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RESUMO

Analisa-se nesse trabalho a da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, indicando condições de inclusão e exclusão dessas 
pessoas no meio em que vivem. Assim como suas dificuldades de real integração aos indivíduos considerados normais. Realiza-se um estudo 
sócio-histórico da humanidade, levando em consideração as diferenças culturas que podem influenciar na maneira de como essas pessoas foram 
tratadas ao longo dos tempos. Mostrando que, por inúmeras vezes, os deficientes foram acometidos por preconceitos, tendo sua imagem 
atrelada à margem da sociedade. Aponta-se na atualidade uma visão social mais humanizada e leis regulamentadas que postulam a inclusão da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ampliando sua inserção no meio social. Estas leis que visam permitir uma vida mais digna para 
essas pessoas, de forma mais integrativa na sociedade, dando-lhes autonomia, independência e igualdade para os com demais cidadãos. Para tal, 
faz-se o seguinte questionamento: Quais são os fatores de inclusão que contribuem para o aumento da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho? Essa pesquisa tende debater a relevância de inclusão e acessibilidade para com a pessoa deficiente no meio social e profissional, 
visando despontar uma sociedade mais integrativa e inclusiva, favorecendo a aceitação para com todos seus indivíduos. Dessa forma, o objetivo 
geral desse artigo é discutir fatores de inserção para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para chegar a tal objetivo geral, criou-se os 
seguintes objetivos específicos: Contextualizar historicamente a deficiência; Caracterizar tipos de deficiência; Apontar elementos de inclusão da 
pessoa com deficiência no meio social e empresarial brasileiro; e  Apresentar a visão de profissionais de recursos humanos sobre a inserção da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza dissertativa com finalidade bibliográfica, onde 
foram selecionados: artigos, livros, revistas e sites para fonte estatística de amostragem populacional de deficientes. Além de leis sancionadas 
pela República Federativa do Brasil, que visam à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Contendo ainda entrevistas com profissionais 
da área de Recursos Humanos, a fim de compreender a relação dos deficientes no mercado de trabalho. Nas entrevistas utilizou-se um roteiro, 
caracterizando-as como estruturadas. Os profissionais preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo omitida identidade dos
participantes, pois considera-se que os nomes não alterarão os dados da pesquisa. Como resultado das entrevistas com os profissionais de 
recursos humanos foi observado de uma forma geral que a legislação de cotas para as pessoas com deficiência ingressarem no mercado de 
trabalho, auxiliou substancialmente a integrar esses cidadãos nas organizações, nota-se que sem as leis seria muito difícil de ocorrer à entrada 
desses indivíduos nesses pólos, porém isso não aponta para real inclusão, pois as empresas geralmente não costumam fornecer concretas 
condições de acessibilidade ou treinamento e desenvolvimento. É evidente que o preconceito deve ser banido da sociedade, mas por inúmeras 
ocasiões se faz complexo converter essa proposição em mudanças efetivas no contexto empresarial. Aparentemente ainda temos muito a 
melhorar. Nesse trabalho pontua-se então a importância da inclusão do deficiente no meio social e profissional.
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