assunto muito discutido mundialmente, mas, 

mesmo com todo este desenvolvimento e várias leis e direitos para os apoiar, não 

significava que as coisas haviam mudado integralmente, ainda existia muita 

discriminação e preconceito na sociedade contemporânea (LORENZO, 2016 apud 

BORGES; LOGEN, 2019). 

García (2014) afirma que sabemos que, antigamente, no contexto histórico da 

PCD, já havia uma exclusão que se iniciava com seus familiares, eles eram vistos 

como “inválidas”. Muitas vezes eram até escondidas por sua própria família, mas nas 

últimas décadas forjou-se um aparato jurídico que garante a eles um acesso no 

mercado de trabalho formal.  

Tais legislações, em grande medida, refletem uma trajetória histórica na 
qual pessoas com deficiência procuraram formas de sobreviver, de superar 
uma condição de ‘invisibilidade’ e ‘tutela’ que lhes era imposta pela 
sociedade, além de uma carga negativa de preconceitos e discriminação 
(GARCÍA, 2014, p.167). 

Nesta época era comum nas diferentes sociedades e culturas a eliminação de 

crianças com deficiência, ou também quando já se era adulto e se adquiria no 

decorrer da vida alguma deficiência (GARCÍA, 2014).   

Da execução sumária ou marginalização social, passam-se séculos de 
história até que, gradativamente, desenvolvem-se práticas e tratamentos 
humanitários para o atendimento de pessoas com deficiência. Numa 
trajetória irregular e heterogênea entre os países (e entre as próprias 
pessoas com deficiência), é possível visualizar uma tendência geral de 
humanização das atitudes e dos comportamentos relacionados a esse 
grupo populacional. É verdade que, até nos dias de hoje, existem exemplos 
de discriminação e maus-tratos, mas o amadurecimento das civilizações e o 
avanço dos temas ligados à saúde, à cidadania e aos direitos humanos 
provocou, sem dúvida, um novo olhar em relação às pessoas com 
deficiência (GARCÍA, 2014, p. 167).  

Segundo García (2014) foi a partir do um movimento histórico que as pessoas 

com deficiência alcançaram grandes avanços quando deixaram de ser vistas como 

um objeto de caridade e deixam de ser ignoradas.  

Em 9 de dezembro de 1975 ocorreu o decreto de Declaração dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esta 

declaração estabelece direitos para as PCDs: 

A   pessoa   com   deficiência   tem   o   direito: Ao respeito    pela    sua    
dignidade humana. Aos mesmos direitos fundamentais que os concidadãos. 
A direitos civis e políticos iguais aos de outros seres humanos. A medidas 
destinadas a   permitir-lhes   a   ser   o mais   autossuficientes possível. [...] 
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À segurança econômica e social e a um nível de vida decente. De acordo 
com suas capacidades, a obter e manter o emprego ou se engajar   em   
uma   ocupação   útil, produtiva e remunerada e se filiar a sindicatos [e] a ter 
suas necessidades especiais levadas em consideração em todas as etapas 
do planejamento econômico e social [...] (ONU, 1975, n.p.). 

A partir da Declaração das Nações Unidas (ONU) instituiu-se o ano de 1981 

como o Ano Internacional da PCD. 

Assim, é a partir desse marco que se constroem legislações de caráter 
social e voltadas para equiparação de oportunidades para aqueles com 
limitações físicas, sensoriais ou cognitivas. Ao lado desse contexto histórico 
de superação da ‘invisibilidade’, a existência dessas legislações é outro 
fator a influenciar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de 
trabalho nos dias atuais. Numa perspectiva mais ampla, interessante 
observar que, na década de 1980, coincide com o ‘despertar’ do movimento 
social e político das pessoas com deficiência o momento de 
redemocratização do país, após duas décadas de regime militar. Nesse 
contexto, a convocação de uma Assembleia Constituinte foi o principal 
instrumento para restabelecer o Estado Democrático de Direito (GARCÍA, 
2014, p. 168). 

A partir de todo o movimento internacional houve contribuições para que, na 

Constituição Federal de 1988, houvesse a inclusão de alguns artigos sobre a pessoa 

com deficiência, segue abaixo alguns destes principais artigos: 

Artigo 7 – proíbe “qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador portador de deficiência”.  
Artigo 23 – estabelece a “competência comum” da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios para “cuidar da saúde, da assistência 
social, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.  
Artigo 37 – prevê que legislação complementar “reservará percentual dos 
cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão”.  
Artigo 203 – no inciso V postula a “garantia de um salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei”.  
Artigo 208 – estabelece que “o dever do Estado com a Educação será 
efetivado mediante a garantia do, entre outros aspectos, atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino”.  
Artigo 227 – garante o acesso das pessoas portadoras de deficiência aos 
logradouros públicos: “a lei disporá sobre normas de construção dos 
logradouros e dos edifícios de uso público e da fabricação de veículos de 
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência” (BRASIL,1988, n.p.).  

No entanto, o processo de inclusão da PCD na sociedade requer o 

rompimento de uma cultura baseada em preconceitos, discriminações e 

desigualdades sociais. A realidade atual exige uma mudança de mentalidade, de 

cultura e de visão sobre os direitos da PCD para poder, assim, levar ao ingresso no 
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mercado de trabalho e a aquisição de uma carreira profissional (GUIMARÃES; 

OLIVEIRA; VICENTE, 2017).  

Guimarães, Oliveira e Vicente (2017) indicam a importância da oferta de 

capacitação profissional para as PCDs. Pode-se ver que no artigo 203 da 

Constituição Federal, no inciso IV, assegura-se “a habilitação e reabilitação das 

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária” (BRASIL, 1988).  

