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RESUMO

No Brasil existe a Lei de Cotas, obrigando o preenchimento de 2% a 5% de vagas 
em empresas por pessoas reabilitadas ou com deficiência. Este trabalho objetivou 
em analisar os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Fez-se 
uma pesquisa bibliográfica baseada na revisão da literatura identificando desafios da 
inclusão, conceitos e abrangência sobre as pessoas com deficiência. O estudo é 
exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. Para tratar os dados houve 
análise bibliométrica. O período das publicações analisadas foi entre 2007 e 2017. A 
amostra compõe-se de periódicos nacionais do Google Acadêmico e Scielo. A coleta 
de dados resultou em dez (10) artigos. A análise bibliométrica mostrou que: A) 
quanto às características das produções científicas analisadas, constatou-se que o 
Google Acadêmico foi a base de dados que concentrou o maior número de 
publicações do tema com sete (7) artigos. B) Quanto a metodologia utilizada nos 
trabalhos verificou-se que na maioria dos periódicos a natureza do objetivo é 
predominantemente exploratória. Os principais desafios de inclusão de pessoas com 
deficiência no trabalho, estão associados a: baixa qualificação profissional, 
adequação do perfil ao cargo, falta de informação a respeito de inclusão e 
adequação dessas pessoas ao ambiente de trabalho (infraestrutura). Conclui-se com 
esta pesquisa que a produção científica sobre os desafios na inclusão de pessoas 
com deficiência no Brasil ainda está no início, apresentando um amplo campo a ser 
explorado e os desafios da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do 
trabalho exige mudanças.

Palavras-chave: Desafios na Inclusão. Pessoas com Deficiência. Dificuldades na 
Inclusão.



ABSTRACT

In Brazil there is a Quotas Law, obliging the filling of 2% to 5% of its companies for 
persons rehabilitated or disabled. This paper aims to analyze the challenges of 
including people with disabilities at work. A bibliographical research was carried out 
with support in the literature review, identifying the challenges of inclusion, concepts 
and comprehension about people with disabilities. The study is exploratory-
descriptive, with a qualitative approach. To treat the data were bibliometric analysis. 
The period of publications analyzed was between 2007 and 2017. A sample 
composed of national journals of Google Academic and Scielo. Data collection in ten 
(10) articles. The bibliographic analysis was: A) of the analyzed scientific properties, 
consistent in Google Scholar was a database that concentrated the largest number of 
publications of the article with seven (7) articles. B) As for a work used in the works it 
was found that the majority of periodicals is a predominantly exploratory nature. The 
main challenges of inclusion of people with disabilities at work are associated to low 
professional capacity, adequacy to the profile of the load, lack of information about 
the adequacy and adequacy of these people to the work environment. It concludes 
with this research that the scientific production on the challenges in the inclusion of 
people with disabilities in Brazil is not yet a beginning, presenting a vast field to be 
explored and the challenges of the inclusion of people with disabilities in the world of 
work demand changes.

Keywords: Challenges in Inclusion. Disabled people. Difficulties in Inclusion.
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1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, temas referentes à proteção, diversidade e inclusão estão 

cada vez mais presentes no cotidiano das organizações e da população. Neste 

contexto, observa-se iniciativas por parte de vários segmentos em contribuir 

para a definição de uma sociedade mais justa e valorizando as pessoas. Diante 

desta demanda, percebe-se que as empresas vêm investindo de modo mais 

intenso na introdução dos conceitos de inclusão e diversidade nas suas 

práticas de gestão e, com isso, tornando-se mais atraentes nos setores em que 

atuam (BAHIA, (2006).

 No Brasil a Lei 8213/91 de julho de 1991, também conhecida como Lei 

de Cotas, que obriga que o preenchimento de 2% a 5% das vagas do quadro 

de funcionários seja composto por pessoas reabilitadas ou com deficiência. O 

tema, entretanto, tem sido alvo de discussões e debates entre empresas, 

órgãos governamentais e dos próprios profissionais que possuem deficiência. 

Conforme Durval (2006), apesar do Brasil possuir uma legislação 

razoavelmente favorável, ainda não tem sido suficiente para colocação das 

pessoas com deficiência no mundo do trabalho. O pesquisador ressalta que as 

barreiras a serem enfrentadas ainda são grandes, pois a falta de capacitação, a 

resistência com relação a perda dos benefícios previdenciários e o despreparo 

de algumas empresas por falta de acessibilidade, preconceito, intolerância e 

tratamento desigual, são desafios que os PCDS vivenciam dentro das 

organizações.

A questão da inclusão das Pessoas com Deficiência (PCDs) no mundo 

do trabalho, abrange uma abordagem multidisciplinar. É matéria considerada 

complexa, podendo ser estudada sob o olhar das ciências da saúde, da 

sociologia, da filosofia, da psicologia, da administração e de tantas outras. 

A inclusão de PCDS no mundo do trabalho envolve, dentre outros 

aspectos, debater as práticas de gestão das organizações, envolvendo à 

responsabilidade social e a ética (DURVAL, 2006).

Uma empresa inclusiva é aquela que acredita na valorização da 

diversidade humana e nas diferenças individuais, promove mudanças 
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fundamentais na organização, implanta adaptações no ambiente físico, adapta 

procedimentos e instrumentos de trabalho e desenvolve programa de 

treinamentos voltados para os gestores sobre o processo de inclusão. As 

empresas possuem muitas dúvidas sobre o processo de contratação de 

pessoas com deficiência, no qual tem sido um grande desafio no processo de 

inserção dessas pessoas no mundo do trabalho (SASSAKI, 1997).

Diante do exposto, o trabalho foi organizado em cinco seções, na 

primeira seção, apresenta-se a introdução, subdividida em Problematização, 

Objetivos e Justificativa. Na segunda seção encontra-se a revisão da literatura 

com vistas à abertura de uma discussão dos principais conceitos, importantes 

para a compreensão da inclusão das PCDS no mundo do trabalho. Na terceira 

seção tem-se a metodologia, que aborda o tipo de pesquisa, universo e 

amostra, coleta de dados e instrumentos, e tratamento dos dados. A quarta 

seção está representado por análise dos resultados. Por fim, na sessão cinco, 

encontram-se as considerações finais da pesquisa.

1.1. PROBLEMATIZAÇÃO

O surgimento da Lei de cotas no Brasil foi um grande avanço no 

processo de empregabilidade das pessoas com deficiência obterem seu 

espaço no mundo do trabalho. Mais o que se ver na realidade, são empresas 

colocando uma série de dificuldades para inclusão dessas pessoas no mundo 

do trabalho (BAHIA, 2006).

Para Fernandes (2008) a inserção da pessoa com deficiência no 

mundo do trabalho ainda é complexa e necessita ser avaliada considerando as 

questões levantadas pela pessoa com deficiência, pelas empresas, pelo poder 

público e pelas Organizações da sociedade civil que atuam em defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência. Há ainda a regulação do próprio 

mercado, com a ampla concorrência, metas, necessidade constante de 

pessoas altamente capacitadas. Há que se entender as iniciativas e 

possibilidades de inclusão da pessoa com deficiência e seus desafios para que 

sejam encontrados novos caminhos que sejam capazes de fazer com que a 
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pessoa com deficiência venha ser inserida no mundo do trabalho formal e que 

permaneça nele. 

A pesquisadora ressalta que a partir da década de 90 foram muitos os 

movimentos sociais que despontaram em defesa das minorias, dos excluídos 

e, entre eles a pessoa com deficiência. As Organizações Não Governamentais 

tiveram e ainda têm papel importante na conquista de direitos da pessoa com 

deficiência que garantam a melhoria de sua qualidade de vida. 

Atualmente a discussão gira em torno da autonomia da pessoa com 

deficiência e de sua capacidade produtiva. Para tanto são necessárias ações 

que viabilizem o acesso da pessoa com deficiência neste mundo do trabalho, 

considerando-se questões educacionais, arquitetura e urbanísticas, transporte, 

dentre outros. 

Uma vez exposto a contextualização de pesquisa, o que se busca 

responder por meio deste estudo é:

Quais os desafios enfrentados no processo de inclusão de pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho apresentados na produção científica 

brasileira no período de 2007 a 2017?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Analisar os desafios das pessoas com deficiência no mundo do 

trabalho revelados a partir da produção científica brasileira no período de 2007 

a 2017.

1.2.2. Objetivos específicos
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a) Apresentar características da produção científica (periódico, ano e 

metodologia, autores.

b)  Identificar os desafios encontrados pelas pessoas com deficiência no       

mundo do trabalho.

1.3. JUSTIFICATIVA

A manifestação dessa proposta de estudo surgiu a partir da necessidade 

de fazer uma investigação a respeito do processo de inclusão, analisando os 

desafios que são enfrentados pelas pessoas com deficiência no mundo do 

trabalho no âmbito científico nacional.

De acordo com o, Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência (IBDD, 2004), há de se reconhecer, respeitar e 

proteger as diferenças e garantir o direito à igualdade.

Como explica Ribas (2003), os seres humanos não são fisicamente 

todos iguais, apesar da mesma espécie. Além disso, as pessoas são 

diferenciadas também psicologicamente, no modo de pensar e agir. É o que 

afirma Souza (2005), ao colocar que a humanidade convive com uma 

pluralidade de culturas, cada uma com suas riquezas e singularidades. 

Neste sentido, as pessoas com deficiência talvez possuam diferenças 

mais notáveis em relação à maioria da população, afirma Ribas (2003). Mas 

estas diferenças, que são fruto de uma realidade natural, não deveriam ser 

transpostas para as relações sociais.

