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OS DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 

TRABALHO 
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Resumo: O objetivo desse estudo é analisar as barreiras que im-

pedem o recrutamento de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. Para isto, será feito um resgate histórico da luta pelo 

reconhecimento de direitos das pessoas com deficiência, com-

preendendo qual a importância das conhecidas “leis de cotas” 

para as minorias, bem como identificando as barreiras que im-

pedem o recrutamento de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, 

a partir da análise de seis artigos que dialogam com o tema. 

Além também, de estudar as cinco principais legislações de am-

paro a pessoa com deficiência. A partir dessa pesquisa e estudo, 

identificamos três barreiras que impedem a inclusão de pessoas 

que apresentam algum tipo de deficiência no mercado de traba-

lho e estas serão apresentadas no desenvolvimento do mesmo. 

 

Palavras-Chave: Barreiras. Cotas. Mercado de Trabalho. In-

clusão. 

 

Summary: The objective of this study is to analyze the barriers 

that prevent the recruitment of people with disabilities in the la-

bor market. To this end, a historic rescue of the struggle for 

recognition of the rights of persons with disabilities will be un-

dertaken, understanding the importance of known "quota laws" 

for minorities, as well as identifying the barriers preventing the 
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recruitment of people with disabilities in the labor market. job. 

The methodology used was the bibliographical review, based on 

the analysis of six articles that dialogue with the theme. In addi-

tion, to study the five major legislation for the protection of per-

sons with disabilities. From this research and study, we identi-

fied three barriers that prevent the inclusion of people with some 

type of disability in the labor market and these will be presented 

in the development of the same. 

 

Keywords: Barriers. Quotas Job market. Inclusion. 

 

INTRODUÇÃO 

 

mbora estejamos no século XXI, em meio a co-

nhecida primavera da democracia, a luta por direi-

tos ainda se faz presente. Segundo o Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) milhares 

de pessoas com deficiência com formação aca-

dêmica estão sem ocupação empregatícia, pois apresenta-se na 

sociedade uma política de exclusão social a todos aqueles que 

demonstram algum tipo de diferença.  

Nesta perspectiva, este estudo tem por objetivo analisar 

as barreiras que impedem o recrutamento de pessoas com defi-

ciência no mercado de trabalho. Para isso fora realizada meto-

dologicamente, uma revisão bibliográfica em seis artigos que di-

alogam com o tema e trazem um panorama da situação das pes-

soas com deficiência desde o início dos movimentos sociais em 

prol de direitos reconhecidos. Além de estudar como se deram 

os mecanismos de normatização das conhecidas “leis de cotas” 

que amparavam e ainda amparam pessoas com deficiência. 

Este estudo se justifica em tentar responder o porquê atu-

almente existe um grande número de pessoas qualificadas aca-

demicamente fora do mercado de trabalho, bem como responder 

o motivo da resistência de muitas organizações na contratação 

E 
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dessas pessoas. 

É importante ressaltar que neste trabalho fora optado por 

utilizar a expressão “pessoa com deficiência” pois esta é a no-

menclatura reconhecida desde 2015, no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, qual seja, lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 

Este estudo perpassa três momentos. No primeiro mo-

mento, fora realizado um resgate histórico da luta pelo reconhe-

cimento de direitos das pessoas com deficiência. No segundo 

momento, é demonstrado a importância das cotas para as mino-

rias e como ainda hoje existe resistência frente a estas políticas 

afirmativas. Por fim, fora detalhado o problema da inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como 

apresentadas as barreiras que impedem tal inclusão. 

 

1 TRAJETÓRIA DA LUTA POR DIREITOS 

 

Do ponto de vista do direito reconhecido, toda a socie-

dade sofre de alguma maneira com as barreiras que o próprio 

sistema jurídico apresenta. Essa situação é mais gravosa quando 

trata-se de minorias.  

