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Resumo 
 

Este artigo tem como objetivo analisar quais as iniciativas e os desafios para a inserção de 

pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho e da participação do gestor 

público frente a essa questão. A pesquisa baseou-se na discussão a respeito dos instrumentos 

legais que vêm sendo implementados ao longo dos últimos anos no que se refere à inclusão de 

pessoas com necessidades especiais – NE – no mercado de trabalho formal, especificamente 

na Agência Central dos Correios de Volta Redonda. Utilizando-se de entrevistas qualitativas 

com gestores e funcionários, verificou-se como resultado principal que o processo de inclusão 

do servidor deficiente foi realizado de forma improvisada, ou seja, a adequação da função às 

capacidades do servidor não foi completamente planejada; o que seria uma necessidade diante 

das principais dificuldades da sua realidade. Objetiva-se também a promoção de uma abertura 

para futuras discussões e questionamentos sobre o tema, que podem resultar em novas 

propostas para a solução das dificuldades apresentadas.  
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1 – Introdução  
 

Com a globalização e o desenvolvimento da tecnologia, a inclusão de pessoas antes 

consideradas “a parte” da sociedade começou a ser um tema cada vez mais discutido, 

principalmente sob o viés da relação causa/efeito, onde se perguntam questões como o motivo 

da exclusão dessas pessoas e medidas que viabilizem a reinserção das mesmas.  

De acordo com o Censo Demográfico (2015), aproximadamente 24% da população 

brasileira possui algum tipo de deficiência, significando cerca de 45 milhões de pessoas, que 

representam uma parte significativa da sociedade. Assim como outros grupos, essas pessoas 

também precisam de visibilidade (PORTAL BRASIL 2016).  

Atualmente, o conceito de acessibilidade tem se tornado tópico frequentemente debatido 

nos encontros e palestras sobre demandas sociais, dentro e fora do universo acadêmico. A 

preocupação com a qualidade de vida das pessoas deficientes está fazendo com que pontos 

como o processo de inserção dessas pessoas nos grupos sociais que existem a sua volta; a sua 

autonomia e independência; e a viabilidade de sua participação ativa em situações cotidianas; 

sejam discutidos como assuntos de interesse da sociedade como um todo. Contudo, a atenção 

aos deficientes se sustenta no princípio de que possuem capacidades social e pessoal, iguais as 
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de qualquer outro indivíduo, assegurando que os mesmos tenham as oportunidades e 

condições necessárias de desenvolver e exercitar essas capacidades.  

No âmbito educacional, o tema acessibilidade é considerado como via de sociabilização, 

mas a acessibilidade transcende o ambiente educacional e se reflete em questões mais amplas 

e complexas, por exemplo, na infraestrutura das cidades, dos transportes, dos 

estabelecimentos públicos e privados; nos projetos sociais que procuram dar suporte à pessoa 

com necessidades especiais; nas medidas legais e administrativas que asseguram o exercício 

de direitos da pessoa deficiente; na estrutura de atendimento adaptável e prioritário; além da 

inserção e permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. 

O presente trabalho justifica-se pela importância da acessibilidade no setor público, 

visando à preservação das condições de acesso à carreira pública para pessoas qualificadas e 

recrutadas através do que está disposto em lei, além de assegurar a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho e viabilizar o exercício da função da melhor forma possível, tendo em 

vista que o resultado do trabalho do servidor público é o bem-estar da sociedade como um 

todo. Não considerando o esgotamento do tema, ressalta-se a necessidade da continuidade da 

discussão, inclusive com a organização de trabalhos de pesquisas posteriores sobre o tema. 

 

1.1 – Questão Problema 

 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como foco a discussão sobre as possíveis 

causas da inviabilidade de adaptações que assegurem as condições de acessibilidade 

necessárias para que o servidor possa exercer suas funções com autonomia, segurança e 

eficiência; e qual a postura necessária do gestor público nessa situação. Tomou-se a Agência 

Central dos Correios de Volta Redonda como objeto para discussão sobre o problema. 

 

1.2 – Objetivos 

 

 O objetivo principal desse artigo é apontar as dificuldades cotidianas do servidor com 

NE e discutir como elas se relacionam com as habilidades necessárias ao gestor para 

solucioná-las.  

Como objetivos específicos, pretende-se conhecer as dificuldades do servidor com NE, 

definindo o que é deficiência; compreender essas dificuldades descrevendo como elas se 

apresentam no cotidiano; analisar essas situações comparando-as com as condições previstas 

em lei; e avaliar se houve ou não o processo de inclusão do servidor com NE na Agência 

Central dos Correios de Volta Redonda. 