Sendo assim, a PCD pode ser considerada pela legislação como: 
“Deficiente reabilitado”, que apesar de suas limitações recebem qualificação 
para o desenvolvimento de funções diferentes da que antes exercia, ou 
também “deficiente habilitado”, sendo   aqueles   que   já   possuem 
qualificação para determinada atividade [...] (GUIMARÃES; OLIVEIRA; 
VICIENTE, 2017, p. 5).  

Da mesma forma, afirma o Decreto n.º 3.298/99, em seu artigo 31:  

Entende - se     por     habilitação     e     reabilitação profissional o processo 
orientado a possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da 
identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente 
de desenvolvimento profissional    para    ingresso   e    reingresso    no 
mercado   de   trabalho   e   participar   da   vida comunitária (BRASIL, 1999, 
n.p.). 

As empresas têm como objetivo não somente manter a inclusão da PCD, mas 

sim dar cada vez mais oportunidades para que a PCD consiga mostrar seu 

potencial, pois a empresa tem o dever de preparar profissionalmente essas pessoas 

(GUIMARÃES; OLIVEIRA; VICENTE, 2017).  

1.3.1 A Legislação Brasileira Sobre a Inclusão de Pessoas com Deficiência no 

Mercado de Trabalho  

Desde o início da humanidade as PCD não sofrem apenas barreira que os 

impedem de se integrarem à sociedade ou de impor restrições no exercício dos seus 

direitos, mas também porque são vítimas até hoje de preconceito (MESQUITA, 

2018). 

Ainda no que diz respeito a estatísticas, na América Latina e no Caribe, 
estima-se que sejam ao menos 50 milhões de pessoas, 82% das quais 
vivendo na pobreza por, entre outros motivos, sofrerem com a falta de 
inclusão e preconceito. De forma que, Flávia Piovesan, sabidamente leciona 
que a deficiência e pobreza são termos inter-relacionados, tendo em vista 
que a deficiência pode, na maioria das vezes, resultar num quadro 
socioeconômico desfavorável, considerando que as pessoas com 
deficiência sofrem discriminação e marginalização (MESQUITA, 2018, p. 
10). 
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Mesquita (2018, p. 10-11) aponta que existiram quatro etapas históricas 

referente as pessoas com deficiência, 

a fase da intolerância, período, em que, na história, se repudiavam as 
pessoas com deficiência, por serem tidas como impuras, sendo sua 
deficiência um castigo de Deus pela prática de algum pecado; a da 
invisibilidade, fase em que os direitos da pessoa com deficiência eram, 
simplesmente, ignorados; a assistencialista, período em que se considerava 
o deficiente como um doente e como tal devia ser auxiliado, 
terapeuticamente, para obtenção de sua cura; e por fim, uma quarta fase 
orientada pelos direitos humanos, em que emergem os direitos à inclusão 
social, com ênfase na relação da pessoa com deficiência e do meio em que 
ela se insere, bem como na necessidade de eliminar obstáculos e barreiras 
superáveis, sejam elas culturais, físicas ou sociais, que impeçam o pleno 
exercício de direitos humanos. Nesse sentido, esta última fase, aponta para 
uma mudança paradigmática que coloca o Estado como responsável por 
remover e eliminar os obstáculos que impeçam o pleno exercício de direitos 
das pessoas com deficiência, viabilizando o desenvolvimento de suas 
potencialidades, com autonomia e participação. Tais pessoas deixam de ser, 
portanto, objetificadas, pelas políticas assistencialistas e de tratamentos 
médicos, que as tratavam como o “objeto” de sua atuação, e passam a ser 
concebidas como verdadeiros sujeitos, titulares de direitos. 

O artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz a seguinte redação: 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as 

demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” (BRASIL, 2015, 

n.p.). 

Na Constituição da República, logo no seu primeiro artigo, vemos a 
dignidade da pessoa humana sendo colocada como um dos pilares sobre 
os quais nosso Estado se fundamenta. E a dignidade da pessoa humana, 
enquanto princípio, está intimamente ligado a Lei 13.146/15. O art. 10 do 
Estatuto diz que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa 
com deficiência ao longo de toda a vida. Quando falamos a respeito da 
dignidade da pessoa humana temos que levar em consideração o que viria 
ser “pessoa humana” e o que seria “dignidade” (MESQUITA, 2018, p. 11). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao longo dos anos, trouxe novos 

conceitos e o uso de novos termos diante de uma PCD, começando pelo próprio 

nome (MESQUITA, 2018).   

“Pessoa com Deficiência”. Existe, ainda hoje, muita confusão a respeito de 
qual é o termo apropriado para se referir as pessoas com deficiência. É 
muito comum ouvirmos, sobretudo em discursos de pessoas não 
familiarizadas com área, a utilização de termos como “portador de 
deficiência”, “deficiente”, “portador de necessidades especiais”, etc. 
Certamente, muitas dessas pessoas quando usam essas expressões não 
tem o interesse de expressar ódio ou preconceito, mas, o que muitas não 
sabem é que uso de determinadas terminologias pode esclarecer dúvidas e 
dirimir preconceitos, assim como reforçar a segregação e a exclusão 
(MESQUITA, 2018, p. 12). 

Sabemos que a deficiência é algo que sempre permanecerá com a pessoa, 
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mas não nos cabe dizer que ela é portadora desta deficiência, quando falamos desta 

forma estaremos olhando somente para sua deficiência, sem olhar para o indivíduo 

em si (MESQUITA, 2018).  

Por essa razão, com o tempo, passou-se a utilizar outras expressões que 
traduzissem de forma mais digna as pessoas com deficiência, a fim de, até 
através das palavras, o tratamento dado a elas fosse mais justo. Então, na 
Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e 
Dignidade das Pessoas com Deficiência, ficou acordado que o termo correto 
a ser utilizado seria “pessoas com deficiência”, o qual é utilizado desde 
então (MESQUITA, 2018, p. 11-12). 

