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1 RESUMO 

Este artigo apresenta as possíveis dificuldades que uma pessoa com deficiência 

(PCD) quanto a inclusão no mercado de trabalho conforme a lei 8213/91 de cotas. 

Por muito tempo, as pessoas com deficiência foram consideradas incapazes e 

muitas vezes sendo excluídas do convívio em sociedade pela sua deficiência. Mas o 

desenvolvimento da sociedade ao longo dos séculos trouxe a necessidade de 

inclusão dessas pessoas no âmbito social e consequentemente trazendo uma nova 

dinâmica ao ambiente profissional. A deficiência não deve sobrepor a competência 

do indivíduo em atuar nas organizações, seja ela de qualquer ramo de atividade 

desde que não coloque em risco a integridade física e mental do contratado. Desta 

forma, o trabalho teve por objetivo conhecer o papel da APAE – unidade Vila Rio na 

cidade de Guarulhos na inclusão do PCD no mercado de trabalho. Para isso, foi 

realizada uma pesquisa qualitativa com o psicólogo da instituição. Conclui-se que a 

APAE tem um trabalho de preparação, desenvolvimento e acompanhamento no 

local de trabalho do PCD nas organizações. A orientação se estende aos familiares 

que são orientados sobre o PCD no mercado de trabalho.  

Palavras-chave: Processo seletivo. Inclusão. Mercado de trabalho. 

2 INTRODUÇÃO 

A sanção da lei, 8213/91 de cotas para contratação de deficientes criada à 

duas décadas, criou uma obrigatoriedade para as organizações de contratação 

desses profissionais. O objetivo dessa lei é a inclusão dos deficientes no mercado 

de trabalho. 

Diante deste cenário a área de Recursos Humanos teve a obrigatoriedade de 

realizar a contratação de pessoas com deficiência (PCD). Entretanto se faz 

necessário analisar e rever as técnicas de seleção a serem aplicadas para os 

PCD. 

 Pensando nas possíveis dificuldades do PCD no processo seletivo este 

trabalho traz o seguinte questionamento: Qual o papel da APAE na inclusão do 

PCD no ambiente trabalho? 

De acordo com a problemática deste estudo é possível descrever que este 

estudo será de grande importância para a área de recursos humanos, para rever e 

aprimorar seus processos de seleção, auxiliando o departamento na inclusão dos 

PCD’S, mostrando as dificuldades que os mesmos encontram para se inserir no 

mercado de trabalho.   



Segundo Rabelo (2008) temos de identificar a deficiência de cada candidato 

para que possamos direcioná-lo para o cargo correto, tomando todo cuidado com o 

local aonde será aplicado às dinâmicas visando sempre o bem estar do selecionado 

e não trazer de forma alguma constrangimentos  e dificuldades de acesso. 

Ministério  do Trabalho (2007, p.27) “A equipe que efetua a seleção deve 

estar preparada para viabilizar a contratação desse segmento. Principalmente, 

precisa ter claro que as exigências a serem feitas devem estar adequadas às 

peculiaridades que caracterizam as pessoas com deficiência”.  

Conforme o Jornal do Advogado (2017) as pessoas com deficiência precisam 

constantemente, desmistificar o rótulo de “incapazes” para poderem ingressar e se 

manterem no mercado de trabalho.  

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é conhecer o papel da APAE na inclusão do PCD 

no mercado de trabalho.  

4 METODOLOGIA  

O desenvolvimento do trabalho contemplou o Estudo de caso da Associação 

de Pais e Amigos dos excepcionais da cidade de Guarulhos (APAE) unidade Vila 

Rios. 

 Para Gil (2002, p. 54)” o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 

amplamente, utilizadas nas ciências biomédicas e sociais, onde consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento”. 

Para obter as informações, foi realizada uma pesquisa por entrevista junto ao 

psicólogo da APAE com questionário previamente elaborado. 

De acordo com Ribeiro (2008) a pesquisa por entrevista é o método mais 

adequado para se obter informações a respeito do seu objetivo, permitindo alcançar 

valores, atitudes e sentimentos, que estão implícitos no comportamento, podendo 

assim ultrapassar as descrições das ações. 

Este artigo foi embasado por pesquisas bibliográficas. De acordo com Lakatos 

(2003, p.158) “A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais 



trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer 

dados atuais e relevantes relacionados com o tema”. 

Após a análise da entrevista foram criadas categorias para agrupar as 

respostas e impressões. 

 
5 DESENVOLVIMENTO 

 Através dos tempos as pessoas com deficiência foram consideradas 

incapazes, muitas vezes sendo excluídas do convívio em sociedade pela sua 

deficiência. Mas o desenvolvimento da sociedade ao longo dos séculos, trouxe a 

necessidade de inclusão dessas pessoas no âmbito social e consequentemente 

trazendo uma nova dinâmica ao ambiente profissional. Para compreender melhor 

esta dinâmica, inicialmente devemos aprender o que é considerada uma pessoa 

com deficiência.  