 

2 – Revisão Bibliográfica 

  

Posto os objetivos desse trabalho e as questões sobre as quais se deseja discutir, é 

importante esclarecer e formalizar conceitos básicos para sustentar uma sequência de ideias 

que se inicia com um diagnóstico da atual realidade da pessoa com deficiência em meio à 

sociedade e ao mercado de trabalho. 
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2.1 – Definição 

  

Primeiramente, é importante definir o que é deficiência e quem são as pessoas 

deficientes ou com necessidades especiais.  O Decreto-Lei nº. 3.298, de 20 de dezembro de 

1999, define deficiência em seu artigo 3º da seguinte forma “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”; e sobre a 

pessoa com deficiência, Silva (1986) nos explica que:  

Pessoa portadora de deficiência é aquela que sofreu perda ou possua 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que venha  gerar uma incapacidade para o desempenho de 

atividade dentro do padrão considerado normal para o homem, podendo a 

gênese estar associada a uma deficiência física, auditiva, visual, mental; quer 

permanente, quer temporária (SILVA, 1986). 

Vale notar que os termos ‘portador de deficiência’ ou ‘portador de necessidade 

especial’, que até então eram muito comuns nas falas sobre o tema, estão em desuso devido ao 

entendimento de que essas terminologias enfatizam, mesmo que de forma sutil e inconsciente, 

a segregação e a exclusão, porque dão a entender que o “portador” de uma deficiência 

poderia, ou pôde em determinado momento, optar por não estar nessa condição. Como pode 

ser observada, a nomenclatura em dispositivos oficiais foi substituída pelos termos ‘pessoa 

com deficiência’ e ‘ pessoa com necessidades especiais’; como incentivado pelo próprio 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE – através da Portaria 

nº. 2.344, de 03 de novembro de 2010, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República.  

Nenhuma das duas definições faz menção à exclusão da pessoa deficiente do restante 

da sociedade; isso porque a perda total ou parcial, definitiva ou temporária, de qualquer 

função natural que gere uma incapacidade, não significa que essa pessoa não possa exercer 

seus deveres e direitos como membro social. Frente a isso, surge o conceito de acessibilidade, 

que pode ser definida conforme o que diz a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que 

conceitua acessibilidade em seu artigo 3º da seguinte forma: 

 
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas 

e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; (BRASIL; 

2015). 
 

Essa lei é chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, e tem como principal objetivo assegurar a igualdade e a 

dignidade da pessoa deficiente perante a sociedade. Ela imputa ao Estado a obrigação de zelar 
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pela integridade da inclusão do deficiente à sociedade em várias áreas, como saúde, educação 

e trabalho. 

Em conjunto com essa lei e visando assegurar que não seja vedado ao deficiente o 

exercício de nenhuma atividade da qual seja capaz, o Decreto-Lei nº. 3.298/99 dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, que se constitui como o 

conjunto de orientações normativas que asseguram o exercício dos direitos individuais e 

sociais dos deficientes. Essas orientações visam principalmente viabilizar ao deficiente o 

acesso e usufruto de todos os serviços oferecidos à comunidade; assim como preveem a ação 

integrada de órgãos e entidades públicos e privados no que se refere à prevenção de 

deficiências, à eliminação de suas causas, e à inclusão social. Além disso, também orientam a 

implantação de programas setoriais para atender às necessidades das pessoas deficientes.  

Sobre o direito ao trabalho, o Decreto-Lei 3.298/99 trata do assunto nos seus artigos 

34 até o 45. Nesse espaço, a lei trata das modalidades de inserção laboral da pessoa com 

deficiência, estabelecendo que a mesma pode ser inserida através de colocação competitiva, 

colocação seletiva, ou promoção do trabalho por conta própria. Dentro da modalidade de 

colocação competitiva, o deficiente deve ter as mesmas condições de chances de ingresso do 

que os demais participantes do processo seletivo. Um ponto alto dessa lei é o seu artigo 36, 

que estabelece uma razão que assegura a representatividade dos deficientes dentro das 

empresas, ou seja, determina que existam vagas destinadas às pessoas reabilitadas ou com 

deficiência, em quantitativo proporcional ao total de empregados.  

De forma geral, a legislação brasileira determina a viabilidade do acesso do deficiente 

ao mercado de trabalho. Porém, a inserção dessa pessoa no ambiente de trabalho é um 

processo complexo que demanda cuidados desde o processo seletivo e captação, até a 

inserção do deficiente na rotina da organização. Algumas questões importantes perpassam por 

esse processo, como por exemplo, a forma de seleção, a compatibilidade da função a ser 

exercida com a capacidade do funcionário, a infraestrutura da qual a organização dispõe para 

receber esse funcionário, entre outras. 