Portanto, a linguagem correta a ser utilizada é pessoa com deficiência, 

significa que a pessoa vem em primeiro lugar e ela possui uma deficiência, mas o 

que a define em primeiro lugar é a sua condição de ser humano. 

Após muitos anos de discriminação e preconceito as PCDs tiveram seus 

direitos reconhecidos.  

Contudo, a despeito de todo o culto à marginalização da pessoa com 
deficiência, o século XXI dá início a um procedimento social de extrema 
relevância, amplifica a voz de uma consciência nunca antes manifestada na 
realidade nacional, uma consciência inclusiva, representada pelo Estatuto 
da Pessoa com Deficiência. Não se possui mais definições legislativas 
obscuras, apáticas, mas expressões precisas, que impõem especialidades 
e, acima de tudo, coerência com o contexto social, histórico e científico em 
que estão todos os cidadãos abarcados. A pessoa com deficiência 
intelectual não representa mais a diferença, a distinção, a contranatureza, 
mas goza do status de ser humano autônomo, relevante, digno (ARAUJO; 
NASCIMENTO, 2019, p. 11). 

Pode-se dizer que as PCDs podem sim ter uma vida social digna baseada em 

trabalho, lazer, cultura dentro de suas limitações e a sociedade precisa garantir-lhes 

esses direitos.  

1.3.2 A Política de Cotas Trabalhistas para Pessoas com Deficiência  

No que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência destaca-se que foi 

a Constituição Federal, a Carta Magna, que lhes garantiu os principais direitos 

sociais:  

A instauração de um Estado lastreado pelos ditames dos direitos 
fundamentais alcançados por todos. Dentre os direitos sociais, o 
Constituinte estabeleceu, no art. 7º, XXXI, o direito ao trabalho digno e sem 
distinções à pessoa com deficiência, visando a proteção, resguardo e 
garantia do trabalho aos deficientes (ARAÚJO NETO, 2018, p. 13). 

No ano de 1989 houve a criação da Lei n. º7.853/89 que dispõe a inclusão da 



33 
 

 

PCD na contratação para ingressar no mercado de trabalho.  

Dentre os ditames legais estabelecidos, o art. 2º ratifica a Constituição 
Federal no que concerne proteção dada ao trabalho destinado ao portador 
de deficiência. Todavia, esta Lei não estabeleceu normas que efetivassem a 
contratação para integrarem ao mercado de trabalho, ficando a encargo da 
Lei nº 8.213 de 1991 ditar regras a serem seguidas pelas empresas no 
momento de contratar empregados (ARAÚJO NETO, 2018, p. 13).  

Segundo Araújo Neto (2018) a Lei de n.º 8.213. de 24 de julho de 1991, ficou 

conhecida como Lei de Cotas, ela trata de normas gerais que entraram em vigor em 

todo o território nacional, pois ela dispõe de uma porcentagem mínima das vagas 

que serão disponibilizadas a PCD, trazidos no art. 93 da lei, que as empresas devem 

se adequar e assim realizar a contratação deles. 

Pode-se dizer que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente, busca 

cada vez mais por profissionais qualificados. O mercado de trabalho busca pessoas 

com cursos, idiomas e algumas habilidades especificas, por isso acaba se tornando 

ainda mais difícil para a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho 

(MARTINS; FLORES, 2021).  

Não é nada fácil para uma PCD quando ela toma a decisão de ingressar no 

mercado de trabalho, sabe-se das dificuldades e os preconceitos que ainda 

permeiam os dias de hoje. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho, atualmente, é aparada por uma lei, essa de caráter obrigatório para as 

empresas. A legislação define que em uma empresa com cem funcionários ou mais 

é exigido que de 2% a 5% das vagas sejam destinadas às PCD (MARTINS; 

FLORES, 2021).  

Nesse sentido, a Lei de Cotas exige que empresas que possuam mais de 
100 funcionários devam preencher de 2% a 5% dos seus cargos a pessoas 
com deficiência 14 ou empregados reabilitados. Stricto sensu, o art. 93 
estabelece que a empresa que tenha de 100 a 200 funcionários, deverá 
resguardar 2% de seus cargos a estes beneficiários; de 201 a 500 
funcionários, 3%; de 501 a 1.000 funcionários, 4%; e acima de 1.001 
funcionários, 5% (ARAÚJO NETO, 2018, p. 13-14). 

Martins e Flores (2021) apontam que mesmo diante da Lei de Cotas que 

ampara as PCDs no mercado de trabalho, este direito ainda não é reconhecido 

integralmente, por isso em 2019 se inicia um novo projeto de lei que se concretizou 

na Lei n.º 6.159/2019 que apresenta uma modificação na Lei de Cotas, introduzindo 

uma multa para quem não cumprir as admissões.   

I - Do recolhimento mensal ao Programa de Habilitação e Reabilitação 
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Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho, do 
Ministério da Economia, do valor equivalente a dois salários-mínimos por 
cargo não preenchido; ou II - da contratação da pessoa com deficiência por 
empresa diversa, desde que as contratações adicionais pela empresa que 
exceder o percentual exigido compensem o número insuficiente de 
contratações da empresa que não tenha atingido o referido percentual. 
(BRASIL, 2019, n.p.). 

Esta nova lei aqui mencionada pode ser negociável, ou seja: 

Caso o empregador não queira contratar pessoas com deficiências para 
cumprir com a cota sob sua responsabilidade, pode optar por contribuir com 
determinados valores à União a serem destinados ao tratamento de 
habilitação e reabilitação ou, ainda, se unir com outras empresas, a fim de 
atingir determinada cota (MARTINS; FLORES, 2021, p. 10-11).  