Conforme assevera Crespo (2009), no Brasil, apesar da 

presença de pessoas com algum tipo de deficiência sempre exis-

tir, somente em 1979 ocorreram os primeiros movimentos em 

defesa desses direitos. Até este momento as pessoas com defici-

ência eram representadas pelos seus familiares, filantropos ou 

beneméritos.  
“Os problemas decorrentes da exclusão social a que estavam 

sujeitas, no Brasil, até o advento, no início dos anos 1980, do 

movimento social organizado, não era um assunto sobre o qual 

as próprias pessoas com deficiência tivessem algum poder de 

decisão. Até então, quem decidia o lugar que as pessoas com 

deficiência deveriam ocupar na sociedade era quem, historica-

mente, sempre falara sobre e no lugar das pessoas com defici-
ência, ou seja, familiares, religiosos, cientistas, médicos, polí-

ticos, beneméritos e filantropos, em geral, mas, principalmente, 

os profissionais e representantes das instituições prestadoras de 
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serviços na área da reabilitação” (CRESPO, 2009, p. 52) 

Isso demonstra, portanto, que o lugar de fala das pessoas 

com deficiência era por vezes ofuscado, e mais do que isso, opri-

mido por aqueles que se diziam protetores dos seus direitos.  

Ainda nesta perspectiva, Cartola e Paula (2012) referem 

que duas situações eram apresentadas no panorama da época. A 

primeira diz respeito ao Estado, pois enquanto as pessoas com 

deficiência estivessem escondidas em casa por seus familiares, 

estas não incomodavam a sociedade e, portanto, os mecanismos 

de políticas públicas não necessitariam atuar. A segunda relaci-

ona-se com a exclusão que a própria sociedade exercia frente ao 

diferente. No tocante da exclusão, cabe dar enfoque na falta de 

preocupação em saber se comunicar, no incomodo que algumas 

pessoas sentem ao esperar alguns minutos para o cadeirante su-

bir nos transportes coletivos, na falta de cuidado de falar com os 

familiares sobre a pessoa com deficiência, ao invés de se dirigir 

a eles, entre outras formas de exclusão que marginalizavam e 

dificultavam a possibilidade da construção dos seus direitos.  

Como já descrito acima, no final dos anos 70, o movi-

mento das pessoas com deficiência tomou um rumo, pois foi a 

primeira vez que elas mesmas protagonizaram suas lutas e tor-

naram-se sujeitos ativos da sua própria história (BRASIL, 

2010)2. O lema difundido à época era “Nada sobre NÓS, sem 

NÓS”, expressão esta difundida por organizações internacionais 

como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 
“Todas as iniciativas, desde o Império até a década de 1970, 

são parte de uma história na qual as pessoas com deficiência 

ainda não tinham autonomia para decidir o que fazer da própria 

vida. Todavia, entre as pessoas com deficiência, esse foi um 

período de gestação da necessidade de organização de 

 
2 Relatório da Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência, promovido pelo Ministério de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, em 2010. Este relatório cujo nome é História do Movi-
mento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, representa um marco para a 
literatura sobre a história das pessoas com deficiência. 
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movimentos afirmativos dispostos a lutar por seus direitos hu-

manos e autonomia, dentre os quais se destaca a capacidade de 

decidirem sobre a própria vida.” (BRASIL, 2010, p.28) 

Os primeiros movimentos políticos organizados pelas 

pessoas com deficiência partiram de um associativismo de ce-

gos, surdos e deficientes físicos, realizados nos anos 60, inici-

ando a busca por respeito pelas diferenças, onde cada deficiência 

deveria ser considerada por elas mesmas e não generalizadas 

(BRASIL, 2010).  

Neste propósito, o desejo por protagonismo motivou 

uma mobilização nacional, que também já estava amparada pela 

promulgação da ONU, do Ano Internacional das Pessoas Defi-

cientes (AIPD), em 1981. Ocorreu também neste mesmo período 

a criação da Coalização Pró-Federação Nacional, que tornou-se 

a materialização do esforço em unificar a luta e sistematizar a 

agenda de reivindicações das pessoas com deficiência. Essa or-

ganização serviu de norte para o amadurecimento das discus-

sões, o que reconfigurou um rearranjo político na qual a “fede-

ração única foi substituída por federação nacional por tipo de 

deficiência” (BRASIL, 2010, p. 35). 

Nota-se, portanto, que o objetivo principal deste movi-

mento político era ser contrário ao caráter de caridade promo-

vido anteriormente que anulava o deficiente e o deixava incapaz 

de decidir sobre o seu próprio destino. As pessoas com deficiên-

cia não estavam reivindicando privilégios, mas apenas meios 

para que pudessem exercer os mesmos direitos que todos os se-

res humanos (BRASIL, 2010, p. 35).  

