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RESUMO 
 

 

 

 

Os números relativos à empregabilidade das pessoas com deficiência ainda são insuficientes 

quando comparados ao quantitativo de pessoas consideradas sem deficiência que participam 

do mundo produtivo. A importância da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho diz 

sobre  a   oportunidade   de   participação   social,   conquista   de   autonomia,   autoestima   e 

desmistifica a crença de que “deficiência” está associada a condição de “incapacidade”. 

Contudo, o tema inclusão da pessoa com deficiência no trabalho perpassa os conceitos de (in) 

capacidade para o trabalho, sendo por isso um assunto a ser estudado pela saúde do 

trabalhador. Face ao exposto, desejando saber como é realizada a inclusão do servidor com 

deficiência em um órgão público, um estudo qualitativo e exploratório, sob a perspectiva do 

construcionismo,  foi  realizado  entre  os  meses  de  maio  a  novembro  de  2015  em  uma 

Instituição Federal de Ensino Superior - IFES, situada no Nordeste brasileiro. Dezesseis 

servidores, entre elas pessoas com deficiência e sem deficiência foram entrevistados e os 

primeiros foram observados no seu cotidiano de trabalho. Para subsidiar os resultados, esse 

estudo contou inicialmente com uma revisão de literatura na forma de Estudo de Escopo que 

encontrou 16 estudos qualitativos sobre o tema, se constituindo no artigo 1: A inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho: uma revisão de escopo” e posteriormente, as 

informações dos resultados acerca dos dados co-produzidos foi descrita no artigo 2 intitulado 

“Eu quero trabalhar: desafios cotidianos e soluções adotadas pelos servidores com deficiência 

em uma IFES do nordeste brasileiro”. Observou-se que desafios presentes na literatura 

acessada como os relativos à inexistência de acessibilidade e a atitude dos colegas de trabalho, 

gestores e o suporte familiar foram cruciais para a inclusão e permanência da pessoa com 

deficiência no trabalho e estes também se repetiram no estudo empírico realizado. A novidade 

deste último reside na existência e na importância que a rede de cooperação apresenta em um 

contexto de trabalho precário. 
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