Segundo Martins e Flores (2021) pode-se dizer que as PCD ainda enfrentam 

vários desafios e preconceitos. Mesmo diante de várias informações, legislações e 

alternativas ainda não se vê a participação efetiva das PDC no mercado de trabalho. 

Sendo assim, podemos observar que, ao invés de aumentar os direitos, os 
governantes optam por reduzi-los, ou até mesmo, cessá-los, direcionando 
as pessoas com deficiências a retornarem ao caminho da dependência. 
Pelo contrário, são propostos à sociedade projetos de retrocesso na 
inclusão social e perda de direitos anteriormente conquistados e que estão 
em vigor (MARTINS; FLORES, 2021, p. 13).  

Diante disto nota-se a importância de olharmos para cada indivíduo sem 

pensar em suas incapacidades e diferenças para que seus diretos sejam de total 

igualdade (MARTINS; FLORES, 2021).  

Segundo Araújo Neto (2018) apesar do estatuto da PCD garantir vários 

direitos, principalmente a Lei de Cotas, ainda se observa atualmente algumas 

empresas que descumprem esta lei pelo fato de não conseguir manter a PCD dentro 

da empresa, habilitando-as em funções que respeitem as suas limitações. No ano de 

2015, pela pesquisa realizada pelo autor, pode-se ver o descumprimento da Lei de 

Cotas bem maior do que do ano anterior. 

Da Lei de Cotas e do Estatuto da Pessoa com Deficiência e suas 
consequências nas relações trabalhistas, uma vez que, com a finalidade de 
demonstrar que, muito embora o deficiente seja legalmente reconhecido 
como absolutamente capaz, estando, portanto, em igualdade de condições, 
observa-se que a simples disposição legal dos artigos 3º e 4º do Código 
Civil podem não ter sido satisfatórias a ponto de garantir ao deficiente as 
mesmas condições sociais que garantam a contratação nas empresas 
(ARAÚJO NETO, 2018, p. 7).  

Nos dias de hoje ainda se vê a dificuldade da PCD, apesar da sua capacidade 

civil absoluta para ingressar no mercado de trabalho, infelizmente, em muitas 
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empresas, sua contratação não passa de um mero cumprimento de leis. Eles não 

são contratados pela sua capacidade e sim pela obrigação de se cumprir esta lei 

(ARAÚJO NETO, 2018).  

Portanto, será que ao empregado portador de deficiência lhe é atribuída a 
permissão de exercer suas funções em igualdade de paridade com os 
demais empregados? Qual o motivo por não lhe serem dadas as mesmas 
oportunidades na contratação? Seria apenas pelo seu obstáculo físico ou 
por um obstáculo posto pelas mãos do empregador? O que falta na 
legislação para garantir sua inclusão nas vagas? Afinal, como poderiam as 
leis trabalhistas recaírem potencialmente nesta ausência do cumprimento ao 
direito constitucional de trabalhar dignamente e de ser contratado? 
(ARAÚJO NETO, 2018, p. 7).  

A partir da deferida lei as empresas se viram na obrigação de integrar a PCD 

na porcentagem estabelecida pela lei podendo, assim, adequar nas vagas cada um 

dentro de suas limitações (ARAÚJO NETO, 2018).  

Por conseguinte, as empresas passaram a contratar mais deficientes dentro 
das vagas disponibilizadas a eles. De acordo com o Censo 2000 (IBGE, 
2000), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
as Leis puderam atingir 24,5 milhões de brasileiros portadores de 
deficiência, o que significa 169,8 milhões de pessoas em 2000. Ou seja, 
14,5% da população brasileira pôde, a partir de então, ter o direito a 
possuírem vagas destinadas para a contratação destas pessoas (ARAÚJO 
NETO, 2018, p. 14). 

Segundo Araújo Neto (2018) nove anos depois é implementada a Lei n.º 11. 

941/09. Esta lei veio para complementar a Lei de Cotas para exercer a fiscalização 

nas empresas em períodos anuais. Entrou em vigor para que as empresas 

cumprissem os ditames legais da contratação.  

Assim, as empresas que deixarem de preencher suas vagas aos deficientes 
sofrerão sanção pecuniária através de multa, a qual será calcula com base 
em valores a serem estipulados anualmente a fim de se regular o 
descumprimento à Lei. O problema encontrado é que as empresas 
cumpriam a legislação à época da pesquisa, de modo que após a vistoria do 
MTE as empresas tornavam a não preencherem as vagas dos deficientes 
(ID, 2016 apud ARAÚJO NETO, 2018, p. 14).  

Ainda em 2009 o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os direitos 

da pessoa com deficiência através do Decreto n.º 6.949/09, 

A Convenção foi internalizada com status de Emenda Constitucional no 
ordenamento jurídico brasileiro, e desde esse momento, o país se 
comprometeu a aprimorar medidas para assegurar 15 e promover a 
inclusão e participação desses indivíduos na vida em comunidade. Por ter 
se tornado signatário a esta Convenção, o Brasil estabeleceu a adoção de 
certas medidas para dar os mesmos direitos a todas as pessoas sem 
qualquer distinção quanto à enfermidade que detenha (ARAÚJO NETO, 
2018, p. 14-15). 
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Embora tenhamos tantas leis e tantas conquistas ainda podemos ver que não 

são devidamente cumpridas as leis estabelecidas. 

