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Introdução: O discurso de inclusão social possui bases teóricas sólidas, mas pouco
arraigadas nos valores da sociedade moderna. Esse fato justifica-se, em parte, no
caráter lento em que se dá a implementação efetiva de propostas inclusivas e
poucas ações políticas. A reabilitação profissional, prática que envolve treino,
capacitação e colocação de trabalhadores no mercado de trabalho, contribui para
recompor a visão distorcida dos deficientes – estigmatizados como incapazes e
Anais do IV Internacional Sociedade Inclusiva PUC Minas - Propostas e ações inclusivas: impasses e avanços

2

improdutivos – ajudando-os em suas próprias escolhas e organização da vida
profissional, a fim de se inserirem numa atividade produtiva. A Terapia Ocupacional
é uma profissão que tem como objetivos potencializar e/ou restabelecer o
desempenho ocupacional dos indivíduos nas atividades que compõe seu cotidiano.
Mediante corpo teórico próprio e técnicas específicas de intervenção, apresenta-se
altamente capaz para planejar e desenvolver serviços de reabilitação profissional,
que atendam pessoas com alguma deficiência ou incapacidade temporária.

Justificativa e Objetivo: Diante da importância do trabalho para o ser humano, do
número expressivo de deficientes no Brasil e da legislação brasileira que garante o
direito deles à reabilitação profissional, bem como à inserção no mercado produtivo,
a presente pesquisa investigou as bases teóricas, os objetivos e as formas de
intervenção utilizadas pela Terapia Ocupacional, na reabilitação profissional de
pessoas com deficiência no Brasil.

Metodologia: Realizou-se uma revisão da literatura através de buscas de artigos
nas bases de dados Medline e Lilacs, utilizando as palavras-chave reabilitação,
deficientes e trabalho, e uma revisão de livros textos. Buscou-se desenvolver uma
interlocução com os achados da literatura.

Discussão: A Terapia Ocupacional, atuando na reabilitação profissional, tem como
objetivo a integração ou reintegração efetiva do deficiente na sociedade, via inclusão
deste no mercado de trabalho. Para tanto, são utilizadas avaliações da capacidade
funcional e potencial residual dos indivíduos, dos postos de trabalho e das relações
estabelecidas

nesse

ambiente;

intervenções

educativas,

treinamento

e

acompanhamento do indivíduo no desempenho de sua função; adaptações para a
acessibilidade do local de trabalho.

Conclusão: A inclusão de deficientes no mercado de trabalho é repleta de desafios
e abrange múltiplas dimensões: as relações entre o sujeito e seu trabalho, a
produtividade capitalista, as formas de sociabilidade, o campo dos direitos, e o
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universo do trabalho. Ao associá-las, a Terapia Ocupacional intervém no sentido de
romper o isolamento social e a inatividade, promovendo a realização de atividades
que não eram executadas, de forma se tornarem prazerosas e produtivas, colocando
a vida da pessoa em movimento, rumo ao aumento da auto-estima, à retomada de
sua autonomia e à melhora da qualidade de vida.
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