Conforme o Ministério do trabalho (2007) a deficiência física é a alteração 

completa ou parcial, do segmento do corpo humano, onde venha acarretar o 

comprometimento da função física, como em forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidades congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para desempenho de 

funções.    

Para garantir o ingresso das pessoas com deficiência, foi sancionada uma Lei 

que obriga as empresas a terem em seu quadro de colaboradores um determinado 

percentual de deficientes. 

O art. 93 da Lei 8.213/91 estabelece que: 

 
A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher 

de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 

na seguinte proporção: 

 

I - até  200 empregados..........................................................................................2%; 
II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 
III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 
IV - de 1001 em diante. .........................................................................................5%. 
 

 A lei deveria ser excelente para todos nós, porém, as empresas apenas se 

limitam ao preenchimento do quadro determinado pelas cotas empregando os 

deficientes, mas não especificando a quais cargos. 



Através da inclusão de cotas os recursos humanos tiveram que lidar com a 

obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência. Tendo assim que 

repensar seus processos de seleção. Antes de falarmos sobre essa transformação 

da prática da seleção, vamos definir o que é processo de seleção dentro das 

organizações. 

 Conforme Caxito (2012) a seleção pode ser considerada como uma 

comparação entre os seguintes fatores: perfil, competências e expectativas do 

candidato; às exigências do cargo  e as condições oferecidas pela empresa. 

Considera-se a seleção como uma triagem onde são alinhados os interesses 

entre candidato e empresa para um determinado cargo. Sabemos que a seleção 

literalmente seleciona o candidato para um cargo, mas para se chegar ao candidato 

adequado são necessários o uso de técnicas que ajudem o selecionador a identificar 

o candidato mais apto.  

Para Carvalho (2002) a entrevista oferece suporte para o entrevistador, 

fazendo com que alcance informações que o teste não proporciona e analisa o 

comportamento do candidato.  

Sendo assim, tomando por base as perguntas e respostas orais entre o 

entrevistador e o entrevistado, será viabilizada a comunicação entre duas pessoas.  

Conforme Pearson (2009, p. 118) “as provas de conhecimento ou capacidade 

tem o objetivo medir aquilo que a pessoa aprendeu ao longo da vida de maneira 

formal ou informal, isto por meios de cursos e treinamentos ou pela prática”. 

Com essas informações a avaliação de conhecimento é aplicada para se 

entender um pouco mais sobre o candidato, para ter a certeza que ele está apto 

para contribuir com o desenvolvimento da organização.   

Para Andrade (2010), a dinâmica de grupo é uma técnica que é usada para 

colocar os selecionados em grupo e em movimentos, através de jogos, brincadeiras 

e exercícios, onde proporciona sensações da vida real, podendo assim agir com 

autenticidade em situação de auto avaliação.   

O selecionador ao utilizar alguma técnica de seleção com o cadeirante deverá 

tomar alguns cuidados, como verificar a acessibilidade do local que será aplicada a 

dinâmica, entrevista ou testes para que ele não venha ter nenhum constrangimento. 



Ressalta Nambu (2003, p.39): “se a pessoa usar uma cadeira de rodas é 

importante saber que para uma pessoa sentada é incômodo ficar olhando para cima 

por muito tempo[...]”. 

Com isso podendo se considerar, ao se  aplicar  qualquer técnica de seleção, 

os responsáveis pelo recursos humanos deve estar atento aos candidatos que foram 

selecionados buscando verificar qual é o grau de sua deficiência, para que não haja 

nenhum tipo de constrangimento por parte do candidato de forma que o faça se 

sentir  incapacitado ou incompetente.  

Todo candidato possui competências únicas, de acordo com  Fleury e Fleury 

(2001) competência é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, isto é 

conjunto de capacidade humana. 

As principais dificuldades que os selecionadores podem encontrar são falta 

de qualificação e insegurança para realizar esses processo seletivos. No entanto, as 

organizações devem mais que cumprir cotas, elas precisam incluir-los não somente 

na empresa, como também na sociedade. 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos (APAE- 

Guarulhos) é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1993 com o intuito de 

atender crianças e jovens e adultos com deficiência intelectual, atuando na 

assistência social para a inclusão dos direitos das pessoas com deficiência em todas 

as políticas públicas. O trabalho se estende às comunidades, estabelecendo 

alianças estratégicas com vários setores e segmentos sociais visando a melhoria da 

qualidade de vida e a inclusão da pessoa com deficiência. As famílias também 

recebem informações para saber lidar com o familiar deficiente, apoiá-los na 

inclusão escolar e no mercado de trabalho.   