Esse tema é tratado neste trabalho devido à observação em diferentes organizações 

públicas e privadas na cidade de Volta Redonda que contam com funcionários deficientes em 

seus quadros. Observa-se que é comum que esses funcionários não exerçam exatamente as 

funções para as quais foram recrutados, isso porque nem sempre há condições físicas, 

organizacionais e humanas para isso. Pretende-se por meio desse trabalho apontar algumas 

das dificuldades pelas quais passa a pessoa deficiente quando em seu ambiente de trabalho, e 

o desafio do gestor e da organização para se adequar às novas condições demandadas por esse 

tipo de funcionário; uma análise que vai desde a configuração do ambiente de trabalho até a 

revisão dos desenhos de cargos e funções. Isso será feito através da observação do caso da 

rotina de um servidor deficiente na Agência Central da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos de Volta Redonda. A metodologia adotada será tanto a pesquisa em referencial 

teórico diversificado, como a observação do cotidiano de uma organização pública que 

mantém em seu quadro, colaboradores com necessidades especiais. 
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2.2 – Deficiência, Preconceito E Mercado De Trabalho 

 

As iniciativas visando um panorama mais igualitário da sociedade ganharam mais 

força no Brasil a partir dos anos 90. A criação da Lei nº. 8.213 de julho de 1991, a chamada 

Lei de Cotas, foi um marco no movimento pelos direitos dos deficientes. Além de prever 

diferentes benefícios assegurados pela Previdência Social, essa lei estabelece em seu artigo 

93, um percentual entre 2% a 5% de vagas que devem ser exclusivas para deficientes dentro 

das empresas com mais de 100 funcionários. A empresa que não cumpri essa exigência pode 

ser multada. Segundo MARCON (2016), a fiscalização é realizada pelo Ministério do 

Trabalho ao menos uma vez ao ano. Como resultado de ações como essa, o Ministério do 

Trabalho, em seu portal oficial na internet, divulgou um aumento de 45.458 novas vagas 

ocupadas por deficientes no mercado de trabalho formal entre os anos de 2013 e 2015, de 

acordo com os dados dispostos na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de 2015. 

Esse por si só já pode ser considerado um grande passo rumo ao objetivo maior, que é 

tornar acessível o mercado de trabalho ao deficiente. Porém, apenas a existência da lei não 

significa seu efetivo cumprimento; e dessa forma, a sociedade tem progredido lentamente. 

Conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho, muitas empresas só contratam esses 

profissionais depois de multadas; e sabe-se que algumas optam por pagarem a multa ao invés 

de contratarem esses profissionais, com receito de que suas limitações coloquem dificuldades 

para as atividades da empresa.  

Apesar dos números mostrarem um progressivo aumento da aceitação do deficiente no 

mercado de trabalho, outros números também são preocupantes. De acordo com o Portal G1, 

um portal de notícias conceituado, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) 

realizou um estudo com aproximadamente 3 mil profissionais da área e relatou que cerca de 

81% dos recrutadores selecionam deficientes apenas para estarem de acordo com a lei, como 

explica a matéria publicada em novembro de 2014.  É fundamental que as empresas cumpram 

com a determinação da Lei das Cotas, porém sem perder o foco da inclusão. Segundo 

MARCON (2016), é importante a criação de projetos inclusivos que permitam à empresa 

evidenciar as habilidades e competências dos profissionais, olhando além da sua deficiência.  

De acordo com FONSECA (2012), algumas das justificativas encontradas por 

empresários para a não contratação de profissionais deficientes incluem: um ônus excessivo 

para a empresa que deverá investir em infraestrutura para receber esse profissional; a 

obrigação de contratar versus a bipolaridade do contrato de trabalho; a interpretação da 

finalidade da norma, ou seja, as divergências entre o que a legislação propõe como solução e 

o que ela realmente alcança; e a falta de profissionais deficientes realmente qualificados para 

as vagas ofertadas. 

Ainda segundo FONSECA (2012), entre as dificuldades para a contratação desse tipo 

de profissional encontra-se a falta de estímulo por parte do Estado; a obrigação do pagamento 

do Benefício Mensal Continuado para assegurar a manutenção e a dignidade do deficiente e 

de sua família, caso cumpra os requisitos estabelecidos na Lei 8.742/93; além da falta de mão 

de obra qualificada e das condições mínimas de acessibilidade. 

 Algumas adaptações se tornaram comuns em espaços públicos e com grande fluxo de 

pessoas para garantir o pleno acesso dos deficientes ao interior desses espaços. Esses 

requisitos incluem rampas, elevadores, adaptações dos banheiros, do próprio piso e do 
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atendimento nas instituições. Dessa forma, fica claro que o investimento em infraestrutura 

torna-se tão importante quanto uma mudança social.  