Um pouco mais tarde, nos anos 90, com organizações 

mais estruturadas e com leis que amparavam alguns direitos, 

como a Convenção 159 da OIT, promulgada em 1991, a Lei 

8.112 de 1990, que garantia cota de até 20% dos cargos públicos 

destinados a pessoas com deficiência, a Lei 8.213 de 1991, em 

seu art. 93, que obrigava as empresas privadas com mais de 100 

funcionários a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 

cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
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portadoras de deficiência, habilitadas. Como também, em 1995, 

o governo brasileiro proibiu a utilização do termo “lepra” em 

documentos oficiais do governo, sendo utilizado a partir desse 

momento a terminologia “hanseníase” (CRESPO, 2009). Em 

1999, o governo federal promulgou o Decreto nº. 3.298 de 1999, 

que assegurava à  
“pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus di-

reitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 

trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, 

à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habi-

tação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de 

outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem 

seu bem-estar pessoal, social e econômico.” (BRASIL, 1999) 

Esses foram grandes avanços, frente a um passado de 

submissão.  

Nos anos 2000, precisamente em 2015, mais um avanço 

se apresentou nesse sentido, foi o Estatuto da Pessoa com Defi-

ciência, representado pela Lei nº 13.146 de 2015, que traz con-

ceitos importantes como acessibilidade, barreiras, desenho uni-

versal, bem como esclarecimento sobre a diferença em pessoas 

com mobilidade reduzida àquelas que possuem uma deficiência 

integral ou total. Essa normatização foi um marco para as pes-

soas com deficiência, pois assegura a elas uma vida livre e inde-

pendente, como casar-se, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e informa-

ção sobre reprodução e planejamento familiar, vedação da este-

rilização compulsória, exercer o direito à guarda, à tutela, à cu-

ratela e a à adoção, como adotante ou adotando em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas.  

Todas essas conquistas, por muitas vezes, foram assisti-

das e resistidas por movimentos contrários, por pessoas que de-

sejavam falar pelas pessoas com deficiência, sem entender o que 

é na verdade viver em um ambiente excludente. Muitas lutas cer-

tamente precisarão ser travadas para que o Estado e a comuni-

dade entendam que a deficiência não se resume no aspecto bio-

lógico da pessoa, e sim a sua interação com o conjunto da 
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sociedade, ou seja, a deficiência é muitas vezes no espaço que 

não se apresenta com um modelo universal, que propositada-

mente exclui quem é diferente e isso continuará sendo uma luta 

travada diariamente por aqueles que sentem na pele a negação 

de direitos constituídos. 

 

2 ACESSIBILIDADE: LEIS DAS COTAS E SOCIE-

DADE 

 

Muito embora tenha ocorrido o reconhecimento e garan-

tia de direitos para as pessoas com deficiência, resultado de 

muita luta e movimentação social, a efetivação desses direitos 

ainda é o maior obstáculo que estes podem ultrapassar. 

Esse resultado é transvestido de muitos percalços, pois 

embora tenha sido forjado pelas partes interessadas, infeliz-

mente ainda não foi aceito e reconhecido pela maioria da socie-

dade brasileira, como bem assevera Celso Antônio Bandeira de 

Mello (1998), em seu artigo “A democracia e as suas dificulda-

des contemporâneas”: 
“Estados apenas formalmente democráticos são os que, inobs-
tante acolham nominalmente em suas Constituições modelos 

institucionais - hauridos dos países política, econômica e soci-

almente mais evoluídos - teoricamente aptos a desembocarem 

em resultados consonantes com os valores democráticos, neles 

não aportam. [...] seu arcabouço institucional consegue ultra-

passar o caráter de simples fachada, de painel aparatoso, muito 

distinto da realidade efetiva. É que carecem das condições 

objetivas indispensáveis para que o instituído formalmente seja 

deveras levado ao plano concreto da realidade empírica e cum-

pra sua razão de existir.” (MELLO, 1998, p. 2) 

Isto quer dizer, portanto, que a democracia para ser efe-

tiva precisa ter reconhecimento popular, precisa ter em seu bojo 

ideias socialmente evoluídas, tipicamente materiais e não apenas 

formais. É nesse caminho que encontram-se as garantias consti-

tucionais que são imbuídas de igualdades e que necessitam sair 

da formalidade através das ações afirmativas, que são 
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conhecidas como “lei das cotas”.  