A exclusão das PCDS não é tema atual, afirma Maciel (2000). Trata-se 

de um processo que passou a ocorrer a partir da socialização do homem, 

contando sempre com o movimento das sociedades, suas estruturas 

favoreciam, desde então, a marginalização e inabilitação das pessoas 

deficientes. 
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As razões porque as PCDS foram tratadas com preconceito e exclusão 

variam conforme a época.

Segundo Correr (2002), nos primórdios da humanidade, conferiam às 

pessoas nascidas com algum tipo de deficiência uma causa metafísica. Na 

idade média, segundo o IBDD (2004), a pessoa deficiente era vista apenas 

como uma pessoa santificada, já que a diferença que ela carregava era 

atribuída a Deus. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (2004), a acepção negativa, excludente e de modo repetido 

pejorativo da palavra “deficiente” existe há aproximadamente trezentos anos e 

tem sua origem no surgimento de uma civilização cujo fundamento é a eficácia, 

a capacidade de produzir determinados resultados, o que pode ser medido 

através desta eficácia. 

Na contramão das práticas de exclusão, em 1923, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) lançou uma recomendação para que os países 

aprovassem leis que obrigassem as entidades públicas e privadas a integrar as 

pessoas que haviam adquirido deficiência em virtude das guerras, como 

explica Heinski (2003). Em 1944, a OIT aconselhava a ampliação desta 

integração às PCDS em geral. Era o embrião de um movimento mundial no 

sentido de incluir as PCDS, contando com a adesão inicial da Inglaterra e da 

Holanda, logo seguidas por Grécia, Luxemburgo, Espanha, Irlanda, Bélgica e, 

mais adiante, Japão.

A inclusão social dessas pessoas é um movimento relativamente 

recente, tendo surgido há cerca de 20 anos no âmbito mundial. Falar em 

inclusão da pessoa com deficiência não significa somente a colocação desse 

tipo de pessoa em um lugar na empresa. Para Kauchakje (2000), é um 

processo contínuo de reconhecimento da diversidade humana e tem como 

base o direito à igualdade na participação e na construção do espaço social. 

Na visão de Sassaki (2003), a inclusão depende da adaptação da 

pessoa com deficiência no contexto do mundo do trabalho. Segundo o autor, é 

necessária a remoção de barreiras, sejam elas estruturais, culturais, físicas ou 
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psicológicas, para que elas possam desempenhar atividades com autonomia e 

a eficiência exigida por uma empresa.

Assim, espera-se que este estudo possa trazer uma contribuição no 

processo de inclusão das pessoas com deficiência, por meio do aumento de 

conhecimento a respeito do tema e das vantagens que podem vir deste 

processo. Desta forma, as PCDS podem vir a ser vistas pelos empregadores 

como profissionais dotados de potencial para o desenvolvimento das 

competências necessárias e pertinentes às organizações que buscam 

vantagens competitivas no mercado.

Desta forma, este estudo é pertinente, uma vez que é possível trazer 
sob o ponto de vista da discussão acadêmica, um tema que está em 
consolidação no que tange a produção científica nacional, como também a 
análise bibliométrica que possibilita a consolidação dos dados em um único 
material, contribuindo assim, para uma visão panorâmica do assunto aqui 
abordado.

2. CONCEITO E ABRANGÊNCIA SOBRE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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As pessoas com deficiência obtiveram grandes conquistas e 

importantes avanços nas últimas décadas na garantia de seus direitos e no 

reconhecimento de seu espaço perante a sociedade.

De acordo com Fernandes (2008) o conceito de pessoas com 

deficiência no Brasil foi estabelecido no artigo 3º do Decreto no 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, que considera o termo deficiência como sendo 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. A pesquisadora ainda ressalta 

que o Decreto no 5.296 de 02 de dezembro 2004, estabeleceu que os tipos de 

deficiência podem se enquadrar nas diversas categorias como:  deficiência 

física, auditiva, visual, mental e múltipla.

Para Fortunato (2009) completa relatando que o termo pessoas com 

deficiência foi definido na declaração dos direitos humanos como sendo 

qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as 

necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma 

deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais.

De acordo com os dados apresentados do censo realizado em 2010, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que existem 

45,6 milhões de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência, o que 

representa 23,9% da população nacional. Estes dados demonstram que este 

grupo de pessoas representa uma parcela muito significativa da população 

brasileira (IBGE, 2010).

Ainda de acordo com esses dados do IBGE, das 45 milhões de 

pessoas com algum tipo de deficiência, dentre elas, visual, auditiva, motora e 

intelectual/mental, estão assim distribuídas da seguinte forma: 18,6% visual; 

7% motora; 5,10% auditiva; e 1,40% intelectual (IBGE, 2010).

Com relação a apresentação da distribuição de pessoas com 

deficiência por região, os dados do IBGE de 2010 apontam que existe uma 

prevalência de pessoas com deficiência na região Nordeste com (26,6%), 

enquanto a região Centro-Oeste e Sul possuem o menor percentual de PcD’s 

(22,5%) (IBGE, 2010).
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Com relação ao termo relacionado para as pessoas com deficiência, 

Werner (2016) relata que sempre se teve a dúvida na utilização do termo 

correto: portador de deficiência, pessoa portadora de deficiência, pessoas com 

deficiência ou portador de necessidades especiais.

Segundo o autor, o termo é utilizado em cada época cujo significado 

seja compatível com os valores vigentes em cada sociedade conforme a 

evolução em seu relacionamento com as pessoas que possuem este ou aquele 

tipo de deficiência. Ou seja, se a sociedade evolui, o tratamento para as 

pessoas com deficiência melhora.

O autor relata que a primeira nomenclatura utilizada foi o uso do termo 

inválidos que significava indivíduos sem valor. Logo depois, aproximadamente 

1960, o termo utilizado era “os incapacitados” e significava, de início, 

“indivíduos sem capacidade” e, mais tarde, evoluiu e passou a significar 

indivíduos com capacidade residual. Entre 1960 e 1980, aproximadamente, “os 

defeituosos” significava indivíduos com deformidade e os excepcionais 

significavam indivíduos com deficiência intelectual. De 1981 a 1987, 

aproximadamente, era utilizado o termo pessoas deficientes. De 1988 a 1993, 

o pesquisador ressalta que alguns líderes de organizações de pessoas com 

deficiências contestaram o termo pessoa deficiente alegando que ele indica 

que a pessoa inteira é deficiente, o que era inaceitável para eles. Assim, 

passou-se a utilizar então, o termo pessoas portadoras de deficiência, que é 

utilizado somente em países de língua portuguesa, e foi proposta para 

substituir o termo pessoa deficiente. De 1990, aproximadamente, até 2000, o 

artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/09/01, passou a utilizar o termo 

pessoas portadora de necessidades especiais para substituir o termo 

deficientes.

Conforme Sassaqui, (2010) na Convenção Internacional para Proteção 

e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, ficou 

decidido que o termo correto a ser utilizado seria pessoas com deficiência.

No total, foram sete os motivos que levaram os movimentos a terem 

chegado a expressão pessoas com deficiência. Entre eles: não esconder ou 
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camuflar a deficiência, mostrar com dignidade a realidade e valorizar as 

diferenças e necessidades decorrentes da deficiência.

Outro princípio utilizado para embasar a escolha é defender a 

igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais em termos de direitos 

e dignidade, o que exige a equiparação de oportunidades atendendo às 

diferenças individuais.

Para o autor, a condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e 

esta pessoa não porta sua deficiência. Ela tem uma deficiência. Tanto o verbo 

“portar” como o substantivo ou o adjetivo “portadora” não se aplicam a uma 

condição inata ou adquirida que faz parte da pessoa.

De acordo com a Portaria SEDH Nº 2.344, de 3 de novembro de 2010, 

que publicou a resolução nº 01, de 15 de outubro de 2010, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONADE, alterou 

dispositivos da resolução nº 35, de 06 de julho de 2005, que em seu artigo 2 

atualizou a nomenclatura sobre Pessoas Portadora de Deficiência onde passou 

a utilizar Pessoas com Deficiência (CONAD, 2010).

Quanto ao contexto histórico sobre a evolução das pessoas com 

deficiência, Werner (2016), destaca que a história das pessoas com deficiência 

é marcada por uma visão excludente, segregacionista e preconceituosa. 

Alguns desses conceitos ainda estão enraizados no qual muitas situações 

acontecem até os dias atuais. As pessoas com deficiência viviam a margem da 

sociedade, com pouco ou nenhum direito reconhecido.

Já na visão de Fortunato (2009), relata que o tratamento dado às 

pessoas com deficiência na Antiguidade e entre os povos primitivos, segundo 

diversos fatos históricos referenciado na doutrina, variou da exclusão social ao 

abandono e da destruição até a proteção, devido ao desconhecimento da 

ciência e da medicina quanto as causas que uma pessoa nascia com 

deficiência, ou adquiria no decorrer da vida.

Fernandes (2008) destaca que de acordo com os poucos registros da 

Grécia Antiga, da Idade Média e até o início do século XIX, as pessoas com 

deficiência eram tratadas de forma rejeitadas, sacrificadas e muitas vezes 
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marginalizadas. Mais tarde essas pessoas passaram a ficar isoladamente em 

instituições para viverem longe da discriminação da sociedade. Contudo, 

Fortunato (2009) destaca que foi a partir da idade contemporânea que diversos 

inventos foram desenvolvidos para a dar oportunidade de acesso ao trabalho e 

facilitar a locomoção das pessoas com deficiência, dentre os quais pode-se 

destacar como as cadeiras de rodas, bengalas, bastões, muletas, próteses, 

macas, coletes, veículos adaptados, camas móveis e o sistema Braille que 

passaram a dar condições dessas pessoas serem inseridas no processo de 

inclusão.