Diante disso, é interessante notar o efeito que possui o Decreto nº. 5.296 de 02 de 

dezembro de 2004, que regulamenta as Leis 10.048 e 10.098, ambas de 2000. Esse decreto 

estabelece o atendimento prioritário concedido à pessoa deficiente, além da adequação do 

espaço físico às normas técnicas de acessibilidade propostas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).  Isso inclui assentos preferenciais, mobiliário adequado ao tipo de 

atendimento demandado, sinalização que atenda às necessidades das pessoas, entre outras 

determinações técnicas.  

Ainda assim, embora exista uma vasta matéria legislativa voltada à criação e 

manutenção de práticas e ações que garantam a acessibilidade, os deficientes ainda sofrem 

com muitas dificuldades cotidianas, tanto na sua locomoção quanto para a sua permanência e 

atuação em ambientes públicos. Além disso, ainda existe um agravo para a sua rotina: o 

preconceito e a exclusão social. A maioria das pessoas ainda não sabe lidar com a deficiência, 

e algumas não se mostram preocupadas em mudar essa situação. Dentro do ambiente de 

trabalho, isso pode se tornar um obstáculo tão grande que pode impedir o empregado de 

executar sua função com a melhor determinação e qualidade possível.   

 

2.3 – Acessibilidade No Setor Público: O Estado Frente Ao Servidor Deficiente 

 

Visando quebrar essas barreiras físicas e sociais, o Estado tem dado passos à frente 

para enfrentar essa situação. Vê-se isso pela implementação da Política Nacional para 

Integração da Pessoa Deficiente, disposta pelo Decreto nº. 3.298/99. A política se propõe a 

assegurar o exercício completo dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência. 

Em seu Capítulo VII, o decreto versa sobre a equiparação de oportunidades, onde 

responsabiliza o Estado por assegurar a participação dos deficientes em diferentes serviços 

prestados à sociedade, entre eles a captação para o mercado de trabalho. A Lei das Cotas é 

uma iniciativa rumo ao cumprimento dessa lei, assim como a Lei da Acessibilidade.  
A seção IV desse capítulo trata sobre o acesso ao trabalho, onde o decreto versa sobre as 

condições de acesso, das determinações sobre as cotas existentes nas empresas, e o foco desse 

trabalho, que se encontra a partir do artigo 37, que diz o seguinte: “fica assegurado à pessoa 

portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de 

condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que é portador.” (BRASIL, 1999). 

De acordo com o Decreto 3.298/99, para participar de um concurso público, o candidato 

precisa apresentar no ato de inscrição, um laudo médico atestando a sua capacidade e 

relacionando a Classificação Internacional de Doenças (CID).  É instituído por lei o 

percentual mínimo de 5% das vagas da classificação para ocupação por pessoas com 

deficiência e até no máximo 20% das vagas oferecidas no concurso. Além disso, são 

garantidas as adaptações necessárias para provas, capacitações e estágio probatório, de acordo 

com as condições do candidato deficiente.  

No artigo 43, o decreto dispõe sobre a ação de uma equipe multiprofissional, 

designada pelo órgão responsável pela organização do concurso e composta por um médico e 

três profissionais da carreira desejada pelo candidato e atuantes na área da deficiência. Essa 
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equipe é responsável por avaliar a compatibilidade do cargo desejado pelo candidato 

deficiente, de acordo com as informações prestadas pelo mesmo no ato da inscrição; as 

atribuições e tarefas relacionadas ao cargo; as condições de acessibilidade das quais o 

ambiente de trabalho dispõe; a viabilidade de uso do equipamento necessário para a execução 

da função; e a Classificação Internacional de Doença (CID) apresentada pelo candidato. 

Essa mesma equipe será responsável por acompanhar o candidato durante o período 

probatório, avaliando e tomando as devidas providências de acordo com os fatores de 

avaliação descritos no artigo 20 da Lei 8.112/90, sendo eles: assiduidade, disciplina, 

capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.  

O capítulo IX do decreto trata especificamente das condições de acessibilidade na 

Administração Pública Federal, voltando-se principalmente para questão da infraestrutura dos 

prédios da Administração. Por exemplo, o artigo 52 orienta que as condições de acessibilidade 

sejam observadas em qualquer reforma, construção ou ampliação de espaços coletivos 

destinados ao uso por entes da Administração Pública. A preocupação é garantir a 

permanência e o deslocamento dos deficientes por esses espaços de forma rápida e segura. 

É interessante notar também o incentivo ao uso das chamadas ajudas técnicas, 

mencionadas em diferentes dispositivos legais e definidas como os elementos que permitem 

compensar uma ou mais limitações funcionais da pessoa com deficiência, favorecendo a sua 

autonomia pessoal e tornando possível sua total inclusão. Essas ajudas técnicas são 

mencionadas tanto no artigo 19, da seção 1, do capítulo VII do Decreto 3.298/99, quanto no 

artigo 61 do Decreto 5.296/04. Esse último se propõe até a incentivar a pesquisa e o 

desenvolvimento técnico de trabalhos referentes a essas ajudas. 

