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RESUMO

O presente estudo tem o objetivo analisar as relações trabalhistas das pessoas com deficiência física no município de São João de Meriti -RJ e 
avaliar  não só os direitos específicos dessas pessoas, como também o respeito a seus direitos civis e trabalhistas. Para Investigar o processo de 
inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em princípio, verifica-se  o que dispõe a legislação a respeito do tema, bem como, 
analisar se os seus direitos previstos em legislação são efetivados.A realização da pesquisa bibliográfica e documental a respeito e  um 
levantamento de dados e informações junto aos órgãos públicos de estatística, que tratam da questão das relações de trabalho para a iniciativa 
privada, não elucidam o fenômeno.Os dados identificam e traçam um perfil das ocupações profissionais das pessoas com deficiência, de forma a 
verificar a partir daí, por meio de uma pesquisa de campo, a aplicação de questionários de coletas de dados e consolidar o controle da avaliação. 
Da mesma forma, investigar que tipo de intervenções em nível de políticas públicas vem sendo feitas, a favor dessas pessoas no município em 
foco e a compreensão da forma como essas pessoas estão se inseridas no mercado de trabalho. De acordo com as informações coletadas, no 
universo de  54 empresas consultadas na região, apenas 6%, empregam profissionais com deficiência física e  os alocam em funções que não 
demandam formação acadêmica. Além disso, foi identificado que essas organizações priorizam deficiências que não necessitam de nenhum tipo 
de adaptabilidade do arranjo físico da empresa. Ademais, apenas 50% das empresas pesquisadas alegam oferecer recursos para adaptação dos 
funcionários, enquanto os 50% restantes não responderam ou alegaram não ter. Portanto, pode-se concluir, segundo os dados encontrados, que 
os deficientes físicos continuam sofrendo preconceitos, pois cotidianamente convivem com a subestimação de suas capacidades e competências. 
Sob esse prisma, pode-se inferir que é fundamental que o governo incentive a criação e a implementação de políticas públicas que apoiem os 
empresários da região com o intuito de estimular a contratação dos profissionais com deficiência física, assim como, é necessário que a 
população seja qualificada da importância da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Dessa maneira, seria possível amenizar esta 
problemática que rodeia a inclusão trabalhista no município de São João de Meriti-RJ

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