Com relação ao sistema Braille, a pesquisadora aborda que foi criado 

pelo professor do Institute Nationale des Jeunes Aveugles, Louis Braille, em 

1829, para integrar os deficientes visuais na linguagem escrita. Louis Braille 

feriu o olho esquerdo aos três anos e uma infecção após o ferimento passou 

para o olho direito, causando a deficiência visual. Braille desenvolveu sua 

técnica a partir de um método utilizado em campo de batalha, pois era 

necessário ler mensagens sem usar a luz. O sistema Braille é lido da esquerda 

para a direita, com uma ou ambas as mãos. Cada célula Braille permite 63 

combinações de pontos e é aplicada em termos matemáticos, científicos, 

químicos e musicais, ampliando a acessibilidade da pessoa com deficiência 

visual.

A pesquisadora retrata que apesar dos avanços científicos verificados 

na Idade Moderna, todavia, não foram suficientes para modificar a visão 

totalmente do preconceito de quem possuía alguma deficiência. Sendo assim, 

foi na Era Industrial que o homem assumiu o papel de máquina, em um modelo 

de racionalização e de produtividade do trabalho. Nessa realidade, reinou o 

preconceito de que a pessoa com deficiência não se ajustava à engrenagem do 

sistema, assim entendido como uma máquina que não poderia ter uma peça 

defeituosa. Por outro lado, a questão da habilitação e reabilitação das pessoas 

com deficiência passaram a adquirir proporções significativas. Nesse momento 

histórico, nasceu o Direito do Trabalho e desenvolveu-se o sistema de 

seguridade social, com o acréscimo da reabilitação dos acidentados, além das 

atividades assistenciais, previdenciárias e de atendimento à saúde. 
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De acordo com Fernandes (2008), no século XX, o acontecimento das 

duas guerras impulsionou o desenvolvimento da reabilitação, devido a carência 

de mão-de-obra surgida no período pós-guerra, mas também pela necessidade 

de oferecer atividade remunerada e vida social digna aos soldados mutilados.

A pesquisadora aborda que apesar da evolução, a ideia de segregação 

continuou e o modelo de tratamento adotado permaneceu o mesmo, ou seja, o 

de que seria necessário preparar a as pessoas com deficiência para o convívio 

em sociedade, no qual essa preparação deveria ser em instituições ou escolas 

especializadas.

Contudo, Werner (2016) aponta que somente a partir do término da II 

guerra mundial, que surgiram as primeiras preocupações com as pessoas com 

deficiência por causa dos problemas que fizeram retornar para suas casas um 

grande número de indivíduos em idade economicamente ativos, porém 

mutilados. Segundo o pesquisador, nessa época foram desenvolvidas 

tecnologias assistivas e técnicas especializadas com o objetivo de cooperar 

com a reabilitação, readaptação e reintegração das pessoas que possuía 

alguma deficiência em todos os setores da vida, desde a convivência familiar 

até o ambiente de trabalho.

No entanto, segundo Fortunato, (2009), relata que após as duas 

guerras mundiais e o aumento do número de pessoas com deficiência de 

locomoção, de audição e de visão, a proteção das pessoas com deficiência 

passou a ser necessário pelo estado.

Já Fernandes (2008) explicita que a segregação se manteve a ponto 

de serem necessárias criação de leis para acabar com a discriminação e 

garantir a igualdade de oportunidades, baseadas no conceito de inclusão 

social, com o propósito de dar apoio e suporte as pessoas com deficiência. 

Tanto no âmbito internacional como no nacional existe uma extensa legislação 

sobre os direitos dessas pessoas, ou melhor, sobre os deveres da sociedade 

perante essas pessoas.

Por tanto, pode-se concluir que conforme os estudos dos autores, que 

as pessoas com deficiência obtiveram importantes conquistas na luta pelo 
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reconhecimento dos seus direitos e na equiparação de oportunidades, no qual 

mostraram grande superação nas dificuldades enfrentadas ao longo da história.

Percebe-se que é possível visualizar uma tendência de humanização 

desse grupo populacional nos dias de hoje e que apesar dos exemplos de 

discriminação e maus tratos, mas com o amadurecimento das civilizações e o 

avanço dos temas ligados à cidadania e aos direitos humanos, provocaram, 

sem dúvida, um novo olhar em relação às pessoas com deficiência.

2.1. A Legislação e o Processo de Inclusão

A inclusão do deficiente deve acontecer tanto na comunidade, quanto 

nas instituições de ensino e principalmente no mercado de trabalho, no qual a 

pessoa com deficiência irá colocar suas habilidades em prática, se desenvolver 

e buscar atingir seus objetivos.

Conforme Sassaki (1997), a inclusão social é um processo pelo qual a 

sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, 

pessoas com deficiência e, simultaneamente, estas se preparam para assumir 

seus papéis na sociedade. Segundo o autor, a inclusão social constitui, então, 

um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade, 

buscam, em parceria, solucionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos.

Desta forma, Durval (2006), relata que incluir as pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho, envolve, dentre outros aspectos, discutir as 

práticas de gestão das organizações, especialmente das que visam lucro, no 

tocante à ética e à responsabilidade social, temas cada vez mais debatidos 

atualmente pela sociedade. Por tanto, tal discussão pode estar provocando 

transformações no modo de pensar e agir dos empresários. Pode-se perceber 

que o desenvolvimento de algumas ações como projetos sociais e 

assistenciais, a criação de organizações não-governamentais, institutos e 

fundações e a publicação de balanços sociais podem indicar essas mudanças. 

Para o autor, a empresa que cumpre o seu papel com a responsabilidade 
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social, passa a envolver a ação moral, ética e legal das empresas perante seus 

colaboradores, concorrentes, clientes, Estado e, enfim, toda a sociedade. 

Sendo assim, o pesquisador destaca que a inclusão deveria ser um princípio 

fundamental das organizações que realmente se pautam pelo respeito e pela 

valorização da diversidade, bem como pelo pensar e agir ético e socialmente 

responsável.

O autor ainda destaca que a partir de 1923, a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, criou uma recomendação para que fossem 

aprovadas leis que obrigassem as entidades públicas e privadas a incluir as 

pessoas que haviam adquirido deficiência em virtude das guerras. Assim, em 

1944, a OIT aconselhava a ampliação desta inclusão às PCDS em geral.  Era o 

surgimento de um movimento mundial no sentido de incluir as PCDS, contando 

com a adesão inicial da Inglaterra e da Holanda, logo seguidas por Grécia, 

Luxemburgo, Espanha, Irlanda, Bélgica e, mais adiante, Japão.

Para o autor, este processo se intensificou nas três últimas décadas, 

rendendo algumas conquistas às pessoas com deficiência, como: a Declaração 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Organização das 

Nações Unidas – ONU – em 1975; o estabelecimento da Década Internacional 

das Pessoas deficientes, em 1980; a adoção, pela ONU, do Ano Internacional 

das Pessoas Deficientes, em 1981; a elaboração, pela OIT – em 1983, da 

Convenção 159, que definiu de forma mais precisa o tema deficiência; a 

adoção, pela ONU, do dia três de dezembro como o Dia Internacional das 

Pessoas com Deficiência, em 1992; a Declaração de Salamanca, sobre 

educação especial, em 1994; o tratado de Amsterdã, em 1997, um 

comprometimento da União Europeia no sentido de facilitar a inclusão das 

PCDS no mundo do trabalho; a Convenção Interamericana para a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, em 

1999; e a realização em Madrid, em 2002, do Congresso Europeu sobre 

Deficiência, estabelecendo 2003 como o Ano Europeu das Pessoas com 

Deficiência.

Com relação a legislação, Fortunato (2009) destaca que A Carta das 

Nações Unidas, promulgada em 26 de junho de 1945, nos seus artigos 1º, 3 e 
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55, apesar de não falar sobre a expressão discriminação, deixa claro que não 

são aceitas distinções fundadas em raça, sexo, língua, religião ou de outra 

natureza.

A autora ainda destaca que a declaração dos direitos humanos foi 

criada em 1948 para dar oportunidades e garantias aos direitos universais. 

Embora não faça menção expressa à pessoa com deficiência, o diploma 

dispõe, em seu artigo II, que toda pessoa tem capacidade para gozar os 

direitos e a liberdades estabelecidas na Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, sem utilizar a expressão discriminação.

Quanto a criação de uma declaração específica sobre as questões das 

PCDS, a pesquisadora destaca que a declaração dos direitos das pessoas com 

deficiência, foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 9 de 

dezembro de 1975, no qual passou a abranger todas as pessoas com 

deficiência.

A pesquisadora aborda que a declaração destaca que as pessoas com 

deficiência gozarão de todos os direitos estabelecidos, sem exceção e sem 

qualquer distinção ou discriminação com base em raça, cor, sexo, língua, 

religião, opiniões políticas ou outras, origem social ou nacional, estado de 

saúde, nascimento ou qualquer outra situação que diz respeito à pessoa com 

deficiência. As pessoas com deficiência têm direito em virtude de sua dignidade 

humana e os mesmos direitos fundamentais que as demais pessoas, o que 

implica, antes de tudo, o de desfrutar uma vida decente, tão normal e plena 

quanto possível conforme consta nos arts. 2º e 3º da Declaração.

