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Este trabalho é o resultado da uma dissertação de Mestrado, que foi cursado no
programa de Pós-Graduação em Psicologia, na Universidade Estadual de Maringá, no ano de
2010. Mesmo se tratando de um trabalho de pesquisa que teve seu desenvolvimento e
fechamento há cinco anos, consideramos pertinente escrever acerca deste tema, visto que a
nossa problemática atual, para um novo projeto de pesquisa, é a tentativa de avançar acerca do
tema de pesquisa do Mestrado. A inclusão da pessoa com necessidade especial no mercado de
trabalho é um tema que tem sido considerado, do ponto de vista legal, a partir da Lei
8.213/1991, uma obrigatoriedade para as empresas contratantes. Esta lei, por sua vez,
chamada Lei de Cotas, determina que empresas com número igual ou superior a cem
funcionários, devem ter em seu quadro de empregados minimamente 2% de Pne, empresas
com 201 a 500, 3%; 501 a 1000, 4% e acima de 1001, 5% de pnes´s em relação ao quadro
total de trabalhadores. Para além das concepções numéricas e estatísticas, mas analisando a
inclusão como um processo dialético, isso nos faz perceber que, se temos a necessidade de
uma legislação objetivando legitimar a inclusão no trabalho, é porque provavelmente há uma
população que está excluída deste contexto. Muitas dúvidas e contradições permeiam este
processo se fizermos outras reflexões: o pne que está afastado do trabalho, recebe um
benefício, proveniente a partir de auditorias e perícias do INSS ( Instituto nacional de Seguro
Social)e condicionado a própria realidade socioeconômica. A partir do momento que ele
retorna ao mercado formal de trabalho, o benefício cessará. Esta constatação nos trouxe
muitas indagações: será que se a inclusão fosse verdadeira estaria associada a uma condição
monetária? Será que a Lei proporciona a inclusão de fato, ou o alívio imediato dos cofres
públicos a partir do fim do benefício concedido, quando o pne ingressa no mercado formal de
trabalho? A partir de tantas contradições, estas indagações permearam nosso problema de
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pesquisa, que girou em torno de: o que a pessoa com necessidade especial pensa/sente sobre a
inclusão no trabalho? Será que elas realmente desejam ser incluídas? No intuito de responder
as estas questões, que constituíram nossa problemática de pesquisa, nosso trabalho envolveu
dois objetivos que são complementares: investigar as representações sociais acerca do
trabalho, para os pne´s que optam por continuar recebendo o benefício estatal e que não
pretendem ser formalmente contratados como empregados. Nosso segundo objetivo, partindo
das elaborações do grupo dos Pne´s sobre o processo de sua inclusão (ou não) no mercado
formal de trabalho, aprofundar as reflexões sobre as contradições que vem permeando este
processo. No que se refere ao método utilizado diante dos objetivos inicialmente propostos,
podemos dizer que a pesquisa foi de caráter qualitativo, ou seja, houve entrevista individual,
que foi norteada por eixos temáticos, como por exemplo: trabalho, inclusão, deficiência e
trabalho. Nossa pesquisa foi composta por cinco sujeitos e chegamos ao primeiro participante
da pesquisa a partir de um contato obtido através do setor de inclusão profissional da Agência
do Trabalhador da cidade de Maringá – PR e, a partir deste contato, as outras pessoas foram
indicadas, como pertencentes ao mesmo grupo de contatos, ou seja, um grupo de referência.
