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Resumo: O presente trabalho expõe a atuação dos profissionais de Serviço Social no 
Hospital do Coração de Londrina. A referida instituição mantém um programa –gerido pelo 
departamento de serviço social- de inserção de jovens profissionais com deficiência em seu 
quadro fixo de colaboradores. Por meio da literatura específica, mostramos a importância do 
acompanhamento social desses profissionais, inserindo-os efetivamente como 
trabalhadores, com vínculos funcionais, laborais e respectivos direitos e deveres no âmbito 
mercadológico. À luz da literatura, evidenciamos e complementamos com os relatos práticos 
do dia a dia vivenciado no Hospital. 
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Abstract:This work exposes the performance of the Social Work professionals in the Heart 
Hospital of Londrina. This institution maintains a program - manage by the social work 
department - to insert young professionals with disabilities into their permanent staff. 
Through the specific literature, we show the importance of the social accompaniment of 
these professionals, inserting them effectively as workers, with functional and employees 
links, and respective rights and duties in the marketing sphere. In light of the literature, we 
evidence and complement with the practical reports of the day to day experience in the 
Hospital. 
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1. Introdução 

Na Constituição brasileira de 1988 o trabalho é reconhecido como um dos direitos 

sociais, descrito no artigo 6º: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, Constituição 
de 1988). 
 

 O direito ao trabalho prevê que todas as pessoas têm direito de ganhar a vida 

por meio de um trabalho livremente escolhido, de possuir condições equitativas e 

satisfatórias de trabalho e renda e de ser protegida em caso de desemprego. 

 No entanto nem todas as pessoas têm oportunidades de emprego. O 

mercado de trabalho não é para todos. E um segmento de pessoas que são 

excluídas é das pessoas com deficiência, na qual pretendemos destacar neste 

artigo. 

Evidenciaremos também as contribuições do serviço social enquanto 

profissão interventiva para efetivação do trabalho como um direito, tendo como base 

o exercício profissional do Hospital do Coração de Londrina – Unidade Paes Lemes e 

Bela Suíça. 

 

2. Objetivo 

Apresentar a contribuição do Serviço Social na perspectiva de efetivação do 

direito de inclusão no mercado de trabalho por parte das pessoas com deficiência, 

valorizando o desempenho das atividades realizadas por este grupo de 

colaboradores e enfatizando sua contribuiçao para as atividades do setor onde o 

mesmo será inserido, bem como valorizar a capacidade laboral respeitando os 

limites de cada colaborador. 

 

 

3. Justificativa 

 O tema desse trabalho foi escolhido por consideramos necessário que a 

questão do acesso ao mercado de trabalho às pessoas com deficiência ganhe mais 

espaços nas discussões acadêmicas e que essas discussões resultem, assim, em um 

maior número de pessoas com deficiência no mercado. 



 

3 

Londrina PR, de 04 a07 de Julho de 2017. 

A deficiência cognitiva foi o principal motivo para se implantar um programa de 

inclusão social no Hospital do Coração de Londrina – Unidades Paes Lemes e Bela 

Suíça.  

A iniciativa desta atribuição ao serviço social e a escolha pela deficiência 

cognitiva ocorreu devido ao fato de termos na instituição colaboradores com filhos com 

deficiências cognitivas cursando o ensino médio e com perspectiva de inserção no 

mercado de trabalho. 

Ciente desta realidade, a direção do Hospital do Coração incentivou a 

contratação deste segmento tão específico acreditando no potencial destas pessoas e 

no sucesso deste programa, que visa unir colaborador, empresa, profissionais 

envolvidos e instituição de ensino. 

 

3.1 A contextualização da deficiência 

A diversidade humana é composta pelas diferenças culturais, sociais, étnicas, 

religiosas, de gênero e de diversos tipos de deficiência. Todas essas diferenças estão cada 

vez mais presentes e destacadas no mundo em que vivemos. Dentre essa diversidade, o 

grupo focalizado neste artigo é das pessoas com deficiência. 

Nessa perspectiva RIBAS (2007, p. 114): 

 

Não haverá sociedade humana, mesmo num tempo longínquo que 
esteja além das nossas percepções, na qual pessoas com deficiência 
não existam [...] pessoas com deficiência física, auditiva, visual e 
mental sempre estarão presentes na convivência social. Da mesma 
forma, jamais haverá sociedade humana na qual a diversidade não 
esteja presente. 
 