A pesquisadora também destaca sobre outra importante conquista, que 

foi a aprovação da declaração de Salamanca, de 10 de junho de 1994, que foi 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução n. 48/96 que 

determina as regras padrão sobre equiparação de oportunidades para as 

pessoas com deficiência, que determina que os Estados assegurem que a 

educação da pessoa com deficiência seja parte integrante do sistema 

educacional e é considerado um dos mais importantes diplomas internacionais 

que visam à educação inclusiva, juntamente com a Convenção sobre os 
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Direitos da Criança (1988) e da Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (1990).

No entanto, segundo Fernandes (2008), a declaração propôs a criação 

de escolas que respeitassem tanto as diferenças quanto a dignidade de todos 

os seres humanos, pois, por um período demasiadamente extenso, os 

problemas das pessoas com deficiência têm sido compostos por uma 

sociedade que desqualifica, que tem prestado mais atenção aos impedimentos 

do que aos potenciais dessas pessoas, inviabilizando de se habilitarem para 

que no futuro pudessem trabalhar.

Conforme Fortunato, (2009), a proteção global especializada das 

pessoas com deficiência, foi celebrada pela a Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 6 de dezembro de 2006 e subscrita pelo Brasil em 30 de 

março de 2007. A Convenção e seu Protocolo facultativo foram alterados pelo 

Congresso Nacional em 9 de julho de 2008, por meio do decreto Legislativo n. 

186, de 9 de julho de 2008, estabelecendo todos os seus artigos como sendo 

de aplicação imediata.

Segundo a pesquisadora, esse diploma contém cinquenta artigos que 

asseguram à pessoa com deficiência muitos direitos humanos e liberdades 

fundamentais, dentre os quais destacamos: direitos econômicos, sociais e 

culturais (art. 4, 2), à igualdade e não discriminação (art. 5), de acessibilidade 

(art. 9), à vida (art. 10), à igualdade (art. 12), de acesso à justiça (art. 13), à 

liberdade e segurança (arts. 14 e 18), à vida e inclusão na comunidade (art. 

19), à liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação (art. 21), à 

privacidade (art. 22), à educação (art. 24), à saúde (art. 25), habilitação e 

reabilitação (art. 26), ao trabalho e emprego (art. 27), à participação na vida 

política (art. 29), à cultura, recreação, lazer e esporte (art. 30), entre outros.

Quanto a legislação brasileira, a pesquisadora relata que ao longo da 

Constituição Federal de 1988, foram assegurados direitos às pessoas com 

deficiência, em diversos aspectos. O tratamento dado a elas inaugurou uma 

visão mais preocupada com a inclusão social e rompeu com o modelo 

assistencialista vigente até a sua promulgação. Assim, a constituição federal de 



25

1988 destina algumas normas expressamente à pessoa com deficiência, dentre 

elas os direitos à vida, à igualdade, à habilitação e reabilitação profissional, ao 

trabalho, à educação, à eliminação de barreiras arquitetônicas e acesso ao 

transporte, à livre expressão, à saúde, à aposentadoria, ao lazer e à 

assistência especial, além do direito à igualdade e à não discriminação.

Desta forma, Fernandes (2008), relata que em 1988, a constituição 

federal incluiu garantias às pessoas portadoras de deficiência, proibindo a 

discriminação de salários e de critérios de admissão, assumindo como 

responsabilidade do Estado a saúde, a assistência social e o atendimento 

educacional especializado. Além disso, garante, em seu inciso VIII do artigo 37, 

a oportunidade de ter vagas reservadas de um percentual de cargos públicos 

para essas pessoas, o que foi regulado pelo Regime Jurídico dos Servidores 

Civis da União, Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Com relação ao avanço da legislação no Brasil, Duval (2006) destaca 

que a Constituição Federal de 1988 trata, no artigo 208, inciso III, do 

atendimento educacional especializado às PCDS, preferencialmente na rede 

regular de ensino. Em 1989, a convenção 159 da OIT foi ratificada por meio da 

Lei n° 7.853, definindo os direitos das PCDs, disciplinando a atuação do 

Ministério Público e criando a Coordenadoria Nacional para Inclusão das 

Pessoas com Deficiência – CORDE. Em 1991, foi aprovada a Lei n° 8.213, 

estabelecendo as cotas de contratação de PCDS para empresas com mais de 

cem funcionários, as quais devem reservar de 2 a 5% dos cargos de trabalho 

para pessoas com deficiência habilitadas ou beneficiários reabilitados. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394 de 1996 que traz 

novamente a questão da educação especial prestada na rede regular de 

ensino.

De acordo com esse autor, as leis n° 7.853 e n° 8.213 só foram 

trazidas à prática após oito anos, em 1999, por meio da regulamentação dada 

pelo Decreto n° 3.298, cujo conteúdo dispõe sobre a Política Nacional para a 

Inclusão das Pessoas com Deficiência na sociedade e no mundo do trabalho, 

além de conceituar deficiência e estabelecer os parâmetros para sua avaliação. 

A Lei n° 10.098, de 2000, foi criada para dispor sobre normas e critérios de 
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acessibilidade. O Plano Nacional de Educação – Lei n° 10.172, de 2001 – 

voltou a dispor sobre a inclusão das pessoas com deficiência no sistema 

educacional, por meio do recebimento de educação especializada, mas 

frequentando escolas regulares. No início do século XXI, nas suas duas 

primeiras décadas, foram aprovadas a Lei n° 10.690, de 2003, que garante 

isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre 

automóveis às PCDS. A Lei n° 10.845, de março de 2004, que cria o Programa 

de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 

com Deficiência (PAED), visando a inclusão cada vez maior das PCDS no 

ensino regular, garantindo atendimento especial àquelas que não tiverem 

condições de frequentar as escolas regulares, e o Decreto n° 5.296, de 2004, 

que regulamenta os critérios de acessibilidade dispostos na Lei n° 10.098.

Conforme Sassaki (1997), relata que o movimento da prática de 

inclusão social no Brasil teve maior impulso a partir da década de 80 do século 

XX, com o surgimento da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. 

Todavia, diante das novas fronteiras conquistadas e das experiências 

acumuladas, uma boa parte da comunidade acadêmica, algumas instituições 

sociais e organizações, que atendem pessoas com deficiência, começaram a 

perceber, por volta do final dos anos 80 e início da década de 90, que o fato de 

que a tradicional prática da inclusão social era insuficiente para acabar com a 

discriminação que havia contra este segmento populacional, como também era 

muito pouco para propiciar a verdadeira participação plena com igualdade de 

oportunidades.

Segundo o autor, para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser 

modificada a partir do entendimento de que ela precisa ser capaz de atender às 

necessidades de seus membros. O desenvolvimento por meio da educação, 

reabilitação, qualificação profissional, das pessoas com deficiência, deve 

ocorrer dentro do processo de inclusão e não como um pré-requisito para estas 

pessoas poderem fazer parte da sociedade.

Para o autor, a inclusão social, portanto, é um processo de 

oportunidade que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade 

mediante transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos 
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(espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, mobiliário 

e meios de transporte) e na mentalidade de toda a sociedade, como também 

das próprias pessoas com deficiência.

O autor ainda destaca que, em várias partes do mundo já é realidade a 

prática da inclusão, sendo que as primeiras tentativas começaram nas últimas 

décadas do século XX, desde quando o processo de inclusão vem sendo 

aplicado em cada sistema social. Por exemplo, quando acontece a inclusão na 

educação, no lazer, no transporte, pode-se falar que existe educação inclusiva, 

lazer inclusivo, transporte inclusivo e assim por diante. Uma outra forma de 

referência consiste em se dizer, por exemplo, educação para todos, lazer para 

todos, transporte para todos.

De acordo com Durval (2006), as dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas com deficiência se devem a uma imagem preconceituosa e 

estereotipada que a sociedade constrói em relação às PCDS, que a coloca em 

um mundo mítico, afastando a sua realidade da percepção da sociedade como 

um todo.

Para o autor, uma sociedade inclusiva é aquela em que as PCDS 

podem ter acesso à mesma qualidade de vida acessível às pessoas em geral, 

ressaltando a importância de que os recursos estejam à disposição de todos, 

possibilitando assim a realização tanto no plano objetivo da alimentação, do 

vestuário, da moradia, da educação, da saúde, quanto no plano subjetivo da 

satisfação pessoal, da felicidade, da filosofia, das preferências próprias.  Assim, 

a qualidade de vida é um princípio que passou a ser discutido associado ao 

movimento de inclusão social das pessoas reconhecidamente excluídas dos 

direitos de participação na sociedade. O desafio de garantir o direito à 

participação de todas as pessoas na sociedade é integrado ao desafio de o 

fazer com garantia também de qualidade de vida.

Com relação ao sistema de educação inclusiva no Brasil, o autor 

aponta que a legislação brasileira é razoavelmente avançada no sentido de 

garantir a educação inclusiva às pessoas com deficiência. O direito à educação 

das PCDS é garantido pela Constituição Federal, que destaca no artigo 208, 

alínea IV, inciso 1°, a educação especializada aos portadores de deficiência, 
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cujo atendimento deve ser realizado primordialmente na rede regular de 

ensino. Além disto, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, que institui em sua Resolução nº 2 as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

também tratam do tema.

O conjunto de leis voltadas à educação inclusiva das PCDS busca 

garantir a estas o direito à educação especial, preferencialmente na rede 

regular de ensino, portanto, sem segregação, e com os suportes de 

acessibilidade, currículos, métodos, técnicas, recursos didáticos e organização 

apropriadas para satisfazer às necessidades destas pessoas. (DURVAL, 2006).