As leis das cotas são políticas que conferem distinção de 

tratamento entre grupos socialmente privilegiados de minorias 

notoriamente em desvantagens na participação social (RI-

BEIRO, CARNEIRO, 2009). O objetivo principal é assegurar-

lhes condições materiais de inserção nas universidades, mercado 

de trabalho e participação em espaços públicos-privados (RI-

BEIRO, CARNEIRO, 2009). O seu principal lema é “tratamento 

igual para os iguais e desigual aos desiguais na medida das suas 

desigualdades”, tendo em vista que não adianta ter um trata-

mento igualitário para todos se as condições historicamente re-

conhecidas demonstram exclusão e marginalidade.  

Neste cenário, a Constituição Federal garante em seu 

texto a inserção de pessoas com deficiência em cargos públicos: 
“Art. 7: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a 

salário e critérios de admissão do trabalhador portador de defi-

ciência.”  

Art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoa-

lidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao se-

guinte: 

(...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos pú-

blicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 

critérios de sua admissão; (BRASIL, 1988) 

Pode-se notar, com isso, que era preocupação do consti-

tuinte originário que pessoas com deficiência estivessem presen-

tes no mercado de trabalho, uma vez que evidenciando isso 

como uma das prioridades do Estado, a tendência era de que as 

empresas privadas adotariam a mesma medida. 

Muito embora essas ações afirmativas estejam em vigor 

desde 1991, existe uma baixa aderência por parte dos espaços 

privados que compõem o mercado de trabalho. Para demonstrar 

essa afirmação, recorre-se aos dados do IBGE, retirado do úl-

timo Censo, em 2010, que caracteriza o quantitativo de pessoas 
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declaradamente deficientes e quantas possuem uma ocupação 

assalariada. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010 o Brasil tinha 190.755.799 brasilei-

ros registrados, destes 45.606.048, ou seja, 23% da população 

declarava ter algum tipo de deficiência. Dos 23% apresentados, 

19% eram alfabetizadas, 4% possuam ensino superior completo. 

Ainda nesta perspectiva, embora 11% tinham uma ocupação, 

apenas 1% ganhavam mais de 3 salários mínimos3. Isso demons-

tra que uma grande parte das pessoas com deficiência estavam 

fora das Universidades e ainda que formadas não tinham acesso 

ao mercado de trabalho. Vale ressaltar que o IBGE se organiza 

para realizar um novo Censo, em 2020, mas acredita-se que es-

ses dados não serão mais animadores. 

Em 1999 foi estabelecido o Decreto 3.298/99, que cons-

tam as categorias a serem consideradas como deficiência: 
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se 

enquadra nas seguintes categorias:  
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou 

mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometi-

mento da função física, apresentando-se sob a forma de para-

plegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, te-

traparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, am-

putação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformi-

dades estéticas e as que não produzam dificuldades para o de-

sempenho de funções;  

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilida-

des auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma se-
guinte: 

a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve;  

b) de 41 a 55 db - surdez moderada;  

c) de 56 a 70 db - surdez acentuada;  

d) de 71 a 90 db - surdez severa;  

e) acima de 91 db - surdez profunda; e  

f) anacusia;  

III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 

 
3 Dados retirados diretamente do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, em 28 de novembro de 2018. 
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20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo vi-

sual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea 

de ambas as situações;  

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significati-

vamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito 

anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilida-

des adaptativas, tais como:  

a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  

c) habilidades sociais;  

d) utilização da comunidade;  

e) saúde e segurança;  

f) habilidades acadêmicas;  

g) lazer; e  

h) trabalho;  

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiên-

cias. 

Até esse momento, os diagnósticos de deficiência advi-

nham de resultados estabelecidos por médicos. A partir desta le-

gislação, as empresas não poderiam mais estabelecer os próprios 

parâmetros de exclusão, agora a lei determinava o que poderia 

ser considerado deficiência. 