Percebe-se então que legalmente a sociedade tem reconhecido a necessidade de 

atender às demandas da pessoa deficiente, garantindo assim a sua dignidade e valorizando o 

seu papel social. Embora a situação atual esteja longe do que deveria ser um cenário ideal, 

essas e outras ações e dispositivos lançam a base para o aprimoramento de estratégias que 

poderão vir a sanar muitas das demandas dessa parcela da população, principalmente no que 

se refere ao aproveitamento total de sua capacidade produtiva no ambiente de trabalho. 

 

2.4 – O Caso Do Correios 

 

Como proposto no início do trabalho, essa consideração está focada no caso do 

recrutamento, adaptação e acolhimento de servidores com deficiência na unidade central da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. 

A Agência Central dos Correios de Volta Redonda encontra-se lotada hoje no bairro 

Aterrado, porém foi fundada em março de 1969 no bairro Vila Santa Cecília. A unidade tem 

operado em um imóvel alugado temporariamente enquanto são realizadas obras de 

revitalização do espaço onde foi originalmente criada. Atualmente, a unidade possui um 

funcionário com deficiência do tipo motora, que passou pelo concurso público e pelo processo 

de avaliação de uma equipe multiprofissional. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, também denominada Correios, é uma 

das maiores empresas públicas federais do Brasil, prestando uma grande variedade de serviços 

que vão além da entrega de correspondências. Foi criada em 20 de março de 1663, e instituída 

como empresa pública através do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, que 
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transformou o Departamento de Correios e Telégrafos (DCT) em empresa pública e nomeou-a 

como Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculada ao Ministério das 

Comunicações.  

Como observado na realidade, o Correios possui em seu quadro, profissionais com 

deficiência.  A empresa recebeu o reconhecimento pelo engajamento à causa da inclusão da 

pessoa com deficiência em 21 de março de 2013, em uma sessão da Assembleia Legislativa 

do Ceará, conforme divulgado em seu blog oficial na internet e exibe em seu Código de Ética, 

pontos interessantes que tocam na questão do respeito à diversidade e às diferenças 

individuais, além da questão do incentivo ao bom desempenho através do critério de mérito 

individual para ascensão profissional, uma vez assegurada aos empregados a igualdade nas 

oportunidades e condições para o seu desenvolvimento.   

Ainda de acordo com o blog oficial da instituição, o Correios mantém um 

investimento constante em projetos e eventos relacionados à inclusão, como o II Fórum dos 

Direitos Humanos, promovido pelos Correios em novembro de 2012, em Brasília. O intuito 

foi o de reunir funcionários, entes governamentais e empresas privadas para discutir a 

situação da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Além disso, os Correios mantém o 

Programa Pessoas com Deficiência, que está voltado para o recrutamento e contratação de 

funcionários com deficiência que são responsáveis pelo atendimento e por atividades 

administrativas.  Os concursos e processos seletivos para recrutamento da empresa, também 

garantem um percentual de 20% de vagas de seus concursos destinadas à pessoas com 

deficiência, como pode ser observado em editais anteriores disponíveis no site oficial da 

empresa. 

Dentre os procedimentos para o ingresso no quadro dos Correios, que se dá por meio 

da aprovação em concurso público, o candidato deficiente deve seguir os procedimentos 

conforme descritos no Decreto 3.298/99, devendo assim apresentar laudo médico com a 

Classificação Internacional de Doenças (CID); e se submeter a uma perícia que é feita pela 

equipe multiprofissional composta por seis pessoas, de acordo com o estabelecido pelo 

Decreto. A compatibilidade do exercício da função é avaliada durante o a execução do 

contrato de experiência, ou seja, durante o estágio probatório, o servidor será avaliado de 

acordo no seu desempenho e no seu grau de dificuldade para exercer suas funções. 

 

3 – Metodologia  
 

O desenvolvimento da pesquisa será feito através da observação da rotina do servidor 

deficiente na Agência Central dos Correios de Volta Redonda. Serão realizadas entrevistas 

com o próprio servidor deficiente, assim como com alguns de seus colegas de trabalho, 

provavelmente dois deles, e com o gestor da unidade. Após o recolhimento dos dados, os 

mesmos serão analisados quanto a sua relevância e coerência com a busca de um panorama 

suficiente para que seja possível identificar aspectos de distanciamento e aproximação dos 

procedimentos referentes à acessibilidade indicados na literatura abordada.  