Os dados ainda assim não alcançaram os fins desejados: a inclusão do 
deficiente no mercado de trabalho. Segundo os dados do Censo 2010 
(IBGE, 2010), foi verificado que apenas 53% dessas pessoas em idade 
ativa estariam regularmente empregadas. Em outra pesquisa feita em 2011, 
o Ministério do Trabalho e Emprego verificou que em 20 anos de Lei de 
Cotas, apenas 25% das vagas que deveriam ter sido criadas foram 
devidamente abertas. O Ministério do Trabalho e Emprego declarou que em 
2014, haviam 381,3 mil vagas para deficientes no mercado de trabalho, mas 
que, de acordo com a lei, este número deveria ser de 827 mil vagas 
destinadas a essas pessoas (ARAÚJO NETO, 2018, p. 14-15). 

Segundo Araújo Neto (2018), dentre tantas leis e artigos para garantir cada 

dia mais a inclusão da PCD, não só no mercado de trabalho, mas também na vida 

social como, esporte, lazer, vida comunitária entre outros, tem-se para melhorar 

ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência que também traz várias importantes 

colocações perante PCD com relação ao trabalho.  
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Gerhardt e Silveira (2009) afirmam que só podemos começar uma pesquisa 

diante de uma pergunta na qual queremos saber as respostas, o desejo da 

realização da pesquisa deve ser sobre a curiosidade de se aprofundar em algum 

conteúdo. Para se realizar uma pesquisa bem-feita não basta apenas ter a vontade 

de fazer, mas também se aprofundar no assunto que será pesquisado além de ter os 

recursos necessários.     

A pesquisa que foi realizada neste Trabalho de Conclusão de Curso é 

qualitativa. Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) a pesquisa qualitativa é: 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. 

 Para a realização de uma pesquisa qualitativa exige-se que se utilize algumas 

características, sendo elas:  

Objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 
compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 
determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e 
o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados 
pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 
busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto 
que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 33). 

Para a efetivação da pesquisa foi utilizado um o questionário. Chagas (2000, 

p. 3) cita que: 

Construir um bom questionário depende não só do conhecimento de 
técnicas, mas principalmente da experiência do pesquisador. Contudo 
seguir um método de elaboração sem dúvida é essencial, pois identifica as 
etapas básicas envolvidas na construção de um instrumento eficaz. 

Foi aplicado um questionário referente ao cotidiano das PCD dentro da 

empresa Sincol /SA. Na empresa existem 46 funcionários com alguma deficiência, 

dentre eles foi realizado a pesquisa com 24 funcionários. Buscou-se identificar quais 

as dificuldades, os possíveis preconceitos vivenciados no ambiente de trabalho e na 

sociedade e como foi realizada sua inclusão no mercado de trabalho. Diante deste 

questionário pode-se perceber como as PCDs realmente se sentem em relação ao 

trabalho dentro de uma empresa privada.  
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O questionário foi aplicado em um dia, pois como ainda estamos em um 

momento de Pandemia não foi viável realizar com todos na mesma sala. Organizou-

se três grupos de oito pessoas, seguindo rigorosamente as normas da empresa para 

a prevenção e combate ao COVID-19 

Optou-se por não identificar os nomes dos funcionários entrevistados para 

evitar constrangimentos, muitos conseguiram fazer a realização dos questionários 

normalmente com exceção de alguns que precisaram ser orientados.  

Um dos principais objetivos da pesquisa era saber se, em uma empresa 

privada, a PCD tem algum atendimento diferenciado tanto na sua inclusão ou 

enquanto já está trabalhando na empresa. Além disso, buscou-se identificar qual o 

nível de participação do profissional Assistente Social no processo de inclusão da 

PCD no mercado de trabalho.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização desta pesquisa aplicou-se um questionário dentro da 

empresa com 14 perguntas, sendo que todas eram de múltipla escolha. Através dos 

gráficos apresentados abaixo pode-se saber se a empresa faz um trabalho 

diferenciado com as PCD’s, se eles já tiveram atendimento com Assistente Social 

entre outras perguntas elencadas na elaboração desta pesquisa, diante disto 

saberemos como é seu relacionamento dentro da empresa com seus colegas de 

trabalho etc.  

O Gráfico 1 apresentará a idade dos sujeitos da pesquisa.  

Gráfico 1 - Idade dos sujeitos de pesquisa 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Analisando os dados, considera-se de extrema importância fazer uma 

pergunta sobre a idade. O gráfico acima nos mostra a idade dos funcionários 

entrevistados, sendo que 13% têm idade de 18 a 29 anos, 50% têm de 30 a 44 anos, 

25% têm de 45 a 59 anos e com 60 anos ou mais contamos com 13% dos sujeitos. 

Pode-se, então, concluir que a empresa contrata os funcionários PCD de todas as 

idades, porém a maior concentração de contratações está no público adulto, com 

idade produtiva entre 30 e 44 anos de idade.  

Neste sentido, observa-se que é interessante para a empresa contratar o 

trabalhador em idade produtiva, pois é nessa fase que apresenta condições de maior 

produtividade, além do que existe muito preconceito na sociedade com o trabalhador 

maduro, já a partir dos 40 anos, existindo uma preocupação com os problemas de 
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saúde que podem lhe ocorrer.  

O Gráfico 2 apresentará o tempo de trabalho na empresa.  

Gráfico 2 - Tempo de serviço na Empresa 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Pode-se verificar no gráfico acima o tempo de empresa dos funcionários, 

sendo que 4% dos funcionários entrevistados têm até cinco meses de empresa, de 

seis meses até onze meses 13% e contando com 26% de um ano até cinco anos. 

No período de seis a dez anos não se encontrou nenhum funcionário. A maior parte 

foi de mais de dez anos de empresa, contando com 57% dos entrevistados.  