Carneiro e Ribeiro (2009) esclarecem que a realidade 

brasileira frente a legislações garantistas é a ausência de coerci-

tividade quando esta é descumprida. Muito embora não seja 

objeto deste trabalho criticar e efetividade das cotas, é dever 

apresentar as dificuldades apresentadas por elas. Assim dispõe: 
“A argumentação construída procura mostrar que a reduzida 

eficácia da lei guarda estreita relação com a fragilidade institu-
cional que caracteriza a dinâmica política e social do país. Em 

outras palavras, a prevalência de uma institucionalidade precá-

ria favorece a adoção de condutas permissivas ou recalcitrantes 

por parte dos diversos atores sociais, em especial organizações 

revestidas de maior capacidade de mobilizar recursos – econô-

micos, políticos, simbólicos etc.” (CARNEIRO, RIBEIRO, 

2009, p. 3) 

Não adianta o Estado normatizar políticas públicas se o 

mesmo não estabelece um ambiente seguro, desenhado através 

da universalidade, acessível, sem barreiras e limitações. As 
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políticas de ações afirmativas não precisariam existir se a socie-

dade estivesse pronta para receber e reconhecer os direitos das 

minorias. Atualmente é facultado à pessoa com deficiência uti-

lizar-se de ações afirmativas para participar de processos seleti-

vos, essa é uma das garantias trazidas pelo Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, todavia, poucas são as pessoas que se ariscam 

a efetivamente não utiliza-las. As cotas nada mais são do que 

mecanismos que protegem determinados grupos que sofrem pre-

conceito tão grande que necessitam de políticas de ações afirma-

tivas para ampará-las. 

 

3 INCLUSÃO INDESEJADA: IDENTIFICANDO BAR-

REIRAS PARA ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

É notório estatisticamente que as pessoas com deficiên-

cias possuem grandes dificuldades para inserir-se nos espaços 

comuns a todos os indivíduos, seja na área educacional ou no 

mercado de trabalho. Já há algum tempo tem se discutido sobre 

o processo e inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho, sendo este um dos grandes obstáculos apresentados 

atualmente. Para Carlota e Paula (2012) quatro momentos deste 

processo de inserção de pessoas com deficiência nas demandas 

empresariais, sendo elas, a fase da exclusão, a fase da segrega-

ção, a fase da integração e a fase da inclusão. 

Segundo Carlota e Paula (2012), na primeira fase, conhe-

cida como exclusão, não eram oferecidos de forma alguma opor-

tunidades de trabalho para pessoas com deficiência. A justifica-

tiva se dava por entenderem que se o fizessem, estariam explo-

rando essas pessoas de alguma forma ou entendiam que elas 

eram incapazes de executar qualquer atividade. A segunda fase, 

chamada de segregação, os trabalhos oferecidos às pessoas com 

deficiência eram em lugares escondidos, ou em instituições fi-

lantrópicas ou até mesmo no domicílio do indivíduo. Esse tipo 

de trabalho, transvestido de aceitação, era nada mais que 
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contratação irregular por mão de obra barata. Na terceira fase, 

integração, diversos trabalhos eram oferecidos, porém não ha-

viam adaptações necessárias para receber esses funcionários, na 

verdade, a cobrança era para que as pessoas com deficiência se 

adaptassem ao espaço que estava sendo oferecido a elas. Na fase 

da inclusão, empregadores adaptam seus espaços de trabalho 

para receber pessoas com deficiência, que devem se relacionar 

em igualdade de condições com seus colegas de trabalho. Nesta 

fase é necessário incluir concessões e mudanças, oferecer capa-

citação e formação adequada a estas pessoas, bem como o es-

paço precisa possuir um desenho universal, para permitir a aces-

sibilidade de todos. 