No entanto, Sassaki (1997), aborda que os jovens com deficiência que 

necessitam de educação especial na transição da escola para o trabalho, 

devem receber ajuda para fazer uma eficaz transição da escola para a vida 

adulta produtiva. Assim, as escolas devem ajudá-los a se tornarem 

economicamente ativos e prover-lhes as habilidades necessárias no dia a dia, 

oferecendo treinamento em habilidades que respondam às demandas sociais e 

de comunicação e às expectativas da vida adulta. Isto requer tecnologias 

apropriadas de treinamento, incluindo experiência direta em situações de vida 

real fora da escola. Sendo assim, os currículos para os alunos com deficiência 

que encontram-se estudando em classes mais adiantadas devem incluir 

programas específicos, apoio para ingressarem no ensino superior sempre que 

possível e treinamento profissional que prepare para atuarem como membros 

contribuintes em suas comunidades após terminarem estudos. Estas atividades 

devem ser executadas com a participação ativa de conselheiros profissionais, 

agências de colocação, sindicatos, autoridades de locais e diferentes serviços 

e entidades interessados.

Pode-se, assim, salientar, a partir dos estudos dos autores, que ainda 

existem alguns fatores que são considerados como barreiras na inclusão de 

pessoas com deficiência.

Percebe-se nesse cenário que a acessibilidade é considerada como 

fator primordial para a inclusão da pessoa com deficiência e que esta pode 
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contribuir para que realizem seus projetos pessoais e gozem de uma vida 

digna. 

A educação é tida como a chave mestra da inclusão social da pessoa 

com deficiência, pois sem ela é impossível o alcance dos demais objetivos.

2.2. As Pessoas com Deficiência e o Mundo do Trabalho

O processo de contratação de pessoas com deficiência no Brasil teve 

início a partir do surgimento da lei de cotas que tem por objetivo estabelecer 

critérios e percentuais de reservas de vagas para inserção de pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho.

Conforme Gonçalves et al. (2013), a lei de Cotas na esfera privada 

refere-se à reserva de oportunidades de trabalho a pessoas com deficiência e é 

amparada e regulada pela lei 8.213/91, que determina que sejam reservados 

empregos para pessoas com deficiência habilitadas e para os reabilitados do 

INSS tornando-os competitivos para o mundo do trabalho.

Para Pedrosa (2013), a lei 8.213/91 representa a primeira legislação 

brasileira com o objetivo de estabelecer cotas de vagas no mundo do trabalho 

para pessoas com deficiência. Essa lei, conhecida como Lei de Cotas, 

estabelece um critério de reserva de vagas que varia de 2% a 5% para 

pessoas com deficiência em empresas privadas e com mais de 100 

empregados. O percentual a ser aplicado é proporcional ao número total de 

empregados das empresas, distribuídos da seguinte forma: empresas com 100 

até 200 empregados devem destinar uma parcela de 2% das vagas disponíveis 

para pessoas com deficiência; de 201 a 500 empregados, 3% das vagas; 501 a 

1000 empregados, 4% das vagas e empresas com mais de 1000 empregados, 

devem destinar a estas pessoas 5% das vagas disponíveis.

De acordo com Antônio et al. (2012), apesar do Brasil possuir uma lei 

específica para inclusão dos PCDs,, um dos grandes desafios ainda 

enfrentados no processo de contratação de Pessoas com Deficiência é que 
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muitas empresas preferem arcar com o pagamento das multas por 

descumprimento da lei, ao invés de investir na capacitação e adaptação dos 

trabalhadores. Cerca de 30% das contratações acontecem em empresas 

desobrigadas a cumprir esta lei, ou seja, com menos de 100 funcionários. As 

instituições financeiras sem fins lucrativos também estão obrigadas a 

preencher essa cota, pois essa obrigação atinge todas as pessoas jurídicas de 

direito privado como sociedades empresariais, associações, sociedades e 

fundações que admitem trabalhadores como empregado. Neste sentido, o 

pesquisador ressalta que o descumprimento pode gerar multa que varia de 

R$1.195,13 à R$ 119.512,33, conforme a portaria 1.199 de 28 de outubro de 

2003.

Para Gonçalves et al. (2013) relata que no Brasil, pesquisas já revelam 

e comprovam que uma das vantagens na contratação de pessoas com 

deficiência, é que a organização pode possuir altos índices de produtividade, 

assiduidade, pontualidade, companheirismo, criatividade e segurança contra 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho em qualquer nível hierárquico e 

em qualquer área funcional, que pode trazer um grande benefício para as 

empresas que contratarem esses profissionais.

A pesquisadora afirma que a lei 8.213 tem o objetivo de oferecer às 

pessoas com deficiência a possibilidade maior de inclusão. Isso ocasiona sua 

socialização com elevada autoestima e torna as pessoas com deficiência cada 

vez mais independente. Para a pesquisadora, todos são igualmente 

responsáveis pela inclusão social da pessoa com deficiência. Já as empresas, 

cabe priorizar o respeito ao princípio constitucional do valor social do trabalho e 

da livre iniciativa, oferecendo as oportunidades.

Em relação às oportunidades no mundo do trabalho voltado às pessoas 

com deficiência, Souza et al. (2012) diz que mesmo que a legislação contribua 

para o acesso das pessoas com ou sem deficiência no mercado de trabalho, é 

imprescindível a sua qualificação para exercer as funções pertinentes ao cargo 

dentro da empresa. Para Lima et al. (2010) explica que ainda existem muitas 

dúvidas a respeito da inserção da pessoa com deficiência dentro da empresa, 
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principalmente em relação à capacidade de executar as funções pertinentes e 

impostas pelo cargo e atividades que exerce.

Nesse sentido, para Antônio et al. (2012), toda contratação de pessoas 

com deficiência deve ser planejada para oferecer possibilidades de condições 

ao deficiente e a empresa para que haja uma relação saudável no ambiente de 

trabalho. Todas as rotinas admissionais devem ser mantidas na contratação do 

deficiente, que deve passar por todas etapas de processos seletivos, exames 

admissionais da mesma forma que qualquer outro trabalhador.

Segundo o autor, a Constituição no artigo 7º, inciso XXX proíbe a 

diferenciação de salários de exercícios de funções e critérios de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e também o inciso XXXI não permite 

qualquer discriminação no que se refere a salário e critérios de admissão do 

trabalhador deficiente. O pesquisador ainda completa relatando que toda 

contratação do empregado deficiente, devem ser esclarecidas as exigências a 

serem feitas, e estas devem estar adequadas as peculiaridades que 

caracterizam o deficiente. Na realização de entrevistas e testes a empresa 

deve utilizar instrumentos acessíveis para as diferentes deficiências como por 

exemplo: oferecer testes em Braille para as pessoas cegas e no caso do 

candidato ser surdo, a empresa ter a presença de um intérprete de sinais. 

Nesse caso, é importante que a empresa solicite que esse candidato informe 

as suas necessidades de forma antecipada quando for participar do processo 

seletivo.

Com relação à qualificação profissional, de acordo com Resende et al. 

(2006) aborda que é importante que toda pessoa tenha, no mínimo, 

conhecimento básico em informática, pois este conhecimento é essencial para 

ocupar a maioria dos cargos oferecidos, mesmo em uma empresa de pequeno 

porte. Entretanto, é difícil encontrar um curso que ofereça condições e 

máquinas adequadas para atender a cada deficiente. Todavia, precisa-se de 

máquinas e materiais adaptados para as pessoas com deficiência, além de 

profissionais capacitados para atendê-los, principalmente neste mundo 

globalizado. O pesquisador ainda destaca em seu estudo que mesmo com uma 

pequena parcela de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, estes 
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também contribuem de forma positiva na geração de riquezas do país, inclusive 

salientam a necessidade de ações e estímulos que gerem uma educação e 

profissionalização para essas pessoas.

Na visão de Braga et al. (2010) a vantagem do trabalho é aumentar a 

autoestima da pessoa com deficiência e a dificuldade maior é quando esta 

necessita comunicar-se com outra pessoa (sem deficiência) e esta não 

compreendê-la, fazendo com que se sinta incapaz. 

Conforme Pedrosa (2013), de acordo com uma pesquisa do Instituto 

Ethos 2010 que mostrou o perfil social, racial e de gênero, realizada nas 500 

maiores empresas do Brasil, constatou que apenas 1,5% do quadro de 

empregados destas empresas era composto por pessoas com deficiência, 

sendo que 81% das empresas analisadas possuíam mais de 1.000 

empregados. Nesse sentido, a pesquisadora aponta que mesmo existindo 

políticas públicas fundamentadas pela constituição Federal (1988) e 

organismos internacionais com o objetivo de garantir direitos iguais para todo o 

cidadão, esses direitos não são respeitados muitas vezes na prática. Sendo 

assim, a pesquisadora aponta que a participação de pessoas com deficiência 

no mundo do trabalho formal brasileiro é ainda marcada pela restrição de 

postos de trabalho. Além disso, as pessoas com deficiência enfrentam outros 

desafios, como o desconhecimento de sua capacidade de trabalho e o 

preconceito em relação à sua capacidade produtiva.

Segundo a autora, a lei de cotas teria por objetivo assegurar às 

pessoas com deficiência a oportunidade de participar da vida profissional em 

condições iguais aos demais membros da sociedade. No entanto, o que 

deveria ser um marco no processo de inclusão, tornou-se, a rigor, um 

instrumento pouco expressivo, já que o número de pessoas com deficiência 

empregadas é muito pequeno diante do contingente de PcD’s existente no 

país.