Analisando estes dados pode-se dizer que a empresa é séria, que presa 

muito seus funcionários, avaliando que mais 50% dos entrevistados já trabalham a 

mais de dez anos na mesma empresa. Pode-se observar, também, que as 

contratações são frequentes, pois 4% dos trabalhadores que participaram da 

pesquisa estão na empresa há menos de cinco meses, ou seja, foram contratações 

recentes.  

O Gráfico 3 apresentará o horário de trabalho dos sujeitos da pesquisa. 
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Gráfico 3 - Horário de trabalho dos sujeitos 
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Fonte: A Autora (2021). 

No gráfico apresentado acima observa-se que os horários de trabalho nos 

quais estão inseridos as PCDs representam 13% no horário das 06:00 às 14:00, 

33% no horário das 14:00 às 23:00 horas e o horário com maior incidência de 

trabalhadores é o horário comercial, que representa 54% dos sujeitos da pesquisa.   

O gráfico analisado também demonstra que não há nenhum tipo de exclusão 

referente aos horários de trabalho, ou seja, não há segregação para as PCDs na 

empresa, pois elas estão atuando em todos os horários de escala que a empresa 

possui.  

O Gráfico 4 apresentará sobre qual o setor da empresa que os sujeitos da 

pesquisa trabalham.  

Gráfico 4 - Setor de trabalho dos sujeitos 
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Fonte: A Autora (2021). 
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No gráfico acima observa-se uma variedade de setores dentro da empresa 

nos quais as PCDs estão atuando. Alguns setores contam com 4% dos sujeitos da 

pesquisa, sendo eles a pintura, o preparo de molduras e a carpintaria. São 8% das 

PCDs que estão vinculadas ao setor de lâminas. Já 13% atuam nos setores de 

beneficiamento e pré-corte. São 17% dos profissionais envolvidos na pesquisa que 

se vinculam ao setor de prensa de base. A concentração maior de funcionários está 

atuando na serraria, representando 25% dos sujeitos da pesquisa. 

A empresa possui mais de dez setores, no entanto, para análise dos gráficos, 

foram apresentados somente os setores que contavam com os PCD’s. Conclui-se 

que em vários setores da empresa há funcionários PCD’s trabalhando.  O Gráfico 5 

mostra o tipo de deficiência dos sujeitos. 

Gráfico 5 - Tipo de deficiência dos sujeitos 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Este gráfico mostra a incidência da deficiência que caracteriza os sujeitos da 

pesquisa. Através dele percebe-se que apenas 5% têm deficiência mental ou 

intelectual, 9% possuem deficiência auditiva, 39% dos sujeitos da pesquisa possuem 

deficiências visuais e 47% deficiência física.  

Diante destes gráficos pode-se analisar que a porcentagem é bem baixa de 

pessoas com deficiência intelectual/mental, que a grande maioria são deficiências 

físicas e que alguns deles adquiram essa deficiência dentro da empresa com 

acidentes de trabalho, assim se tornando parte dos PCD’s.  
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 Fazendo uma análise bem crítica referente a deficiência dos funcionários, 

analisa-se a pouca porcentagem de trabalhadores com deficiência intelectual/mental 

porque seria necessário adaptá-los em trabalhos de acordo com a capacidade de 

cada sujeito. Acredita-se que todas as empresas capitalistas contam com trabalhos 

nos quais as PCD’s se encaixariam para contribuir e gerar lucros para a empresa.  

Sabe-se que, diante do modo de produção capitalista, os proletários vendem 

sua força de trabalho para os burgueses podendo, assim, render lucro aos 

capitalistas. Sob o sistema do capital, a força de trabalho é aquela mercadoria que o 

trabalhador possui e é impelido a vender para garantir assim sua subsistência.  

Tal como qualquer outra mercadoria, o valor da força de trabalho é 
representado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua 
reprodução, ou seja, o quanto o trabalhador precisa trabalhar diariamente 
para arcar com as necessidades próprias da produção e reprodução da 
força de trabalho, sejam elas do estômago ou da fantasia (MARX, 2013 
apud FRANCO; FERRAZ, 2019, p. 846). 

O Gráfico 6 nos mostra se a deficiência dos sujeitos foi adquirida ou de 

nascença. 

Gráfico 6 - Sua deficiência foi adquirida ou de nascença 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Este gráfico mostra a origem da deficiência dos funcionários. Constatou-se 

que o índice de 33% dos sujeitos da pesquisa relatou ser de nascença a deficiência 

que possuem. Já 67% deles declararam ter adquirido a deficiência no decorrer da 

sua vida. 
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Como demonstra o gráfico acima, o maior contingente de funcionários (PCDs) 

adquiriram a sua deficiência no decorrer da vida, sendo que acidentes domésticos e 

acidentes de trânsito ou acidentes no trabalho justificam esse fato.   

O Gráfico 7 nos apresentará como foi inclusão dos sujeitos na empresa, se foi 

por conta própria ou por alguma indicação. 

Gráfico 7 - Como foi a inclusão dos sujeitos na empresa por indicação ou por conta própria 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Analisando o gráfico acima pode-se perceber que apenas 21% dos funcionários 

se dirigiram até a empresa por indicação, a grande maioria, ou seja 79%, vieram até 

a empresa por conta própria. 

Percebe-se que, diante dos dados, não houve nenhum tipo de inclusão destas 

pessoas para entrar na empresa, pois apenas 21% vieram por algum tipo de 

indicação, não encontramos na empresa nenhuma política que seja diretamente 

direcionado para as PCD’s.  

O Gráfico 8 apresentará se os sujeitos têm alguém com deficiência na sua 

família. 
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 Gráfico 8 - Alguém da sua família tem deficiência 
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Fonte: A Autora (2021). 

Uma das perguntas mais interessantes nesta pesquisa era saber se havia 

PCD´s na família dos sujeitos, porém, analisando os dados acima, vê-se um número 

bem baixo.  