Para um melhor entendimento sobre a deficiência, faz-se necessário conceituá-la de 

acordo com o decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Este decreto regulamenta a Lei 

nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência. 

No artigo 3º deste decreto, a deficiência é considerada como toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano. 

O Decreto 3.298/99 também classifica a deficiência em 5 categorias: 

 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano... 
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II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total...    
III - deficiência visual – cegueira ou baixa visão. 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas. 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
(BRASIL. Decreto nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999). 

 
Diante desses conceitos e definições sobre deficiência, percebemos que vivemos em 

uma sociedade com pessoas diferentes umas das outras, cada qual com sua característica 

particular. 

No entanto, ainda nos deparamos com o preconceito social e individual que ronda a 

questão da deficiência. Para entender esse processo sobre o preconceito que leva a 

exclusão social torna-se necessário uma contextualização sobre a questão da deficiência. 

Segundo MACIEL (2000, p. 51): “a exclusão social de pessoas com deficiência ou 

alguma necessidade especial é tão antigo quanto a socialização do homem”.  

SASSAKI (2004, n.p.) coloca que:      

 

[...] antigamente a exclusão social das pessoas com deficiência 
ocorria em seu sentido total, ou seja, elas eram excluídas da 
sociedade para qualquer atividade porque eram consideradas 
inválidas, ou seja, sem utilidade para a sociedade e incapazes para 
trabalhar. 
 

Em relação à exclusão social, BORBA; LIMA (2011, p. 221) esclarecem que: 

 

A exclusão social pode ser definida como múltiplas privações 
resultantes da falta de oportunidades pessoais, sociais, políticas ou 
financeiras. A noção de exclusão social visa a participação social 
inadequada, a falta de integração social e a falta de energia. 

 

 Esses mesmos autores também ressaltam o que é necessário para combater a 

exclusão social e descrevem que a superação do preconceito, da incapacidade, da rejeição 

e o cumprimento de leis, decretos, políticas públicas que primam pela defesa dos direitos da 

pessoa deficiente são fundamentais para combater a exclusão social e promover mudanças 

nos valores visando uma sociedade inclusiva capaz de atender as diferenças e não negá-

las. (BORBA; LIMA, 2011).   

Neste sentido, as relações interpessoais calçadas no preconceito cultural precisam 

ser superadas para que todas as pessoas se dêem ao direito de conviver com todos os tipos 

de diferenças. A perspectiva de uma nova geração dentro de um projeto de inclusão não só 

é necessário como é possível através do reconhecimento e do valor da diferenças. 
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3.2 Pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. 

Na contemporaneidade brasileira há uma grande discussão em torno da inclusão 

social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  

Segundo SASSAKI (2004, n.p.) “o paradigma da inclusão social consiste em 

tornarmos a sociedade um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e 

condições na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades”. 

No entanto, as pessoas com deficiência ainda lutam por espaço no mercado de 

trabalho. A lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 prevê cotas e dispõe que as empresas com 

100 ou mais empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência e habilitados. 

Apesar desta lei estar em vigor há 26 anos, existe violações por parte das empresas. 

Historicamente as pessoas com deficiência eram rejeitadas, ignoradas, consideradas 

incapazes, inválidas para trabalhar.  

Analisando que as pessoas com deficiência têm direito a se inserirem no mercado de 

trabalho independentemente do tipo da deficiência e grau de comprometimento e que têm 

também o direito de gozarem plenamente da vivência social, tendo acesso aos mesmos 

recursos disponíveis a todo e qualquer cidadão entende-se a necessidade de superar as 

barreiras que dificultam a efetivação desse direito de inserção. 

As vagas no mercado de trabalho passam a ser mais ofertadas quando líderes e 

gestores das empresas passam a ter o olhar fundamentado nos direitos já conquistados. 

Neste sentido, RIBAS (2007, p. 111) ressalta que: 

 

[...] empresas são organizações em que se produz e se comercializa 
bens e serviços e se geram empregos, com a finalidade de 
impulsionar o mercado e provocar a circulação e consumo da 
riqueza. E, se não acreditarmos que as pessoas com deficiência 
podem gerar riqueza pelo seu próprio trabalho, é melhor não trazê-
las para dentro das empresas.  
 

Dessa forma, fica claro que a promoção de oportunidades de emprego por parte das 

empresas não é apenas uma resposta ao cumprimento da Lei nº 8.213/1991, mas uma 

resposta a uma mudança de visão social e de mentalidade aceitando as diferenças e 

valorizando o que cada funcionário pode dar. 

