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Objetivo: O presente trabalho objetiva analisar a relação entre trabalho e identidade
para pessoas com deficiência no Vale do Aço-MG a partir da investigação do
significado e representação do trabalho para esta população e da identificação das
relações sociais e aspectos psicossociais presentes no processo de inserção no mercado
de trabalho. Metodologia: A partir de uma pesquisa qualitativa utilizar-se-á como
instrumento um roteiro de entrevista semi-estruturado no qual as questões elaboradas
permeiam a temática estudada. A técnica de análise de dados será a partir da análise de
conteúdo proposta por Bardin. A amostra compõe-se de dez pessoas com deficiência,
mental ou física de ambos os sexos entre dezoito e quarenta anos de idade, residentes
no Vale do Aço-MG e inseridas no mercado de trabalho. O estudo contempla pessoas
que tenham deficiência mesmo antes da entrada no mercado de trabalho.  Resultados:
A partir da revisão de literatura percebe-se que o mercado de trabalho possibilita
possibilita vivências e trocas sociais, tornando-se um espaço complementar que dá
continuidade à construção da identidade onde o sujeito se implica politica e
socialmente, reafirmando seu sentimento de cidadania. Identifica-se que apesar da
política de cotas para inserção no mercado de trabalho, o número de pessoas com
deficiência formalmente contratadas é baixo.Percebe-se não haver parceria entre
empresas contratantes e instituições formadoras; Estas empresas alegam não haver
mão-de-obra qualificada enquanto as instituições formadoras reivindicam melhores
condições de trabalho para este grupo social. Assim, o trabalho relaciona-se aos
processos identificatórios perpassando por questões sociais e políticas onde as pessoas
com deficiência têm direito a participar. Conclusão: O presente estudo encontra-se em
andamento, atualmente em fase de coleta de dados.
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