Após a inclusão, é realizado o acompanhamento dos deficientes junto às 

empresas, com visitas para verificar se o selecionado está se sentindo bem ou 

sofrendo algum tipo de preconceito bem como se está tendo alguma dificuldade para 

desenvolver sua função. Em caso de dificuldade, a APAE se oferece para dar algum 

tipo de suporte, como uma pessoa para trabalhar junto ao deficiente para treina-lo 

ou adapta-lo ao trabalho.   

De acordo com a Associação o seu maior objetivo é o acompanhamento a 

pessoas com deficiência, em todo o seu ciclo de vida, nas mais diversas 



especialidades desde a prevenção a reabilitação, com atenção especializada e 

defesa garantia de direitos de pessoas com deficiência nas mais diferentes 

instâncias, visando suas necessidades de desenvolvimento, saúde e bem-estar, e 

combatendo a violência e a exploração, habitações profissionais em variados ofícios, 

voltadas às aptidões dos aprendizes a fim de desenvolver suas atividades sociais, 

tendo alianças estratégicas com vários setores e segmentos sociais para a melhoria 

da qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência. 

 

6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este tópico tem por objetivo apresentar os resultados da entrevista. 

 

MERCADO DE TRABALHO  

Com relação ao mercado de trabalho, é feita a inclusão de jovens de 16 anos 

para o início do primeiro emprego até a maioridade. As empresas que solicitam o 

trabalho da APAE precisam cumprir a leis de cotas. As empresas divulgam as vagas, 

por e-mail ou outro meio eletrônico. Não há exigência de experiência, por se tratar 

de iniciação de inclusão dos PCD’S ao mercado de trabalho e em sua maioria o 

primeiro trabalho. 

As empresas ao buscar candidatos com a APAE, não especificam a 

deficiência. O comunicado de vaga é apresentado da seguinte forma:  estamos 

precisando de PCD’S. É feito um levantamento verificando o segmento da empresa. 

A partir daí é feita a triagem e contato com os PCD’S que desejam participar das 

vagas em questão.  

Após a seleção, as empresas junto a APAE realizam palestras, com o intuito 

de prevenir o funcionário com deficiência, para que ele não venha sofrer algum tipo 

de preconceito pelos colegas de trabalho, tendo também adaptações no ambiente 

de trabalho. Uma das filiadas à APAE, ao fazer a contratação, adaptou o local de 

trabalho com a construção de uma rampa de acesso.  

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

A APAE possui programas de orientação aos candidatos para a participação 

nos processos seletivos, desde a formatação de currículo, forma de se vestir, 

higiene, até a orientação familiar, para informar que o familiar com deficiência é 

capaz de desenvolver as tarefas do cargo em questão. 



É realizado um pré-processo pela APAE onde é realizada junto a empresa 

que está com o cargo em aberto, uma prova prática, para verificar como o PCD 

desenvolve e se eles se sentem bem ao desenvolver determinada tarefa bem como 

verifica como é os desenvolvimentos das suas habilidades.  

A APAE não só prepara o PCD’S para o mercado de trabalhos, mas sim para 

a vida que eles podem alcançar.  

No primeiro momento é levado somente o currículo e os laudos médicos após 

o mesmo passar para uma nova etapa da seleção quando se concretiza a 

contratação. A empresa fornece ao candidato os exames admissionais e então é 

fornecido pelo PCD’S o laudo médico e a documentação como, RG, CPF e carteira 

de trabalho. 

O processo de seleção os PCD’S não é diferenciado, os processos são os 

mesmos. As entrevistas são juntas com o psicólogo da empresa e o psicólogo da 

APAE. O processo de seleção é voltado para a inclusão, o único diferencial é 

alguma adaptação na técnica de seleção, como, por exemplo, a dinâmica em grupo. 

O objetivo é que o PCD participe com os demais candidatos. No caso dos 

cadeirantes se a dinâmica tiver alguma movimentação inadequada, a mesma é 

adaptada de uma forma que ele participe juntos aos demais participantes.  

Se a empresa faz um processo de seleção onde o PCD é separado dos 

demais candidatos isso não estaria voltado à inclusão e sim a proteção. A APAE luta 

pela igualdade de inclusão dando o direito aos PCD’S de participar de entrevistas, 

dinâmicas, ou qualquer técnica utilizada na seleção, e se for necessário é feito a 

adaptação, mas nunca exclusão dos PCD’S dos demais candidatos.  

A APAE solicita feedback em caso de não contratação, para orientar seus 

PCD’S e desenvolver tarefas que ajudem ainda mais a capacitação deles ao 

mercado. 