A pesquisadora ressalta que grande parte das empresas buscam 

estratégias defensivas como forma de driblar a lei, movidas pela lógica da 

racionalidade instrumental. Dessa forma, buscam selecionar aquelas que são 

consideradas mais leve e que não precisam de nenhuma adaptação no seu 
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processo de contratação, ou seja, quanto mais severa a deficiência, menores 

são as chances de a pessoa ser aceita no trabalho.

Para Gonçalves et al. (2013), os avanços no sistema normativo que 

garante os direitos individuais de cada cidadão e também do avanço 

tecnológico, especialmente o campo da informática, cria uma expectativa 

satisfatória de empregabilidade às pessoas com deficiência. Com isso é 

esperado que os empresários se conscientizem, eliminando-se aos poucos o 

preconceito que existe contra as pessoas com deficiência e consequentemente 

abrirão novos postos de trabalho para estas pessoas.

Segundo Costa et al. (2014) relata que ainda são encontrados muitos 

desafios no processo de inclusão dos PCDS no mundo do trabalho, pois a 

baixa qualificação, a resistência na perda de benefícios previdenciários e o 

despreparo de algumas empresas por falta de acessibilidade, preconceito, 

intolerância e tratamento desigual, ainda são desafios que estes indivíduos 

vivenciam dentro das organizações.

A pesquisadora ressalta que o processo de inclusão dos PCDS nas 

empresas ainda depende de uma série de ações que podem contribuir para 

eliminar essas barreiras.

Segundo a pesquisadora, essas ações seriam na eliminação de 

barreiras arquitetônicas para a circulação de pessoas com deficiência, na 

reserva de vagas em estacionamentos próximos às unidades de serviço, na 

construção de rampas com corrimãos ou na colocação de elevadores para 

facilitar a locomoção, colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros, 

uso de computadores com sistema de voz,  de equipamentos para ampliação 

de textos para atendimento ao deficiente com baixa visão, treinar ou contratar 

intérprete de língua de sinais/língua portuguesa e fornecer materiais contendo 

informações aos funcionários qualificando-os para ajudar os deficientes da 

organização.

Conforme Ribeiro et al. (2010) relata que as pessoas com deficiência 

enfrentam vários desafios, desde a falta de acessibilidade, como transporte, 

adaptação dos ambientes públicos, passando por um sistema educacional que 
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banaliza o processo de inclusão, até a discriminação latente demonstrada 

pelas pessoas ditas normais. Nesse sentido, pode-se dizer que as limitações 

do espaço físico, além das diversas formas de discriminação tendem a levar à 

exclusão desses sujeitos, afastando-os do convívio social mais amplo e 

privando-os de viver experiências comuns à maioria das pessoas, inclusive 

aquelas relativas ao exercício de uma atividade profissional.

Segundo Bahia (2006), as empresas possuem grande condições de 

interferir na transformação da sociedade. Mesmo internamente as mudanças 

influenciam diretamente na vida dos colaboradores e em seus relacionamentos 

macros, como a família e comunidade em que se inserem. A autora relata que 

as empresas podem potencializar as pessoas com deficiência, contratando, 

mantendo e promovendo-as, ofertando a elas oportunidades e condições de 

desenvolvimento profissional. Também podem vislumbrar uma intervenção 

mais abrangente, atuando junto aos seus parceiros, fornecedores, comunidade 

e entidades do governo, propagando mudanças de comportamento culturais, 

que propicie reflexões para uma sociedade menos preconceituosa e mais 

inclusiva. As práticas de gestão nas empresas estão sofrendo um processo de 

transformação. Alguns avanços podem ser percebidos através da elaboração e 

implementação de programas de diversidade, por exemplo. Trabalhar a 

diversidade é o caminho ideal para que as empresas superem as diferenças e 

se torne de fato inclusiva. De acordo com Ribas (2010) a empregabilidade, 

para as empresas, não deve ser compreendida tão-somente como oferecer 

emprego para as pessoas com deficiência porque a legislação obriga, mas 

deve, sobretudo, abranger ações de inclusão e permanência mais efetiva 

desses profissionais no mundo do trabalho, com perspectivas de 

desenvolvimento e ascensão profissional. Para isso é preciso conhecer os 

métodos necessários para qualificá-las, saber fazer a gestão das suas 

potencialidades e integrá-las nas equipes certas para que elas possam se 

desenvolver. Por sua vez, as pessoas com deficiência devem demonstrar seu 

potencial, buscar o próprio crescimento e desenvolvimento profissional e 

apresentar independência e autonomia. Devem, enfim, estar preparadas para 

alcançar metas e chegar aos resultados esperados pelas empresas que as 
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contratam. Caso não alcancem as metas e os resultados, as pessoas com 

deficiência poderão ser desligadas a qualquer momento e como qualquer outra.

Conforme Aranha (2003) expressa ainda que preliminarmente a 

contratação de profissionais dotados de alguma deficiência deve ser pautada 

na identificação e análise das funções ocupacionais existentes, na seleção dos 

critérios adotados pelas diferentes empresas para a contratação, bem como 

nos requisitos necessários para o desempenho nas funções ocupacionais. 

Assim, a porta de entrada da pessoa com deficiência na empresa, como a de 

qualquer outro funcionário, é o setor de Gestão de Pessoas que deve estar 

preparado para lidar com a diferença e a diversidade.

Conforme Bahia (2006), a necessidade de elaboração de um amplo 

programa de contratação de pessoas com deficiência é um quesito de suma 

importância a ser observado pelos colaboradores da empresa, haja vista que, 

mediante treinamento adequado, é possível que o profissional com deficiência 

desenvolva suas atribuições - claras e definidas - construindo senso de 

responsabilidade e tornando-se produtivo como qualquer outro colaborador.

Pode-se assim, salientar, a partir dos estudos dos autores, que apesar 

do avanço da legislação em relação as conquistas dos direitos das pessoas 

com deficiência, ainda não tem sido suficiente para inserção dos PCDS no 

mundo do trabalho.

A lei de cotas é tida como uma legislação favorável a oferecer 

possibilidades de contratação de PCDS nas empresas e o que se vê na 

realidade, são empresas ainda colocando uma série de barreiras para 

cumprimento dessa Lei no Brasil.

Percebe-se que as empresas muitas vezes preferem pagar a multa do 

que cumprirem a lei de cota e quando resolve contratar, dão preferência aos 

tipos de deficiência consideradas mais leves para que não tenham que fazer 

nenhum tipo de adaptação na sua estrutura.

Percebe-se também, que a falta de acessibilidade tem sido um grande 

desafio que os PCDS vêm sofrendo com as barreiras encontradas no seu dia a 

dia, e muitas vezes esse desafio está na falta do cumprimento das normas, 
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pois falta ao poder público e a sociedade em geral, sensibilidade suficiente 

para lidar com o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência

A acessibilidade é um fator de possibilidade muito importante para os 

PCDS terem condições de igualdade no meio social e quando são colocadas 

em práticas, pode contribuir bastante na oportunidade de inclusão de pessoas 

no mundo do trabalho.

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

Com o intuito de atingir os objetivos desta pesquisa, fez-se necessário 

a definição dos procedimentos metodológicos. Segundo Fonseca (2002), 

metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, 

para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para fazer ciência.
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Em relação à natureza do objetivo, este estudo caracterizou-se como 

descritivo, pois apresentou as características das publicações científicas sobre 

os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. De 

acordo com Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis.

No que concerne à natureza da pesquisa, caracterizou-se como 

bibliográfica, pois foi realizado um estudo em artigos científicos nacionais sobre 

o tema Aplicação da metodologia, os desafios da inclusão de pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho disponíveis nos seguintes bancos de dados: 

Google Acadêmico e Scientifi Electronic Library Online -Scielo no período de 

2007 a 2017. Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos.

De acordo com Silva (2012) a pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 

pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca-se conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado 

assunto, tema ou problema. 

No que tange à abordagem do problema de pesquisa, o trabalho 

configurou-se como quantitativa. A pesquisa quantitativa é caracterizada pelo 

emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. (RICHARDSON, 

1999).

Todos os dados obtidos no levantamento da pesquisa sobre os 

desafios da inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho foram 

tratados por meio da técnica de coleta de dados análises bibliométricas, que 

visam mensurar aspectos da produção científica nas bases de dados 

selecionadas. Para Treinta et al. (2014), o estudo bibliométrico busca identificar 

o que foi produzido de conhecimento pela comunidade científica sobre o tema 
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e, ao mesmo tempo, avaliar as principais tendências da pesquisa sobre o 

mesmo.

Por fim, este estudo constitui-se de uma revisão da literatura em base 

especializada, realizada entre 2007 e 2017, no qual realizou-se uma consulta 

aos periódicos Scielo e Google acadêmico.

3.1. COLETA E TRATAMENTOS DOS DADOS

Para o procedimento da seleção dos artigos, foram definidas 

primeiramente as palavras-chave a serem empregadas para a pesquisa 

bibliográfica. Nesta pesquisa, a seleção dos trabalhos considerou os artigos 

nacionais com idioma em português que possuíam as palavras-chaves 

Desafios na Inclusão; Pessoas com Deficiência, Dificuldades na Inclusão; no 

título. 

O segundo momento compreendeu a definição do local de pesquisa 

dos artigos. Por apresentarem acessibilidade, abrangência e contribuição 

científica, definiu-se como meio de busca as duas bases de periódicos, os sites 

Scielo, e Google Acadêmico com data de delimitação das publicações entre 

2007 a 2017. 

Após tabular a lista, em seguida, procedeu-se com a leitura dos títulos 

de todos os artigos selecionados e, quando julgado necessário, foi feita à 

leitura dos resumos para eliminação daqueles que mencionavam o termo, mas 

não tratavam especificamente do assunto.