Neste gráfico observa-se que 17% dos entrevistados possuem pessoas com 

deficiência na sua família, mas a grande maioria, 83%, não tem ninguém da família 

com deficiência. 

O Gráfico 9 apresentará se os sujeitos realizam alguma terapia, tendo em 

vista o processo de habilitação/reabilitação para a pessoa com deficiência. 

Gráfico 9 - Se os sujeitos fazem alguma terapia 
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Fonte: A Autora (2021). 

É de extrema importância fazer a pergunta se eles realizavam algum tipo de 

terapia para conhecer mais o cotidiano destes funcionários, saber se realizam algum 
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tratamento terapêutico tendo em vista a sua deficiência e até mesmo saber se esta 

realização afetaria seu comparecimento ao trabalho.   

Sabe-se que na maioria das empresas capitalistas o fato dos funcionários 

saírem para realizar exames e/ou outros tratamentos acaba implicando na sua rotina 

de trabalho, fazendo com que os lucros caiam, o que não é visto com bons olhos 

pela empresa. Por isso, a pergunta foi posta na pesquisa inserindo-se neste 

contexto. Analisando o gráfico acima nota-se que poucos funcionários realizam 

tratamento terapêutico, sendo apenas 8%, os demais, 92%, não seguem nenhum 

tratamento neste sentido.   

 Com relação a remuneração recebida com o trabalho o Gráfico 10 

apresentará esse dado.  

Gráfico 10 - Remuneração dos sujeitos 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Outra pergunta importante é sobre a remuneração dos funcionários PCD’s. 

Este gráfico aponta a remuneração dos funcionários, observa-se o valor de até R$ 1. 

650,00, 4%, de R$ 1.651,00 até R$ 2.200,00 é a grande maioria, 63%, e com salário 

de R$ 2.201,00 a R$ 3.300 temos 25%. Com mais de R$ 3.301,00 temos apenas 

8%.  

Diante da análise dos dados observa-se que a grande maioria recebe um 

salário acessível, que não se diferencia dos demais funcionários da empresa e que a 

sua remuneração depende somente do seu desempenho, assim como os demais 
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funcionários que ali trabalham conforme passam os anos se adquire experiência e a 

remuneração vai subindo.  

O Gráfico 11 relata se os sujeitos já receberam o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

Gráfico 11 - Se os sujeitos já receberam BPC 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Uma das perguntas que não poderia faltar é sobre o BPC, saber quantos 

destes funcionários conhecem este benefício, já ouviram falar sobre ele, pela análise 

dos dados poucos conhecem. 

É um benefício assistencial, mas como é implementado pelo INSS, o papel 
dos CRAS permanece contingente. Como a porta de entrada é no INSS, o 
processo de requerimento pode se dar inteiramente isolado da rede 
assistencial. Isso remete ao desenho do BPC. Um benefício assistencial ser 
concedido pela previdência é uma contradição que expressa um desenho 
viável para ser implementado em um primeiro momento (VAITSMAN; 
LOBATO, 2017, p. 3534). 

Este gráfico demonstra que poucos deles conhecem ou já ouviram falar sobre 

o BPC, apenas 8% declararam que conhecem, já receberam ou ainda recebem, e 

92% declararam nunca ter recebido ou nem sequer ouviram falar deste benefício.  

O Gráfico 12 relatará se os sujeitos já receberam algum tipo de atendimento 

de um profissional Assistente Social. 
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Gráfico 12 - Os sujeitos já receberam atendimento de Assistente Social 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Este gráfico traz uma das perguntas norteadoras, se eles já receberam algum 

atendimento de um profissional Assistente Social em algum momento da vida. 

Referente a esta pergunta acreditava-se que havia uma intervenção do Serviço 

Social perante a inclusão destes funcionários na Empresa. Porém, observando o 

resultado da pesquisa, analisou-se que a empresa não dispõe de atendimento 

diferenciado para os funcionários com deficiência, nem os novos e nem os que já 

trabalham na empresa. Portanto, o Serviço Social na empresa não se vincula ao 

processo de inclusão das PCDs ao trabalho.      

Pode-se verificar no gráfico acima que apenas 8% dos funcionários 

entrevistados já receberam atendimento de profissional assistente social e um 

número bem significante, 92%, declaram nunca ter recebido nenhum tipo de 

atendimento.  

O Gráfico 13 demonstrará se os sujeitos conhecem a Lei de Cotas.  
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Gráfico 13 - Sujeitos conhecem lei de cotas 

12%

88%

Conhece Lei de Cotas

Sim

Não

 
Fonte: A Autora (2021). 

Todas as empresas seguem à risca a Lei de Cotas, porém, nesta pergunta, o 

que se objetivava saber era se os funcionários que fazem parte desta Lei a 

conhecem. A grande maioria não conhece, nem mesmo tinham ouvido fala.  

O gráfico acima mostra que a grande maioria não conhece a Lei de Cotas, 

apenas 13% declaram conhecer, porém a grande maioria, com 88%, não tinha o 

conhecimento desta Lei.  

O Gráfico 14 mostra se os sujeitos se sentem excluídos em algum lugar por 

causa da sua deficiência. 

Gráfico 14 - Já se sentiu ou se sente excluído em algum lugar por causa da deficiência 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Diante desta pergunta pode-se saber se os funcionários PCD’s se sentem 

excluídos em algum lugar. Percebe-se que 79% dos entrevistados não se sentem 
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excluídos em nenhum lugar, porém 8% declaram que já se sentiram excluídos na 

escola e 13% se sentem ou se sentiram excluídos no trabalho. 

O real motivo desta pergunta é saber se, referente ao trabalho, eles se 

sentiam excluídos por sua deficiência, mas analisando os dados observa-se que a 

grande maioria não se sente excluído em nenhum destes lugares.  