 

JORNADA DE TRABALHO 

Os PCD’S não têm jornada de trabalho especial, sendo ela normal como 

qualquer outro funcionário registrado em carteira conforme CLT, o processo seletivo 

não é focado nas competências, geralmente na deficiência, para o cumprimento das 

leis de cotas, focando na igualdade para a pessoa com deficiência. 

 

 



TEMPO DE PERMANÊNCIA 

A aceitação das empresas conveniadas a APAE aos PCD’S que vem da 

associação e muito boa, onde a APAE tem como registro o tempo em média entre 5 

a 11 anos de permanência deles nas organizações, os motivos de saída, geralmente 

são por desligamento natural, mudança de empresa e mudança de cargos. 

 

PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA APAE 

Além do Projeto da Oficina Trama de inclusão do PCD que envolve equipe 

multidisciplinar como: psicólogo, a assistente social, coordenação e a terapeuta 

ocupacional a APAE têm projetos que de orientação aos funcionários das empresas 

filiadas, com palestras para ensinar a conviver com as diferenças para minimizar a 

discriminação no ambiente de trabalho. Já houve relatos dos assistidos pela APAE 

sobre discriminação, porém, estes relatados chegam distorcidos pelas empresas ao 

informar que é o PCD que está “dando trabalho”. Num levantamento minucioso 

percebeu comportamento preconceituoso por parte de um funcionário da empresa e 

não do PCD.  

 APAE tem levantamento comprovado que os PCD’S que são contratados 

pelas empresas filiadas a ela, onde se é possível verificar o aumento no 

desempenho e a qualidade de vida após a inserção nas empresas.  

 

PERCEPÇÃO E EXPERIÊNCIAS DO PSICÓLOGO DA APAE  

O psicólogo entrevistado relatou que ainda há preconceito em relação à 

contratação do PCD sendo necessário abrir o leque de oportunidades para os 

PCD’S, para que eles possam mostrar o que são capazes. Apesar da demanda de 

vagas, ainda há receio por parte dos empregadores, portanto, há muita oportunidade 

de melhoria.  

Na visão da APAE atitudes de apoio como as adotadas pela associação 

devem ser praticadas pelas empresas na contratação de PCD’S.  

De acordo com o entrevistado, o mercado atualmente contrato PCD por força 

da lei de cotas e não por considerar que também são candidatos competentes para 

o exercício da função, ainda vivemos rodeados pelo preconceito de muitos por não 

conhecer a dificuldade do PCD’S.   

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A competência do indivíduo deve se sobrepor à deficiência, as organizações 

para incluir a pessoa com deficiência ao mercado de trabalho tem como 

obrigatoriedade a lei de cotas. Este trabalho teve como problemática, verificar qual o 

papel da APAE na inclusão do PCD ao ambiente de trabalho, onde foi constatado 

que a APAE para fazer a inclusão dos PCD trabalha com projetos voltados aos 

deficientes, atuando como assistência social, para a inclusão dos direitos das 

pessoas com deficiência em todas as politicas publica e privada, onde se é 

estendido esse trabalho  a toda comunidade Guarulhense, o seu maior objetivo é o 

acompanhamento a pessoas com deficiência em todo seu ciclo de vida nas mais  

diversas especialidades desde a prevenção a reabilitação, com a atenção 

especializada, defesa  garantia dos direitos de pessoas com deficiência, nas mais 

diferentes instancias, visando suas necessidades de  desenvolver saúde e bem  e 

habilitando profissionais com oficio voltado as aptidões dos aprendizes a fim de 

desenvolver suas atividades, tendo alianças estratégicas com vários setores e 

segmentos para a melhoria da qualidade de vida e inclusão da pessoa com 

deficiência.     

O objetivo geral desse artigo é conhecer o papel da APAE na inclusão do 

PCD no mercado de trabalho, tendo a visão dos seus projetos sociais de como são 

desenvolvidos e quais são suas parcerias, o projeto desenvolvido pela APAE para a 

inclusão do PCD ao mercado de trabalho é o projeto oficina trama onde o PCD e 

treinado e desenvolvido para se incluir ao mercado de trabalho. 

APAE tem parcerias com mais de vinte e cinco empresas de diversos 

segmentos onde se é encaminhado a elas os PCD’S, a forma de contato com a 

APAE e através de e-mail e telefonemas direto ao psicólogo da associação onde se 

é feito uma  triagem dos PCD’S que irão participar e a verificação se os mesmos tem 

interesse a vaga, após isso é informado a família e verificado se eles os liberam para 

participar. Através da entrevista junto ao psicólogo podemos perceber que o 

processo de seleção não é diferenciado e sim é voltado a inclusão, após a 

contratação os PCD’S tem jornada de trabalho igual a de uma pessoa sem 

deficiência, cumprindo as normas da CLT.   
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