Não foi um critério estabelecido, mas todos os participantes tinham deficiência física e faziam
uso de cadeira de rodas. Utilizou-se de gravação e posterior transcrição das entrevistas
individuais, no intuito de analisar as possíveis representações sociais, como um dos objetivos
direcionadores desta pesquisa. No que tange aos resultados alcançados, podemos dizer que
encontramos um grupo com muitas inquietações e angústias distintas quanto aos eixos de
questões que foram estabelecidos como instrumento pertinente ao método utilizado. No que
se refere ao primeiro eixo, que é o trabalho, todos os participantes expuseram que o trabalho é
importante para a constituição do sujeito, enquanto alguém que tem uma atribuição percebida
como responsabilidade. Além deste posicionamento, encontramos também nas narrativas dos
participantes, o trabalho como um local de estabelecimento e fortalecimento de vínculos
sociais. Diante da categoria inclusão, encontramos contradições diante da categoria
anteriormente citada. Os sujeitos da pesquisa acreditavam que a inclusão é um processo
bastante difícil, se observado pelo ponto de vista do empregador. Na fala de um dos
participantes, que tinha uma necessidade especial há 18 anos na ocasião da pesquisa, ficou
evidente a angústia de retornar ao mercado formal de trabalho e não corresponder às
expectativas do empregador e, se este fato se consumasse a demissão seria uma certeza.
Todos os entrevistados tiveram contato com o mercado formal de trabalho antes da
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deficiência, mas nenhum dos entrevistados gostaria de retornar ao trabalho, embora
percebessem o trabalho como categoria constituinte do sujeito. Na perspectiva do tema
deficiência e trabalho, os sujeitos da pesquisa mantiveram a assertiva de que o mercado
formal de trabalho não está preparado para receber a pessoa com alguma deficiência. Um dos
entrevistados exemplifica seu posicionamento, dizendo acerca da cobrança pelos resultados
que as empresas fazem aos trabalhadores, e que a partir deste viés, não há espaço para esperar
o tempo de produção de uma pessoa que tem uma necessidade especial, e que por sua vez, é
um fator que também demanda de uma (re) organização da estrutura física, como por
exemplo, adequação de sanitários, rampas de acesso e, também a estrutura do ponto de vista
das atitudes das pessoas no ambiente laboral, sendo observada através do contato com os
gestores imediatos e também os colegas de trabalho. Analisando estes resultados na
perspectiva da Teoria das Representações Sociais, acreditamos que o grupo que foi
pesquisado, embora vivenciassem condições acerca da deficiência em si muito parecidas
diante do tema pesquisado (inclusão no trabalho), não podemos afirmar que se constituiu em
um grupo de representações sociais. Para Jodelet (2001) “as Representações Sociais são
fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida social” (p. 21). A autora expõe
ainda que estes fenômenos, os quais caracteriza como complexos, são evidenciados a partir de
elementos que expressam as crenças, opiniões, atitudes, ou seja, que nos dizem algo sobre o
sujeito e sua realidade. As representações sociais têm a função de tornar familiar para um
grupo, algo que não o é. E, além disso, elas devem ser subjetivamente construídas e
intersubjetivamente compartilhadas. Nossas conclusões acerca desta pesquisa desenvolvida, é
que, diante do grupo pesquisado, ainda que apresentassem muitas situações relacionadas à
história de vida de cada um, a deficiência em si a suas subjetivações acerca da inclusão no
trabalho, não temos possibilidades de afirmar que este grupo se constituiu em um grupo de
Representações Sociais, visto que há divergências também sobre os posicionamentos que
eram apresentados, como por exemplo, diante do eixo deficiência e trabalho, alguns sujeitos
acreditam que a inclusão não é boa para o empregador, e outros ressaltaram o significado
social da inclusão, tanto para o sujeito trabalhador, como para divulgar o trabalho da empresa
que favorece a inclusão. Assinalamos outra indagação: e alguma empresa favoreceria a
inclusão se não fosse uma determinação do Ministério do Trabalho e Emprego, resguardado
pela Lei de Cotas? Concluímos que esta pesquisa nos trouxe possibilidades de reflexões
acerca da inclusão no trabalho e suas tantas contradições. Contradições estas que sob o olhar
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na perspectiva do ideário taylorista o homem deve se adequar ao trabalho, e no processo da
inclusão, o contrário disso é o que seria minimamente esperado. No que se referem ainda as
representações dos pne´s que optam por continuarem a receber o benefício ao invés do
ingresso no mercado de trabalho, compreendemos que estes se formam pelas representações
individuais, compostas por suas angústias singulares, visto que as narrativas não foram
suficientes para considerarmos que o grupo pesquisado se constituiu em um grupo a partir da
concepção da teoria das representações sociais.
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