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Resumo A presente pesquisa é um recorte da tese de doutoramento, ainda em andamento, sobre a 

inclusão de sujeitos com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Portanto, este estudo tem 

como objetivo traçar o Perfil Pessoal Positivo – PPP, dos jovens e adultos com deficiência intelectual 

para a sua inserção em postos laborais, na Faculdade de Educação da UERJ, e a partir desse perfil 

pensar a customização do trabalho. O conceito de emprego customizado baseia-se na compreensão 

das necessidades da empresa e as qualidades, capacidades e potencialidades das pessoas com 

deficiência, a fim de executarem funções que beneficiem tanto o empregador quanto o funcionário. 

Por meio do PPP, é possível entender as características tanto acadêmicas quanto sociais e pessoais do 

indivíduo, para assim, criar ou adaptar as atividades, ou seja, customizar o trabalho. Dessa maneira, 

participaram da pesquisa quatro jovens com deficiência intelectual, indicados pelos professores de 

uma escola especial da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, na qual estão matriculados em 

cursos de formação inicial e continuada em auxiliar de serviços gerais e auxiliar de contínuo-

reprografia. Para tal, utilizou-se a metodologia de pesquisa-ação, com entrevistas semi-estruturadas 

com os sujeitos com deficiência intelectual e os funcionários da Faculdade de Educação. As 

entrevistas com os participantes com deficiência intelectual visaram entender as habilidades e 

potencialidades dos participantes, bem como traçar o PPP dos mesmos. Já as realizadas com os 

docentes da Faculdade, tiveram como objetivo compreender a dinâmica e as necessidades da 

instituição. Dessa forma, percebemos que com a elaboração do PPP, rompemos com o paradigma das 

“exigências” do mercado de trabalho, como escolarização mínima, capacitação, entre outras, pois 

compreendendo as características do sujeito, é possível encontrar funções laborais que atendam suas 

singularidades e potencialidades e ao mesmo tempo converge para as necessidades do empregador. 

Analisar o ambiente de trabalho com o objetivo de refletir sobre a verdadeira necessidade de mão-de-

obra é fundamental para a inclusão e contratação das pessoas com deficiência nas empresas. A 

customização do emprego contribui para a eliminação das barreiras atitudinais e dos preconceitos 

existentes, visto que, haverá oportunidade de mostrar a sua capacidade, a partir da sua produção 

laboral. Nesse caso, tanto a empresa quanto o funcionário serão beneficiados por essa contratação. 
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