Pode parecer absurdo, mas no Brasil presencia-se uma 

transição da fase de integração para a fase de inclusão, muito 

embora em alguns casos se perceba a constante irregularidade 

das relações de trabalho quando se trata de pessoas com defici-

ência. Como refere Sassaki (1997) apud Carlota e Paula (2012):  
“Ao longo do tempo as pessoas com deficiência vêm bata-
lhando o seu espaço no mercado de trabalho, procurando se es-

pecializar, não deixando com que sua deficiência seja mais um 

obstáculo em sua carreira profissional. Hoje o que pode se ver 

que é um ganho tanto para estes profissionais que buscam seu 

espaço tanto para as empresas que ganham um patamar de qua-

lidade, seja ela pela responsabilidade social e contribui para a 

construção de uma sociedade para todos.” (SASSAKI, 1997, 

apud, Carlota e Paula, 2012, p. 16) 

Partindo desses pressupostos iniciais, se pode indagar al-

guns questionamentos, pois, se está-se  na fase da transição entre 

integração para a inclusão, se existem leis que protegem pessoas 

com deficiência, se existem incentivos fiscais para empresas que 

reservam vagas para deficientes, que desenvolvem um plano de 

carreiras para essas pessoas, se existem comprovadamente pes-

soas com deficiência qualificadas, com formação acadêmica, 

haja vista, a procura e preenchimento de vagas em concursos 

públicos, qual o motivo de existirem ainda barreiras que impe-

dem o recrutamento de pessoas com deficiência no mercado de 
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trabalho?  

Primeiro ponto a ser trabalhado rumo a esta resposta é a 

questão do preconceito. Carlota e Paula (2012) apresentam o ar-

gumento de que:  
“as barreiras para a inclusão de deficientes talvez estejam mais 

em nossas cabeças do que em problemas efetivos. Como du-

rante muito tempo os deficientes estiveram segregados, a soci-

edade acabou por reforçar seus preconceitos e mantê-los sem-

pre isolados.” (CARLOTA, PAULA, 2012, p. 25) 

Isso indica que muito embora aparentemente as organi-

zações apresentam um argumento de falta de recursos para adap-

tação, o que na verdade persiste por trás do discurso é o precon-

ceito.  

O segundo ponto a ser demonstrado quando se fala de 

barreiras, é a cultura organizacional. Muitas vezes, os gestores 

contratam profissionais com algum tipo de deficiência, mas não 

desenvolvem uma cultura organizacional de inclusão dentro do 

espaço de trabalho, o que por si só já é excludente. Segundo Chi-

avenato(2004) apud Carlota e Paula (2012): 
“O multiculturalismo significa a existência de muitos e dife-

rentes elementos e fatores culturais trazidos às organizações 
por pessoas provenientes de diferentes culturas e que coexis-

tem e florescem dentro das organizações. Quase sempre o mul-

ticulturalismo refere-se a fatores culturais como etnia, raça, 

sexo, faixa etária, credo religioso e hábitos diferentes” (CHIA-

VENATO, 2014, apud, CARLOTA e PAULA, 2012, p. 24). 

Neste sentido, percebe-se que o fomento e um espaço 

agradável, adaptável e diverso, contribui positivamente para as 

organizações e não afastam pessoas que se distinguem pela sua 

condição. 

O último ponto a ser desenvolvido ainda no que diz res-

peito ao conhecimento das barreiras, é o argumento de algumas 

empresas em relatar que não contratam porque pessoas com de-

ficiência não possuem, de maneira geral, qualificação profissio-

nal. Essa também seria uma falácia, pois é visível os concursos 

públicos, federais e estaduais, de alto nível de complexidade, 
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tendo suas vagas preenchidas por candidatos com deficiência. 

Portanto, esse argumento não pode ser em sua totalidade ver-

dade. Assim, como assevera Freitas (2009), o que desclassifica 

a pessoa com deficiência na vaga de emprego pretendida não é 

a falta de qualificação profissional, porque muitas vezes nem 

conseguem chegar nesta fase da seleção. O que impede a efeti-

vação da vaga, é a entrevista. É nesse momento que recrutadores 

excluem e marginalizam pessoas que apresentam algum tipo de 

deficiência. Freitas (2009) elucida que estes recrutadores: 
“[...] consideram que as pessoas com deficiência assumem ati-

tudes inadequadas no trabalho, provocando situações embara-
çosas; são mais propensas a acidentes, têm problemas de rela-

cionamento. Além disso, consideram as instituições especiali-

zadas mais adequadas ao trabalho das pessoas com deficiên-

cia.” (FREITAS, 2009, p. 04) 