Para HABER (2012, n.p.): 

 

[...] a inclusão de profissionais com deficiência no mercado de 
trabalho gera um panorama positivo para uma mudança necessária 
com foco na inclusão social e na dignidade humana. Ao incluí-las não 
estamos apenas ofertando um salário, mas também a oportunidade 
de se reabilitar socialmente e psicologicamente. 
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[...] o exercício profissional proporciona a interação com outras 
pessoas, o sentimento de cidadão produtivo, a possibilidade de fazer 
amigos, de encontrar um amor, de pertencer a um grupo social. Até o 
status adquirido junto à própria família muda para melhor. Sem 
contar que a presença de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho contribui para humanizar mais a empresa e enriquecer o 
ambiente corporativo com visões e experiências diversificadas. 

 

Essa mudança de visão social, de mentalidade resultante do papel das empresas 

como geradoras de empregos é decisiva para uma efetivação da inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho e também para mostrar que os benefícios que esta 

inclusão traz não é apenas para a pessoa com deficiência, mas sim para a empresa, seus 

demais colaboradores e para a sociedade como um todo. 

Esse compromisso com a inclusão social foi assumido pelo Hospital do Coração.  

Como uma instituição de saúde com um importante papel de transformação no 

atendimento hospitalar para a sociedade e como geradora de empregos, suas ações se 

estendem para inclusão social das pessoas com deficiência proporcionando além da 

inclusão o relacionamento com a diversidade, com novas experiências entre os 

colaboradores e o respeito com as diferenças. 

  É com essa promoção de oportunidades de emprego, desmistificando a deficiência, 

respeitando a capacidade laboral, valorizando a eficiência e o desempenho das pessoas 

que o Hospital do Coração de Londrina tem sua atribuição social através da inclusão de 

pessoas com deficiência capacitando-as para o mercado de trabalho com igualdade de 

tratamento e dignidade. 

 

4. Metodologia 

  Com o propósito de apresentar a atuação profissionais do serviço social junto ao 

programa de inclusão social do Hospital do Coração de Londrina, optou-se por fazer um 

estudo sobre o tema proposto utilizando livros, legislações e sites da internet. 

Acreditando na força de vontade, no interesse e na capacidade das pessoas, o 

serviço soical foi convidado a implantar o programa de inclusão social através da oferta de 

vagas para pessoas com deficiência cognitiva. Sendo assim, várias ações foram realizadas 

para a efetivação do programa. 

Num primeiro momento, conhecemos os canditados filhos dos colaboradores 

interessados nas vagas de trabalho para avaliar suas habilidades, dificuldades, grau de 

deficiência, disponibilidade de horários, atividades extras sala de aula que participavam, 

composição familiar, entre outros. Bem como, apresentar a proposta para candidatos, pais e 
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responsáveis. 

Após, marcamos reuniões com os coordenadores pedagogicos das escolas 

envolvidas para verificarmos quais as habilidadese capacidades específicas de cada 

canditado e apresentar a nossa proposta de trabalho. Tivemos a felicidade de nos 

depararmos com escolasque tem em sua proposta pedagógica a educação especial com 

práticas de ensino voltadas para a educação para todos considerando as diferenças, as 

características, as capacidades e necessidades educacionais de seus alunos. 

Realizamos tambem reuniões com psicólogos, psicopedagogos e terapeutas 

ocupacionais que atenderam ou atendem esses candidatos para definirmos melhor o perfil 

de cada um e assim podermos inserir num setor onde eles pudessem realmente contribuir 

com o processo de trabalho. 

Como destaca SILVA (1986, p. 393): 

 

[...] de um modo geral os assistentes sociais envolvem-se numa 
avaliação de triagem da clientela... esta avaliação, em geral, contém 
o estudo e relato objetivo da situação familiar, do posicionamento da 
pessoa deficiente nela, da pessoa que busca reabilitação como 
integrante de uma vizinhança ou de um círculo de pessoas com as 
quais se vincula de alguma forma do regime de sua vida familiar e 
seu ajustamento ao mesmo, das dificuldades e das barreiras que 
demosntra como um ser social, de sua vida extra-familiar, seja 
escola, seja de ordem cultural. 
 

Em outro momento realizamos ações conjuntas com o serviço de psicologia, 

recursos humanos e supervisores dos setores administrativos escolhidos para inserçao dos 

candidatos. Assim definimos as funçoes e carga horaria de cada colaborador enfatizando as 

qualidades e capacidades a fim de otimizar o seu desempenho para uma vida digna, 

produtiva e independente. 