A partir desse ponto, foram eleitos alguns critérios de exclusão, 

levando em consideração os objetivos da pesquisa. Os critérios de exclusão 

foram: artigos repetidos; estudos apenas teóricos e/ou revisões sistemáticas; 

estudos com a metodologia e/ou resultados não claramente apresentados, 

artigos que utilizam as terminologias que não são mais consideradas pelas 

pessoas com deficiência como: pessoas portadora de deficiência, pessoas 

deficientes e pessoas portadora de necessidades especiais.



39

Assim, o universo de estudo foi composto pelos artigos dos periódicos 

Scielo e Google, identificados no período de 2007 a 2017, compondo, assim, 

um universo de 10 artigos.

Em seguida, foram apresentados as pesquisas bibliográficas sobre o 

tema e os desafios enfrentados na inclusão de pessoas com deficiência no 

mundo do trabalho apontados nos artigos.

Os procedimentos para tratamento dos dados dos artigos para a 

análise bibliométrica foram os seguintes: (1) leitura dos resumos; (2) leitura da 

metodologia; e (3) Apresentação de análise dos resultados. 

A partir dos dados levantados, quatro planilhas foram elaboradas, 

utilizando o software Excel da Microsoft, com a finalidade de sistematizar os 

dados. Como critério da análise bibliométrica buscou-se identificar: (I) Autoria, 

(II) Quantidade de artigos por base de dados, (III) Evolução temporal dos 

artigos e (IV) Natureza do trabalho.

4. RESULTADOS ESPERADOS 

4.1. Características da produção científica

Nesta seção apresentou-se os dados coletados nas pesquisas, sendo 

estruturados de forma a responder a questão de pesquisa que orientou este 
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estudo e agrupados a partir da produção científica dos periódicos nacionais 

conforme os critérios estabelecidos na seção 3.

Esta seção demonstrou-se as características da população investigada 

conforme os itens: (I) Autoria. (II) Distribuição dos artigos por base de dados. 

(III) a evolução temporal das publicações. (IV) Natureza do trabalho.

4.1.1. Artigos e Autores

Nesta seção apresentou-se os Dez (10) artigos com o tema, autor e 

ano das publicações.

AUTOR, (ANO) TÍTULO

ALMEIDA, (2017)

Processo de inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho e 

seus desafios

PINHEIRO; DELLATORRE, (2015)

Desafios da inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho: um 

estudo sobre a percepção dos 
envolvidos

LIMA; OLIVEIRA, (2017)

A dificuldade da inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de 

trabalho

PERLIN; GOMES; KNEIPP; et al.

Inclusão de Pessoas com Deficiência 
no Mercado de Trabalho

ADAMIR; FREITAS; NIVALDA (2014) Estudo de caso sobre a Inserção de 
pessoas com deficiência

LINO; CUNHA (2008)

Uma questão de cotas? Como pessoas 
com deficiência percebem sua inserção 
no mercado de trabalho com base em 

políticas públicas de inclusão.

GIMENES; BECHARA; ÁVILA; et al. 
(2010)

A dificuldade da inclusão da pessoa 
com deficiência no mercado de 

trabalho
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MORO; VASCONCELOS; REALI; et al. 
(2015)

As dificuldades da inclusão de pessoas 
portadoras de necessidades especiais 

(PNES) no mercado de trabalho

SANTOS (2011) Inserção do portador de deficiência no 
mercado de trabalho

CARVALHO (2016) O Desafio da Inclusão: o Real Valor de 
um Portador de Necessidades 

Especiais Dentro de uma Empresa

Tabela 1 – Artigos e Autores
Fonte: Dados do autor.

4.1.2. Análise de Autoria

Identificou-se o número de autores que se dedicam ao estudo do tema 

por artigo, bem como seu percentual em relação ao todo, dentro das 

delimitações deste trabalho.

Observou-se que existem 26 autores distribuídos nos 10 artigos em 

cinco categorias. As publicações mais representativas foram elaboradas por 1 

ou 2 autores representando 60% da produção cientifica. Esse resultado revela 

que a elaboração dos artigos foi realizada de maneira individual ou em 

parceria. Com isso, constata-se que ocorre pouca troca de conhecimento e 

conversas amplas na produção cientifica sobre o tema os desafios da inclusão 

de pessoas com deficiência no mundo do trabalho.

De acordo com a tabela 1, os trios e quartetos foram o que tiveram 

menos representatividade, com 1 (10%) em cada artigo, juntamente com o 

quinteto que teve 2 (20%) artigos. Deste modo, a análise do número de autores 

por artigo que se dedicam ao estudo sobre os desafios da inclusão de pessoas 

com deficiência no mundo do trabalho é relevante, pois permite, dentro das 

delimitações do trabalho, determinar um padrão de colaboração na produção 
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científica, isto é, em que quantidade os autores que tratam do tema têm a 

tendência de agrupar-se para desenvolver um trabalho.

4.1.3. Análises dos Artigos por Base de Dados  

Os procedimentos de coletas dos dados resultaram em 10 artigos, 

considerando, 01 novembro de 2017 como data inicial e 31 de março de 2018 

como data da coleta final. A base do Google Acadêmico apresentou maior 

quantidade, com sete (7) artigos e Scielo com três (3) artigos. Com esses 

resultados evidenciou-se ínfima produção sobre o tema em periódicos 

representativos no Brasil e ao mesmo tempo, revelou uma oportunidade de 

explorar o tema em diversos contextos ainda não estudados. 

4.1.4. Análises por Período de Publicações

Observou-se que há uma produção científica incipiente ainda sobre a 

temática, sendo que em 2007,2008 2009,2010 2011,2012, 2013 e 2014 foram 

os anos que tiveram a produção mais tímida com oscilações entre zero ou uma 

publicação sobre o tema. Verificou-se também que os anos de 2015, 2016 e 

2017 contribuíram com 2 artigos respectivamente em cada ano, tendo em vista 

que a coleta de dados foi até 31/12/2017. Os resultados encontrados 

apontaram que o tema recebe pouca atenção no que diz respeito a pesquisas 

científicas. Notou-se que ainda existe um amplo espaço para produção 

científica dentro do tema os desafios da inclusão de pessoas com deficiência 

no mundo do trabalho nas produções brasileiras.

Em termos gerais, percebeu-se que as publicações seguem uma 

tendência crescente. Visto que os anos de 2015, 2016 e 2017 obteve o maior 

número de publicações, totalizando 2 artigos em cada período, entretanto nos 

anos posteriores não houve avanço significativo nas publicações dos trabalhos.
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4.1.5. Natureza do Trabalho

A análise do enquadramento metodológico quanto à natureza do 

trabalho dos dez (10) artigos mostrou uma classificação em teóricos e práticos.

Dentre os trabalhos analisados, oito (8) artigos foram realizados 

mediante pesquisa de campo. Como se pôde observar nos dados, houve uma 

predominância de estudo de natureza empírica, ou seja, o pesquisador foi à 

campo para levantar os dados sobre os desafios na inclusão de pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho.

Os demais dois (2) artigos foram desenvolvidos através de estudos 

teóricos. A pesquisa teórica consiste na discussão e comprovação da teoria, 

além de possíveis revisões de sua validade e alcance (MARCONI; LAKATOS, 

2009).

4.1.6. Natureza do Objetivo

Quanto à análise da natureza do objetivo, percebeu-se através das 

informações explicitadas pelos autores dos dez (10) artigos que as pesquisas 

classificaram-se em descritivas, exploratória-descritiva e exploratórias.

Percebeu-se com a análise que a maioria das publicações é 

caracterizada como natureza exploratória, contemplando seis (6) artigos. Este 

tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema. Este tipo de pesquisa são os que apresentam menor rigidez no 

planejamento, pois são planejadas com o objetivo de proporcionar visão geral, 

de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. (GIL, 2002).

Verificou-se ainda que três (3) artigos foram classificados como 

descritivo e apenas um (1) artigo os autores classificaram como descritivo-

exploratório.

4.1.7. Instrumentos de Pesquisa
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Buscou-se analisar nos dez (10) artigos selecionados os instrumentos 

de pesquisa, quais ferramentas foram adotadas para coletar os dados 

utilizados no desenvolvimento das pesquisas.

A análise das informações evidenciaram que os instrumentos de 

pesquisas menos utilizados pelos autores foram a análise bibliográfica em dois 

(2) artigos. A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública. 

Seu objetivo é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

elaborado (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

De acordo com os dados, o questionário foi o instrumento mais 

utilizado no total de cinco (5) artigos e a entrevista obteve o total três (3) 

artigos.

4.1.8. Abordagem do Problema de Pesquisa

A análise da abordagem do problema dos dez (10) artigos evidenciou 

que os autores definiram suas pesquisas como sendo qualitativas, quantitativas 

e quali-quantitativa.

A maioria dos trabalhos utilizou a abordagem qualitativa para tratar os 

dados, no total de oito (8) artigos. A pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significações, aspirações, crenças, valores e atitudes, contribuindo 

dessa forma para uma compreensão adequada de certos fenômenos sociais de 

relevância no aspecto subjetivo. Possibilita aos envolvidos na pesquisa a 

expressarem suas percepções e representações, valorizando o conteúdo 

apresentado pelos sujeitos (MINAYO, 2010). 

Neste sentido, a abordagem utilizada nos trabalhos permitiu a 

compreensão e explicação dos fatos observados, como as melhorias 

proporcionados pelo tema, e o comprometimento dos envolvidos no processo.

Registrou ainda um (01) artigo com abordagem quantitativa e um (01) 

com enfoque quali-quanti.