A partir desse posicionamento, entende-se que as barrei-

ras apresentadas, quais sejam, preconceito, falta de cultura orga-

nizacional, e despreparo de recrutadores, são na verdade uma 

cortina para mascarar uma cultura opressora, capitalista e exclu-

dente, que não percebe a necessidade de se modificar para a in-

clusão social e respeito à diversidade. Para ilustrar essa reali-

dade, argumenta-se que não é verdade que o cego não pode an-

dar ou atravessar a rua. Se o Estado organizar semáforos de 

modo a fazer com que ele perceba quando pode atravessar a rua, 

o deficiente visual poderá andar. Fazendo paralelismo com a re-

alidade empresarial, se as empresas oferecerem vagas de traba-

lho, a pessoa com deficiência vai trabalhar. Reafirma-se o que já 

se considerou nos tópicos acima, que a deficiência não está so-

mente na pessoa, como também nos espaços que não atendem a 

todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazendo um resgate de tudo o que foi apresentado neste 

estudo, percebe-se que no primeiro momento o Brasil 
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apresentava um panorama de completa exclusão social para as 

pessoas com deficiência, onde somente eram permitidos que fa-

miliares, médicos e religiosos os representassem.  

A partir do final dos anos 70, movimentos sociais foram 

organizados e protagonizados pelos deficientes, que compreen-

deram ser esse o único caminho na busca por direito. Em 1981, 

a Organizações das Nações Unidas (ONU) proclamava, o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), que tem por obje-

tivo construir diretrizes de reconhecimento de direitos para pes-

soas com deficiência, que deveriam ser seguidas por países sig-

natários e o Brasil estava entre eles. A partir dos anos 90, são 

normatizadas medidas protetivas para os deficientes, principal-

mente no campo da educação e da inserção no mercado de tra-

balho. Logo em seguida, o Estado estabelece políticas de ações 

afirmativas, com o objetivo de garantir igualdade material já es-

tabelecida formalmente na Constituição Federal. 

As leis de cotas, trazem um novo panorama para as pes-

soas com deficiência que conseguiram, enfim, inserir-se, ainda 

que de forma precária, no mercado de trabalho, pois muitos em-

pregadores não tinham interesse em adaptar seus espaços de tra-

balho com pessoas que necessitavam de cuidados especiais. Este 

foi um momento de grande tensão, porque, muito embora exis-

tissem políticas públicas de inclusão, as organizações não esta-

vam obedecendo-as. 

Nesse contexto, pode se constatar que ainda há muito a 

ser conquistado para que se tenha uma efetiva concretização de 

direitos e que estes possam ser realmente adquiridos, mas, infe-

lizmente, o que se tem apresentado é um reduzido índice de em-

pregabilidade e em contrapartida uma grande mão de obra pro-

dutiva e capacitada para exercer tais atividades. 

O mercado de trabalho, mostra-se seletivo e bastante ex-

cludente quando tratam pessoas com deficiência como incapa-

zes, estabelecendo com eles uma relação de praticamente tutela. 

Em 2015, após dois anos de assembleias com chefes de estado 
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na ONU, foi promulgada a lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, 

o conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei da 

Acessibilidade. Esta lei, trouxe um novo olhar e cuidado que o 

Estado e a sociedade precisariam ter com essas pessoas.  

Após analisar profundamente as dicotomias apresentadas 

pelas empresas, através de estudos sobre o tema, foram apresen-

tadas algumas barreiras que impedem a inserção efetiva de pes-

soas com deficiência no mercado de trabalho. Este estudo de-

monstra que o maior problema a ser enfrentado é o preconceito, 

este segrega e exclui todas as pessoas que possuem alguma dife-

rença daquelas reconhecidas e aceitas socialmente. Outra bar-

reira investigada foi a falta de cultura organizacional nas empre-

sas, em desenvolver um ambiente diverso e agregador, e a última 

barreira apresentada foi a falta de preparo do recrutador em re-

ceber as pessoas com deficiência na entrevista. Se as pessoas 

com deficiência não são ouvidas, como serão selecionadas? 

Como conseguirão demonstrar sua capacidade técnica para o tra-

balho? 

Este estudo não esgota todas as barreiras, mas servirá de 

alicerce para outros trabalhos que também se debruçarão sobre 

o tema, possibilitando um ajustamento e apoio à luta por igual-

dade de direitos a todas os grupos minoritários, em especial, pes-

soas com deficiência. 
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