A preparaçao dos colaboradores do Hospital para o acolhimento deste novo 

segmento se deu através de palestras sobre inclusão social e desmistificação da deficiência 

cognitiva, palestras estas ministradas pelo serviço social e psicologia. Enfatizamos que este 

segmento embora tenha carga horária e funções específicas tem todos os direitos e deveres 

dos demais colaboradores da instituição. 

Pois, segundo RIBAS (2007, p. 112): 

 

[...] uma vez contratadas, todas as pessoas com deficiência devem 
receber salário compativel com a sua competência e ter benefícios... 
mas em contrapartida as pessoas com deficiência devem ser 
cobradas pelo seu desempenho da mesma forma que as pessoas 
que não têm deficiência são cobradas. 
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Os pais e responsáveis dos colaboradores com deficiência são importantes 

mediadores com a instituição sendo informados sobre todo o desempenho profissional de 

seus filhos. Esta ação junto aos pais e responsáveis foi fundamental para a concretização e 

sucesso de todo o programa, estando a instituição à disposiçao para quaisquer situações. 

Uma vez a cada semestre é realizado um encontro com os pais e responsaveis para 

um maior fortalecimento das relações, da confiança, da responsabilidade e do compromisso 

de todos perante os objetivos determinados pelo programa. 

Diante de todas essas ações concretas em que uma instituição se coloca aberta às 

diferenças e a todas as pessoas conclui-se que é a partir da sociedade civil que deve ser 

potencializado o atendimento das necessidades das pessoas com deficiência, 

principalmente quando se trata da sua inclusao no mercado de trabalho. 

 E é assim, trabalhando juntos, com papéis diferenciados, dividindo responsabilidades 

que todos se destacam como cidadãos responsáveis pela qualidadade do seu trabalho. 

Responsabilidade esta que também resulta na baixa rotatividade de colaboradores.  

 Atualmente 22 colaboradores fazem parte do programa de inclusão social. Estão 

distribuidos em setores administrativos como: auditoria de enfermagem, farmácia, 

faturamento, postinho de enfermagem, RH (recursos humanos), SAME (Serviço de Arquivo 

Médico e Estatística), serviço de rouparia e serviço social.  

 Como descrevemos, a contratação de colaboradores com deficiência cognitiva foi a 

que abriu as portas para o programa de inclusão social do Hospital do Coração, porém as 

vagas não se restringiram somente para este segmento específico. As oportunidades se 

estenderam para todos os interessados nas vagas especiais resultando na efetivação da 

diversidade entre todos os colaboradores.  

 

5. Resultdos obtidos 

Percebemos que ainda existe uma discriminação e uma resistência à contratação de 

colaboradores com deficiência. Multas são aplicadas aos empregadores que não cumprem a 

Lei de Cotas n 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Mudar esse quadro é nossa preocupação. Com este estudo, apresentamos a 

contribuição do Serviço Social na perspectiva de efetivação do direito de inclusão no 

mercado de trabalho por parte das pessoas com deficiência tendo como base a experiência 

profissional no Hospital do Coração de Londrina – Unidades Paes Leme e Bela Suíça. 

Dar conta da inclusão social no mercado de trabalho é decifrar as dificuldades 
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existentes, as formas de resistência dos empregadores, os desafios de tornar os espaços de 

trabalho do serviço social enquanto espaço imprescindível para favorecer o exercício da 

cidadania desse grupo de colaboradores. 

Nesta perspectiva o autor SILVA (1986, p. 393) ressalta que:  

 

 os assistentes sociais podem ter um papel muito relevante, 
procurando ao lado de outros profissionais, e com eles entrosados, 
levar a pessoa deficiente ao aproveitamento máximo da oportunidade 
que tem, procurando afastar eventuais obstruções ao seu progresso, 
quer elas partam do próprio cliente, quer partam de seus amigos e 
colegas, quer partam de algum profissional da equipe. 
 

Enquanto profissão interventiva, o Serviço Social responde às necessidades sociais 

derivadas desse grupo de trabalhadores, pautado em um compromisso ético-político e 

técnico-operativo criando condições para que caminhem na direção de sua constituição 

como sujeitos, o que exige de tal profissional uma interpretação crítica do contexto social e 

profissional onde está inserido para embasar estratégias de ação e, consequentemente, 

respostas profissionais adequadas de acordo com as capacidades e condições físicas e 

cognitivas de cada funcionário. 