A pesquisa pode ser caracterizada como predominantemente qualitativa, uma 

abordagem que se mostrou mais adequada ao objetivo do trabalho, visto que serão abordadas 

questões de natureza social e subjetiva na análise do referencial teórico e na observação em 

ambientes e situações em que o objeto da pesquisa se manifesta. Isso não exclui a 
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possibilidade de utilização de instrumentos quantitativos, que poderão ser utilizados para 

facilitar a elaboração de panoramas sobre a realidade a ser abordada. 

As seguintes perguntas serão feitas aos entrevistados durante a elaboração desse 

trabalho: 

 
Tabela 1 - Entrevista aplicada: 

 

Ao servidor 

deficiente 
 

Como foi o ingresso na instituição ao prestar concurso público? 

Como ocorreu a sua avaliação durante o estágio probatório? 

Como foi o seu acolhimento na unidade? 

Como é a sua rotina de trabalho? 

 

 

 

Aos demais 

colaboradores 
 

Como é a relação entre o servidor deficiente e os demais 

colegas? 

Foi feito algum treinamento para que pudessem receber esse 

colega de maneira adequada? 

Existe alguma dificuldade para adequar a rotina à capacidade do 

servidor deficiente? 
 

 

Ao gestor da unidade: 
 

Qual foi a maior dificuldade em receber o servidor com 

necessidades especiais? 

Houve empecilhos à adaptação? Se sim, quais foram e quais as 

providências adotadas para resolver essa situação? 

Quais as habilidades enquanto gestor foram de maior 

importância para resolver esses problemas? 

Como você avalia atualmente a sua ação como gestor em relação 

a qualidade de vida no trabalho do seu colaborador deficiente? 

 
Fonte: Elaborado pelo os autores 

3.1 – Universo e Amostra: 
 

A amostra considerada durante todo o desenvolvimento do trabalho será a Agência 

Central dos Correios do município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Os 

conceitos, os resultados e as conclusões obtidas ao final do trabalho se referem à situação 

observada na amostra; porém contribuem como um incentivo para a reflexão sobre as 

situações que podem ser observadas e aplicadas em um universo composto de órgãos e 

entidades públicas federais e estaduais que tenham ou possam vir a ter colaboradores com 

necessidades especiais. 

 

3.2 – Limitação do método, coleta e tratamento dos dados: 

 

A coleta de dados se dará pela análise do material que constitui o referencial teórico, 

além de entrevistas com o servidor deficiente, com os colaboradores e gestores da unidade 
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que convivem com a realidade de ter um colega de trabalho com necessidades especiais, e 

pelas observações da própria rotina dentro da unidade tendo em vista essa questão. Os dados 

obtidos serão analisados no que se refere à sua credibilidade, sua integridade e coerência com 

os objetivos do trabalho, de forma que serão selecionados para serem apresentados de forma 

organizada e funcional. 

 Reconhece-se que todas as práticas apontadas ao longo do trabalho só podem ser 

implantadas ao passo que as condições estruturais e econômicas da agência estudada 

permitem, sendo adotado um padrão de acessibilidade ao qual cada agência deve se adaptar de 

forma flexível, não podendo ser considerada essa adaptação como um indicativo único e 

absoluto da qualidade da administração da organização.  

 

4 – Resultados e discussões  
  

Foram realizadas as entrevistas propostas com o gestor da unidade, com o servidor 

deficiente e com outro servidor integrante do quadro de funcionários da unidade. Segue 

abaixo o desenvolvimento das entrevistas realizadas pessoalmente e via contato eletrônico, 

adaptadas para texto acadêmico: 

 

 Entrevista com o gestor: 

 

Durante a entrevista com o atual gestor da agência estudada, o mesmo apontou que 

uma das maiores dificuldades enfrentadas hoje, não só por ele, mas por toda a equipe é a 

natureza improvisada das instalações nas quais opera a agência. Visto que o local onde a 

agência foi originalmente estabelecida ter entrado em obras, a agência ocupou 

provisoriamente um local que não dispõe de estruturas adequadas para o ideal funcionamento 

da unidade. Outra dificuldade ressaltada foi a escassez de recursos e verbas que os Correios 

têm apresentado, o que dificulta qualquer intervenção necessária. A falta de autonomia da 

gestão da unidade para administrar esses recursos também foi colocada como dificuldade para 

promover a acessibilidade dentro da própria unidade. Quanto aos empecilhos à adaptação, o 

gestor apontou a incompatibilidade entre as funções atribuídas ao cargo ocupado pelo servidor 

deficiente e a complexidade na realização da adaptação necessária para que o mesmo pudesse 

exercer suas funções com autonomia. 

