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RESUMO  

A condição socioeconômica, o contexto histórico, a etnia, estão relacionados à 

cultura e influenciam diretamente no desenvolvimento humano; além de fatores 

intrínsecos como a subjetividade. A inclusão não se trata mais de uma questão 

individual, mas social, e por meio da inclusão profissional a construção da 

identidade do deficiente pode ser influenciada, fazendo com que ele possa se 

sentir participante e produtivo para a sociedade em que está inserido. A nossa 

sociedade é preconceituosa e excludente historicamente e os deficientes são 

excluídos de três formas: biologicamente, socialmente e economicamente. 

(CORRER, 2003, p. 26).  

INTRODUÇÃO 

A autora D ANTINO, descreve sobre uma longa história de exclusão, em que as 

pessoas com deficiência embora dotadas de alma, não desfrutavam de 

igualdade moral, teológica e civil, eram vistas como personagens exóticos, 

“peças” de estudos científicos na área médica; ela descreve sobre a prática do 

infanticídio em   Esparta, caso o recém-nascido não correspondesse aos ideais 

espartanos; da distância das Leis (direitos dos cidadãos e deveres do Estado) 

e da precariedade da situação real, onde a sociedade capitalista preferia manter 

as pessoas com deficiência longe dos olhos, em instituições. E que a nossa 

cultura atual continua impregnada desses valores. (D ANTINO, Maria Eloisa, 

2011).  

Muitos dos estudos sobre inclusão apresentavam dados sobre as pessoas com 

deficiência, desde o momento do período gestacional, até sua escolarização, 

mas poucas retratavam a vida adulta e profissional do deficiente.  

 A construção da identidade de uma pessoa está relacionado à cultura, que é um 

fenômeno social de mudança, ou seja, não se pode construir uma identidade 

segundo um único parâmetro, mas a partir de vários assim como gênero, etnia, 

nacionalidade; e tudo isso acaba por questionar o conceito que temos de nós 

mesmos. (HALL, 2003. P. 09). 

A identidade é um processo de construção social que acontece quando o sujeito 

está inserido em um determinado contexto sócio histórico e particular. Ele 



constrói a realidade que o cerca e a si mesmo, suas capacidades de pensar e 

agir são socialmente construídas. (SILVA, 2009) 

OBJETIVOS  

Geral: Compreender como ocorre a construção da identidade do deficiente            

intelectual. 

Específico: Investigar de que forma acontece a inclusão profissional dos     

deficientes intelectuais na cidade de São Paulo, segundo a visão dos próprios 

deficientes, e qual a estrutura oferecida atualmente pelas empresas do ramo 

farmacêutico. 

METODOLOGIA  

A metodologia desta pesquisa se caracteriza por um estudo de campo e 

levantamento bibliográfico, no qual procura-se investigar informações referentes 

à inserção de pessoas com deficiência intelectual nas empresas do ramo 

farmacêutico da cidade de São Paulo. 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, pois segundo NEVES, 1996, esse tipo de 

pesquisa compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados, tem por objetivo traduzir e expressar os sentidos dos fenômenos do 

mundo social, trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre 

teoria e dados, entre contexto e ação .Dela faz parte a obtenção de dados 

descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação 

objeto de estudo. Nas pesquisas qualitativas, é frequente que o pesquisador 

procure interpretar os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada e, a partir, daí situe sua interpretação dos fenômenos 

estudados. 

Para a análise de dados e considerações finais, será usado o levantamento 

bibliográfico realizado, e entrevistas semiestruturadas, ou seja, com perguntas 

abertas e fechadas, somado aos dados levantados de uma empresa do ramo 

farmacêutico da cidade de São Paulo. 

 



DESENVOLVIMENTO  

Esta pesquisa iniciou-se com o querer apropriar-se de novos conhecimentos e 

tem caminhado de forma a investigar um questionamento, por meio de leituras 

sobre o assunto, pesquisa de campo, e conversas extremamente 

enriquecedoras com o orientador, tem tomado forma este pequeno projeto. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

A inclusão profissional acontece protegida pelas Leis   nº. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, que define em até 20% o percentual de vagas em concursos 

públicos, e nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, que determina uma cota de vagas 

para a pessoa com deficiência, variando de 2 a 5 %, junto às empresas privadas 

com mais de 100 funcionários (BRASIL, 1999a; 1999b).  Porém de acordo com 

a RAIS, em 2011, apenas 0,70% do total dos vínculos empregatícios eram 

voltados para pessoas com deficiência. 
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