4.2 Os Desafios Encontrados pelas Pessoas com Deficiência no Mundo do 

Trabalho 
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Verificou-se que a baixa qualificação profissional foi apontada em cinco 

(5) artigos e caracterizou-se como sendo um dos maiores desafios encontrados 

na inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Em seguida foi 

evidenciado que a falta de informação à cerca de inclusão de pessoas com 

deficiência foram apontados em quatro (4) artigos como sendo também um dos 

grandes desafios enfrentados nesse processo. Os demais itens foram 

percebidos nos demais artigos:  questões sobre acompanhamento do 

profissional PCD, adequação do perfil com a função, resistência de perda de 

benefícios assistenciais, preconceito, conhecimento do perfil, baixa 

remuneração, adequação da estrutura, motivação para o trabalho, rotina de 

trabalho e acessibilidade na empresa.

Com base nesses resultados, verificou-se que é importante identificar e 

fazer análise de cargo e perfil antes da contratação das pessoas com 

deficiência, pois existe uma barreira para contratação desses profissionais que 

seria designar as atividades para cada PCD que se candidata ao trabalho. 

Além da dificuldade de designar atividades a esses profissionais, a falta 

de qualificação profissional é outra questão levantada. Avaliando esse desafio 

identificamos que investimento em treinamentos é sempre importante para 

facilitar esse processo de inclusão porque para qualquer empresa, é de suma 

importância pensar na questão de investimento em treinamentos aos seus 

colaboradores. 

De acordo com Chiavenato (2010) o treinamento é importante para a 

empresa e para o funcionário porque proporciona excelência do trabalho, 

produtividade, qualidade, presteza, correção, utilização correta do material e, 

sobretudo, gratificação pessoal pelo fato de ser bom naquilo que se faz. 

Capacitando melhor os profissionais, os mesmos irão atuar mais satisfeitos e 

assim poderão trazer mais resultados. 

Esses resultados, contudo, corroboram com a revisão de literatura 

supracitada (Seção 2). Nela autores como Ribas (2010), Bahia (2006) e Aranha 

(2003) demonstraram que as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos 
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desafios com a questão de falta de acessibilidade nas empresas, 

empregabilidade e adaptação no ambiente de trabalho. De acordo com Bahia 

(2006), uma das responsabilidades das empresas atualmente é o seu 

engajamento no combate ao preconceito e à discriminação, criando 

oportunidade de trabalho e renda a pessoas tradicionalmente estigmatizadas, 

discriminadas ou marginalizadas.

Desta forma, as questões estruturais também são um obstáculo, não 

só na adaptação do sujeito ao ambiente de trabalho, mas é algo que os 

acompanha dentro da organização. Nesse sentido, ressalta-se que há 

necessidade das empresas aprimorarem sua política de desenvolvimento de 

pessoas, estrutura física e ações afirmativas, facilitando a autonomia e a 

segurança do sujeito na organização.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve por objetivo geral analisar os desafios da 

inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho revelados a partir 

da produção científica brasileira no período de 2007 a 2017. Para atingir o 

objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos dessa pesquisa. O 

levantamento bibliográfico resultou em 10 artigos que foram selecionados nas 

bases de dados Scielo e Google acadêmico.



47

Os resultados das pesquisas apontaram que há uma leve tendência 

crescente na produção cientifica sobre o tema os desafios da inclusão de 

pessoas com deficiência no mundo do trabalho. O maior número de artigos 

publicados sobre o tema ocorreu nos anos de 2015, 2016 e 2017, com 2 

publicações em cada ano. Entretanto, em alguns anos houve apenas uma 

publicação que ocorreu em 2008, 2010, 2011 e 2014 e nos anos de 2007, 

2009, 2012 e 2013 nenhuma produção foi encontrada. A baixa produtividade 

em alguns anos indica o pouco interesse sobre o assunto no meio cientifico. 

Ao mesmo tempo, esse cenário também indicou que existe uma ampla 

oportunidade de futuras pesquisas, visto que o tema ainda é incipiente na 

literatura nacional. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, observou-se que a base de 

dados que apresentou a maior quantidade de artigos, foi a Google Acadêmico 

com 7 artigos. Com relação ao delineamento mais usado nas pesquisas 

analisadas, destacou-se a pesquisa de campo observada em 8 dos 10 

materiais selecionados. Quanto à abordagem, observou-se que o enfoque 

qualitativo foi o mais utilizado. No que diz respeito às coletas de dados 

encontrou-se questionários, entrevistas, estudos de casos, entre outros.

Com os resultados, constatou-se que contratar a pessoa com 

deficiência apenas para cumprir uma lei, sem remover os obstáculos existentes 

no caminho que ela terá que percorrer para buscar um trabalho, acabará 

colaborando para criar o estigma de que ela não possui competência para 

disputar o mundo do trabalho competitivo.

Nesse sentido, percebeu-se que a simples prescrição de leis para 

assegurar os direitos da pessoa com deficiência de ter um trabalho não irá 

mudar a sua realidade se os fatores que dificultam a sua inserção no meio 

social não forem detectados, discutidos e minimizados por meio de uma ação 

conjunta entre o indivíduo, a família, a sociedade e o governo.

Ao discorrer o referencial teórico, pôde-se dizer que, em linhas gerais, 

evidenciou-se que, aos poucos e com muita dificuldade, as pessoas com 

deficiência vêm conquistando um espaço no mundo do trabalho. Nesse 
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sentido, a Lei de Cotas, como bem apontada nas pesquisas, é um passo 

importante para a inclusão destas pessoas no contexto de trabalho. Entretanto, 

sabe-se que ela por si só não irá resolver os problemas que essa população 

terá que enfrentar para conquistar um lugar no mercado de trabalho e também 

não é uma garantia de inclusão, pois incluir não é apenas conceder uma vaga 

a uma pessoa com deficiência, mas sim, oportunizar o seu crescimento e 

desenvolvimento na instituição.

E, corroborando com Bahia (2006), que em sua pesquisa descreve 

sobre a importância da responsabilidade social e diversidade nas 

organizações: contratando pessoas com deficiência, respeitando suas 

limitações e valorizando as habilidades de cada funcionário dentro da empresa. 

Na realidade, a inclusão de pessoas com deficiência se traduz em uma 

mudança substancial de vida; e ainda em obter reconhecimento social fazendo 

parte do mundo do trabalho, com isso nota-se um resultado positivo na 

inserção das pessoas com deficiência, fazendo com que estas extinguem o 

preconceito e discriminação das pessoas com deficiência.

Quanto ao segundo objetivo específico, os resultados demonstraram 

que os principais desafios da inclusão de pessoas com deficiência no mundo 

do trabalho, estão associados: a baixa qualificação profissional, adequação do 

perfil ao cargo, falta de informação a respeito de inclusão das pessoas com 

deficiência e adequação ao ambiente de trabalho (infraestrutura).

Percebeu-se também, que a falta de acessibilidade tem sido um grande 

desafio que os PCDS vêm sofrendo com as barreiras encontradas no seu dia a 

dia, e muitas vezes esse desafio está na falta do cumprimento das normas. 

Considerando-se o problema levantado para o desenvolvimento do 

presente trabalho, e com base no referencial teórico e na análise dos dados, 

verificou-se a presença de questões que necessitam de um aprofundamento 

maior para a compreensão completa do tema abordado,

Diante das limitações que a pesquisa impõe, recomenda-se que outros 

trabalhos venham a ser feitos na área, seja pesquisando ou aprofundando 

alguns temas aqui tratados, como, por exemplo: Pessoas com deficiência e 
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qualificação profissional, acessibilidades nas organizações e políticas públicas 

para pessoas com deficiência.

Para os profissionais ligados à área de gestão de pessoas, fica o 

desafio de pensar estratégias e instrumentos que contemplem a avaliação 

íntegra das pessoas com deficiência a partir de suas competências para que, 

assim, possam, de fato, sentirem-se incluídas na organização. O 

acompanhamento se faz necessário com o intuito de facilitar o processo de 

adaptação ao posto de trabalho, a cultura e valores da organização, além de 

oferecer um espaço de escuta à pessoa com deficiência, auxiliando em suas 

dificuldades. É importante também que as organizações promovam programa 

de treinamentos para qualificação profissional dessas pessoas, realizem o 

mapeamento e análise de perfil adequado compatível com o tipo de deficiência 

e promova palestras de sensibilização para os seus membros com relação a 

inclusão de pessoas com deficiência.

Portanto, conclui-se que o presente estudo cumpriu o objetivo em 

levantar o atual panorama dos desafios da inclusão de pessoas com deficiência 

no mundo do trabalho revelados na produção cientifica brasileira no período de 

uma década, sendo por meio da análise bibliométrica sobre a dinâmica e 

evolução científica da temática em estudo.

Adicionalmente, percebeu-se que frente ao número de periódicos 

encontrados, conclui-se que a produção cientifica nacional abordando os 

desafios da inclusão de pessoas com deficiência tem muitos campos a serem 

estudados e aprofundados, devido ao seu aspecto prático e focado em 

resultados. Sendo assim, vale destacar os estudos de campo como de maior 

contribuição para a consolidação do tema.

Observou-se também que cabe ressaltar a necessidade de mais 

estudos sobre a temática, sobretudo, pelos profissionais em questão, na 

medida em que cada vez mais, terão que estar preparados para atuar sobre o 

processo de inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho.

Desse modo, sugere-se novas possibilidades de estudos para 

pesquisas posteriores, como: (I) expandir a busca de artigos para outras bases 
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de dados e (II) expansão do espaço amostral, com relação ao período 

abrangido.
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