No que se refere às habilidades necessárias ao gestor, o entrevistado apontou que o 

mesmo precisa demonstrar humanidade e empatia, na tentativa de entender a dificuldade do 

outro e de se dispor a buscar soluções para ela. Além disso, ele ressaltou a importância do 

conhecimento técnico e organizacional sobre o ambiente de trabalho, visto que são 

fundamentais para explorar da melhor forma possível todas as alternativas que apresentam 

soluções para as dificuldades do servidor deficiente. 

Questionado quanto à sua avaliação sobre a postura da própria gestão, o entrevistado 

relatou satisfação, uma vez que segundo sua observação, o servidor deficiente trabalha com 

autonomia; com funções que são compatíveis com suas capacidades; e de forma bem 

integrada com a equipe, driblando assim os desafios impostos pela situação provisória de 

funcionamento dessa unidade dos Correios. 
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 Entrevista com o servidor deficiente: 

 

Durante a entrevista, o servidor relatou que seu ingresso na instituição se deu através 

de concurso público realizado em 2011, para o qual se candidatou para o cargo de Atendente 

Comercial, para as vagas disponíveis para candidatos com necessidades especiais. O mesmo 

conseguiu se classificar em sexto lugar na colocação geral e primeiro lugar na colocação entre 

as vagas para candidatos com deficiência. Foi convocado a se apresentar em 2013. Após a 

convocação e apresentação, o servidor relatou ter sido avaliado por uma equipe 

multidisciplinar composta por três membros, sendo um deles profissional médico, para 

averiguar a existência da deficiência e julgar a compatibilidade com o cargo. Após a 

realização dos exames admissionais, o mesmo foi considerado apto pela equipe avaliadora. 

Segundo o servidor, o período de duração do estágio probatório nos Correios é de três 

meses. Após a aprovação na perícia médica, o mesmo foi encaminhado para a realização de 

um curso de capacitação com duração de dois meses na cidade do Rio de Janeiro. Durante 

esse curso, foi submetido a aulas e provas para orientação quanto a conduta e procedimentos 

para o atendimento em guichê. Após o curso, o servidor foi encaminhado até a Agência 

Central de Volta Redonda, onde seria lotado e onde permaneceu durante um mês, até o fim do 

período probatório.  

Após se apresentar na unidade, foi constatada a inviabilidade do servidor exercer a 

função de atendente no guichê da unidade, visto que ele é cadeirante e tem pouca mobilidade 

com um dos braços, o que é um empecilho para atender no guichê da agência que se trata de 

um balcão alto e parcialmente fechado. Além disso, pela pouca mobilidade, é difícil para o 

servidor manusear as caixas e objetos trazidos pelos clientes, assim como embalar, pesar e 

despachar. Diante dessa situação, foi colocada uma mesa adequada para que o mesmo 

trabalhasse no setor de expedição, com algumas alterações na sua rotina e nas suas 

atribuições. Quanto ao relacionamento com a equipe e colegas trabalho, o servidor afirma ter 

sentido certa indiferença, distanciamento e por vezes um tratamento infantil com o mesmo. 

Atualmente, o servidor relata estar trabalhando no setor de expedição, no qual é 

responsável pelo cadastro de todos os objetos que dão entrada e saída da unidade; além de 

realizar serviços administrativos, como o preenchimento de diferentes formulários. Além 

disso, realiza atendimento telefônico e de demandas espontâneas. Quanto ao relacionamento, 

o mesmo diz que hoje os colegas de trabalham o respeitam e o tratam como membro da 

equipe, mesmo tendo dificuldades em levar relações profissionais para a esfera social. 

 

 Entrevista com outro servidor da unidade: 

 

Durante a entrevista, foi perguntado a uma colega de trabalho do servidor como é a 

relação entre ele os demais colegas. A funcionária afirma que os colaboradores têm uma boa 

relação entre si, e também com o servidor deficiente. A mesma relata que não observa 

nenhum tratamento diferenciado, seja ele positivo ou negativo. Ela afirmou não ter recebido 

nenhum treinamento, apenas foi entregue um aviso para a equipe informando que receberiam 

um colega deficiente.  
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Quanto às dificuldades no cotidiano da agência, a funcionária destacou que a maior 

dificuldade consiste nas limitações do imóvel alugado. O espaço é pequeno e dificulta a 

locomoção de todos no geral, mas principalmente do funcionário cadeirante. A unidade está 

lotada nesse imóvel alugado há nove anos. 

 

 

 

 

5 – Conclusão 

 

Através da realização de uma análise mais humana sobre a legislação existente a 

respeito da acessibilidade do deficiente ao mercado de trabalho, pode-se observar que embora 

os instrumentos existentes na forma de leis e decretos reconheçam a dificuldade real dessas 

pessoas em fazerem parte da sociedade de forma integral, principalmente no que diz respeito à 

sua inserção e permanência no ambiente profissional; esse conjunto de instrumentos ainda não 

contempla de forma efetiva todos os aspectos das demandas dos deficientes. 