O Gráfico 15 apresentará sobre o relacionamento interpessoal no ambiente de 

trabalho. 

Gráfico 15 - Como é o relacionamento com seus colegas de trabalho 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Este último gráfico, sobre o relacionamento das PCDs com os colegas de 

trabalho, apresenta que 46% dos sujeitos da pesquisa consideram ter um bom 

relacionamento com seus colegas, e a maioria, representada por 50%, declararam 

ter um ótimo relacionamento com seus colegas de trabalho. Apenas 4% consideram 

o relacionamento com os colegas como regular no ambiente de trabalho.  

Acreditava-se que, na realização da pesquisa, as respostas seriam diferentes, 

por pensar que havia uma política dentro da empresa para a inclusão da PCD. O 

Serviço Social na empresa atua diretamente com a parte da reflorestadora, em 

questão de alojamentos e cuidados com trabalhadores do mato, porém, não existe 

nenhum plano de intervenção referente ao ingresso de novas PCD na empresa e, 

também, nenhum trabalho para os que já ingressaram.  

Quanto a maneira de ingressar na empresa, pela pesquisa realizada, 

observa-se que alguns são encaminhados, outros vem por conta própria e que a 

empresa sempre está de portas abertas, sem nenhum tipo de exclusão ou, até 

mesmo, preconceito perante o ingresso da PCD na empresa.  

Através da pesquisa realizada pode-se analisar que eles se sentem muito 
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bem em seu ambiente de trabalho e seu relacionamento com colegas é bom. Não 

sentem nem um tipo de exclusão e, por muitos terem vários anos de empresa, 

observa-se que eles são muito bem recebidos e tratados com todo o respeito, cada 

um trabalha em seu devido espaço de acordo com suas limitações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que as empresas capitalistas, a cada dia que passa, buscam por 

funcionários com perfil que seja cada vez mais ágil para elaborar o que lhe é 

passado na empresa buscando, assim, pessoas com condições boas para render 

lucros perante seu trabalho.  

Pode-se perceber que, devido a Lei de Cotas, que entrou em vigor no dia de 

24 de julho de 1991, as empresas se viram obrigadas a se adaptar e manter essa 

rigorosa Lei contratando, assim, PCD para o cumprimento das exigências impostas. 

Porém, não basta apenas cumprir as medidas estabelecidas, mas também ajudar a 

PCD a se adaptar, pois acabam passando o maior tempo do seu dia na empresa.  

Com base nos dados adquiridos através da pesquisa analisou que, mesmo as 

empresas seguindo à risca a lei de cotas e contratando os funcionários, elas ainda 

não entenderam o real significado da contratação. Não só nas empresas, mas 

também para a sociedade os PCD’s ainda são vistos como pessoas com 

necessidades especiais. 

Conforme análise, todo o ser humano necessita entrar no mercado de 

trabalho para se integrar no meio social, ou até mesmo, para o seu próprio sustento. 

Diante disto, conclui-se que para a PCD não é diferente, mas pode-se afirmar que, 

mesmo sabendo de todas as leis e estatutos que foi adquirido no passar dos anos, a 

sociedade ainda encontra dificuldade em sua aceitação. 

Percebe-se que, às vezes, a falta de conhecimento da população e, também, 

de colegas de trabalho acaba gerando a exclusão dentro das empresas, a maioria 

ainda leva dentro de si o preconceito em pensar que a PCD necessita de alguém 

junto com ela o tempo todo.  

Através da pesquisa realizada pode-se analisar a forte influência do 

capitalismo que necessita de pessoas que gerem lucros para a empresa. No 

questionário, pode-se afirmar que poucos funcionários têm deficiência mental ou 

intelectual, para a empresa essa pessoa necessitaria de mais atenção que os 

demais funcionários. 

Sabe-se que, apesar da Assistente Social ser inserida na divisão social e 

técnica do trabalho e ser uma profissional qualificada para fazer um bom trabalho 

sobre a inclusão da PCD na empresa, não depende somente de si mesmo porque, 

acima de tudo, o Serviço Social atua juntamente com outras áreas que não tem o 
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mesmo entendimento. 

A partir do desenvolvimento do trabalho percebe-se que até mesmo no nosso 

cotidiano ingressar no mercado de trabalho não é algo fácil, imagine para uma 

pessoa que diariamente está sendo vista com outros olhos, os olhos do preconceito.  

A Lei que fala da inclusão da PCD aconteceu para que eles pudessem integrar o 

mercado de trabalho, tem um bem-estar social e econômico.  

Analisando o presente trabalho conclui-se que a maioria dos sujeitos 

entrevistados tem deficiência física e auditiva, que nada interfere em sua produção 

referente a gerar lucros para a empresa. Analisou-se que alguns sujeitos sofreram 

acidentes de trabalho sendo assim incluídos na Lei de Cotas da empresa.  

A pesquisa realizada mostrou que as PCD são pessoas carentes de 

conversas, amizades e todos têm seus sonhos. Foi muito agregador poder perceber 

que eles se sentem bem acolhidos dentro da empresa, que apesar dos seus medos 

e receios conseguem ter um relacionamento bom com seus colegas de trabalho. 

Fiquei muito feliz pela realização da minha pesquisa e saber o quanto a 

empresa respeita as PCD’s, porém, minha opinião, seria que a empresa aderisse a 

uma intervenção da Assistente Social perante os novos empregados e, também, os 

que já estão na empresa.  

Uma política de atendimento para saber como estão perante o trabalho, o que 

poderia ser mudado ou até mesmo adaptado. Nada melhor que ouvir os próprios 

funcionários para a empresa melhorar a qualidade de vida de cada um.  
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