Reconhecendo os colaboradores com deficiência como sujeitos de direitos, valores, 

demandas e deveres, o exercício profissional caminha numa direção voltada para a 

liberdade, para autonomia, emancipação e expansão desses sujeitos visando a 

transformação pessoal, profissional e social. 

Para isso, nos aproximamos da história e condições de vida, relações familiares e 

sociais desse grupo de profissionais especiais, o que nos permite compreender as 

aspirações e expectativas, interesses e necessidades deles com o intuito de torná-los 

sujeitos sociais produtivos dignos de sua cidadania e direitos a partir do trabalho cotidiano. 

A ação do Serviço Social é orientada por uma direção social voltada tanto para os 

interesses desse grupo de colaboradores quanto para os interesses da propria instituição. 

Em relação aos interesses dos colaboradores especiais, as ações do serviço social 

são voltadas para a efetivação da oferta de vaga, da contratação e o desempenho de uma 

função enquanto sujeitos de direitos a um trabalho e seus benefícios levando a uma 

transformaçao pessoal, profissional e social. 

Quanto aos interesses institucionais, mostramos que a Lei de Cotas não significa 

apenas o cumprimento com números a serem preenchidos na instituição. Mostramos que a 

igualdade de oportunidade ao trabalho deve ser para todos, cada um com sua diferença 

desempenhando uma função como sujeitos produtivos que tragam valores às suas funções 
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e também mudanças nas relações sociais desse grupo bem como de todos os demais 

colaboradoresdessa mesma instituição para que possam ter um novo olhar diante da 

convivência com todas as diferenças humanas. 

Assim, o compromisso do Serviço Social com esse grupo de trabalhadores não 

significa apenas em afirmar que são colaboradores especiais, mas sim que são 

colaboradores produtores de sua história profissional, que são sujeitos de direitos e deveres 

resultantes de ações transformadoras. 

É um grande desafio desempenhar as ações voltadas para a inclusão social das 

pessoas com deficiência. São ações realizadas em conjunto com diversos setores e 

profissionais da instituição que recebem os colaboradores especiais, exigindo cada vez mais 

habilidades, formação ética, capacidade crítico-reflexiva que tragam alternativas para a 

renovação da prática profissional. 

Destacando o IV objetivo da LOAS (Lei Organica da Assistencia Social N 8.742 de 

07/12/1993) que é a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária e tambám destacando os princípios do 

Código de Ética Profissional com atençâo especial ao sexto principio que é empenhar-se na 

eliminação de todas as formas de preconceito, o respeito à diversidade, à participação de 

grupos socialmente discriminados e à discussao das diferenças como compromisso da 

prática ética profissional, o serviço social tem como dever exercitar e promover a tolerância 

e  o respeito diante do outro e das diferenças com objetivo de alcançar o amadurecimeno da 

democracia e da liberdade. (BONETTI, 2000). 

E é nesse espaço institucional que o serviço social intervém com os colaboradores 

especiais, seus familiares, as chefias, demais colaboradores e diretores e tem o dever de 

incentivar o respeito à diversidade, a participação dos grupos discriminados e o debate das 

diferenças tornando-nos profissionais e cidadãos comprometidos com a construção de uma 

cultura humanista, democrática e plural. 

 

6. Considerações finais 

Ao finalizar este trabalho, concluímos que o acompanhamento do Serviço Social aos 

jovens com deficiência em inserção no mercado de trabalho é muito importante. Sobretudo 

em um hospital de alta complexidade, que tem particularidades em comparação com outros 

tipos de empresas prestadoras de serviço, como o fato de trabalhar 24 horas por dia e ter 

como "cliente" final pessoas doentes. 

Com o acompanhamento, os referidos jovens sabem a quem recorrer em casos de 

dificuldades, de dúvidas, de anseios ou até mesmo para expressar pontos positivos. Além 
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disso, os pais desses profissionais também se sentem apoiados e mais seguros para 

"entregarem" seus filhos ao trabalho. 

Para o futuro, estudaremos metodologias de estudo e trabalho para, uma vez o jovem 

portador de deficiência inserido no mercado de trabalho, que ele tenha oportunidade de 

consolidar-se como profissional e também avançar, evoluir, almejar novos cargos e 

oportunidades. Tudo isso pode ser conquistado com acesso a capacitação e superação de 

barreiras pré-estabelecidas por velhos conceitos sociais. 
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