Percebe-se que mesmo tendo sua inserção assegurada através de meios legais, o 

acolhimento, capacitação, treinamento e inserção dentro das organizações dos deficientes 

ainda são processos pouco estruturados ou ainda sem nenhum direcionamento. Isso ressalta a 

importância e a necessidade do incentivo à discussão desse tema, para que desses espaços 

possam surgir novos conhecimentos e projetos que possam nortear o caminho do deficiente 

rumo à integração organizacional. 

É importante entender que a inserção do deficiente na sociedade não está atrelada 

apenas a função social a qual ele deve exercer. Esse processo passa por diferentes aspectos do 

ser humano, não só pelo desenvolvimento e independência da pessoa, mas também pelas 

demandas afetivas, pela socialização, pela autoimagem, entre outros; o que o torna mais 

complexo e permite que seja analisado sob diferentes perspectivas adotadas por diferentes 

áreas além da Administração.  

Dá-se atenção ao papel do gestor, principalmente do gestor público, que precisa 

desenvolver habilidades específicas e experiência para alinhar as capacidades do servidor 

deficiente com as necessidades da organização, de forma que o funcionário possa atuar com 

autonomia e exercendo seu potencial o máximo possível. Além disso, promover adaptações 

nas atribuições de um servidor para que o mesmo seja capaz de cumprir com todas as suas 

responsabilidades, remete ao gestor a necessidade de ter pleno conhecimento de todas as 

atividades e de todos os processos da organização. Ele ainda precisa ter conhecimento e 

capacidade suficiente para exercer a liderança e gerenciar possíveis valores e motivações 

divergentes dentro da equipe a qual coordena. É importante que ele desenvolva a correta 

consciência de que o deficiente, assim como qualquer outro colaborador, pode contribuir para 

a organização, uma vez que sua atuação seja corretamente direcionada aos objetivos e 

condicionada pelos valores e diretrizes organizacionais. 

Os desafios envolvidos nesse processo são muitos, e incluem desde a dificuldade em 

adequar as atribuições às capacidades do servidor deficiente; realizar as adaptações 

necessárias sem infringir o que diz o instrumento normativo que rege a contratação; e também 
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lidar com a resistência e dificuldades humanas que a equipe pode apresentar no processo de 

acolhimento do servidor deficiente. 

Para uma maior aceitação dos deficientes pelo mercado de trabalho, é fundamental a 

formação dessa consciência social voltada para a análise do valor da contribuição que cada 

servidor, de maneira individual, representa para a organização. Como mencionado pelo 

próprio servidor entrevistado, antes da oportunidade de assumir um cargo público, ele relata 

ter perdido diversas oportunidades, apenas pelo fato de ter algumas limitações. É importante 

mostrar ao empregador que o fato de haver limitações não diminui o ganho que a organização; 

e nos casos públicos, a própria sociedade; tem com a colaboração de servidores com a 

formação necessária, e que sejam bem capacitados para a prestação de serviços públicos de 

forma eficiente e eficaz. Essa consciência, a princípio, não pode ser imposta por leis, porém 

pode ser fomentada através de campanhas educativas para empregadores e sociedade em 

geral. 

Além disso, é importante avaliar o foco do aparato legislativo, uma vez que é notável 

que o mesmo assegure o direito à entrada do deficiente no mercado de trabalho, mas o mesmo 

não estrutura os próximos passos do mesmo dentro da organização. A visão de que os 

deficientes são parte da sociedade e que possuem direitos e deveres assim como os outros, 

deve ser complementada pela perspectiva que contempla o seu valor enquanto profissional e 

cidadão. 

Diante dessas ideias e depois de realizada a pesquisa na Agência Central dos Correios 

de Volta Redonda, percebe-se que houve a inclusão do servidor deficiente uma vez que hoje o 

mesmo atua no seu cargo de origem, porém com funções adaptadas para sua capacidade. No 

entanto, é de ressaltar-se que não existe um plano ou protocolo que oriente essa inclusão, 

tornando esse processo dependente da habilidade e do preparo profissional do gestor, o que 

pode acarretar em vários problemas para os servidores deficientes que ingressarem 

posteriormente. O que a legislação orienta acaba contemplando apenas parte do processo de 

inclusão, com foco principalmente na garantia do acesso ao trabalho, porém a questão da 

assistência dada ao servidor deficiente que ingressa em um órgão público ainda não foi um 

tema suficientemente abordado, formando assim a necessidade de novas discussões acerca 

desse processo de assistência, para que se proponham modelos práticos e aplicáveis na 

realidade brasileira que consigam tratar dessas lacunas que ainda existem. 
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