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Resumo 

 
O presente trabalho teve como objetivo analisar os artigos internacionais avaliados como A1 e A2 pela Qualis Capes das áreas de 
Administração e Psicologia, bem como os artigos indexados na base de dados Web of Science, no período de 2000 a 2010, que continham 

descritores relacionados à deficiência e trabalho, especialmente sobre a inserção de pessoas com deficiência (PcDs) no trabalho. Foram 

avaliados os indicadores bibliométricos da literatura científica e identificadas as principais temáticas de estudo sobre o tema. A amostra final 
foi constituída por 86 artigos provenientes de diferentes países. Por intermédio dos resultados deste trabalho, foi possível identificar os 

periódicos e universidades que mais publicam sobre o tema e constatar temas de estudo predominantes na literatura internacional e novas 

possibilidades de estudo sobre a inserção no trabalho de PcDs, o que pode contribuir para o trabalho dos pesquisadores brasileiros que se 
dedicam a essa temática de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Deficiência; trabalho; literatura internacional; inserção; pessoas com deficiência. 

 

Abstract 

 
The aim of this work was to analyze the international articles assessed as A1 and A2 by Qualis Capes in the fields of Management and 

Psychology, as well as the articles indexed on databases of Web of Science, in the period between 2000 and 2010, which contained 
descriptors related to disability and work, especially associated to insertion of people with disability at work. The bibliometric indicators of 

the scientific literature were assessed and the main issued of study related to the topic were identified. The final sample consisted of 86 

articles from different countries. By means of the results of this work, it was possible to identify the journals and universities which publish 
more materials on this issue, and to verify prevailing study themes in the international literature and new possibilities of study on insertion of 

people with disability at work. Furthermore, these results can contribute to the work of Brazilian researchers who devote themselves to this 

line of research. 
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Introdução 
 

A inserção de pessoas com deficiências (PcDs) 

no mercado de trabalho tem sido um tema 

recorrente nas pesquisas nacionais. A análise da 

produção científica no Brasil foi realizada por 

Suzano, Nepomuceno, Ávila, Lara e Carvalho-

Freitas (2008), que contemplaram 20 anos de 

pesquisas que versavam sobre a questão deficiência 

e trabalho, de 1987 a 2007, identificando as 

principais temáticas publicadas e o crescimento da 

produção científica no país após a regulamentação 

da Lei de Cotas – Decreto n. 3.298, de 20, de 

dezembro de 1999 (Brasil, 1999). No entanto, não 

foram encontrados artigos brasileiros que analisam 

aspectos da produção científica internacional sobre 

essa temática. 

A presente revisão pretende contribuir para os 

estudos da inserção de PcDs e tem como objetivos 

avaliar os indicadores bibliométricos da literatura 

científica internacional e identificar as principais 

questões de pesquisa associando deficiência e 

trabalho. Por indicadores bibliométricos, entende-se 

a identificação, análise e avaliação de fontes 

difusoras de trabalhos, a produtividade de 

instituições, o crescimento de qualquer campo da 

ciência e o impacto das publicações frente a 

comunidade científica. Esses indicadores 

normalmente são avaliados a partir de pesquisa 

bibliométrica, que é um tipo de investigação que 

visa a avaliar e a medir a produção científica por 

meio da quantificação e análise da comunicação 

escrita (Reveles & Takahashi, 2007). 

 

Deficiência 

 

Não existe um consenso no que se refere ao 

conceito de deficiência. A conceituação do termo 

dependerá da perspectiva teórica adotada e do foco 

de análise, se individual ou social. Priestley (1998) 

identificou quatro combinações predominantes nos 

estudos sobre a deficiência articulando essas duas 

dimensões: a) as pesquisas ancoradas em modelos 

materialistas individuais, em que a deficiência é 

contemplada como um produto da ação biológica 

sobre o funcionamento do corpo: a preocupação 

predominante é a reabilitação física e os estudos 

visam ao desenvolvimento de procedimentos e 

instrumentos médicos e tecnológicos para a 

reabilitação; b) os estudos que têm como 

perspectiva predominante os modelos idealistas 

individuais, em que a deficiência é definida como 

produto da criação de identidades e da negociação 

de papéis, sendo as unidades de análise 

predominantes as crenças e as identidades; c) as 

pesquisas que têm como referência os modelos da 

criação social, em que a deficiência é definida 

como um produto material das relações 

socioeconômicas desenvolvidas em um contexto 

histórico específico: as unidades de análise sendo as 

barreiras físicas – estruturais e institucionais – e as 

relações materiais de poder; d) as investigações que 

têm como eixo de análise os modelos da construção 

social, em que a deficiência é definida como 

produto dos valores sociais desenvolvidos em um 

contexto cultural específico e as unidades de análise 

são os valores culturais (percepção cultural do que 

seja a diferença) e as representações. Priestley 

(1998), embora utilize essas combinações como 

forma de analisar os principais estudos sobre a 

deficiência, também afirma que muitos 

pesquisadores adotam um pluralismo ontológico 

nos estudos sobre a deficiência, buscando, por 

exemplo, acomodar a importância da cultura ao 

lado da política econômica; outros buscam 

reconciliar a posição sociomaterialista com a 

experiência pessoal e a identidade. 

Embora a deficiência possa ser contemplada de 

diferentes formas, alguns elementos na definição do 

termo precisam ser identificados para que ela possa 

ser um objeto de estudo específico. Assim, 

adotaremos, na presente revisão, a definição de que 

a deficiência se configura como uma alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da 

função física, auditiva, visual ou intelectual, sendo 

que essa alteração poderá resultar em perda de 

autonomia para a pessoa, trazer problemas de 

discriminação social e dificultar a inserção social 

das pessoas com deficiência, em função de 

contingências históricas, sociais e espaciais 

(Carvalho-Freitas, 2007). 

 

Trabalho 

 

O trabalho como condição da existência 

humana (Arendt, 1987) nem sempre teve a 

centralidade na vida das pessoas e nas reflexões 

teóricas, tal como se verifica nos dois últimos 

séculos. Weber (1989) auxilia no entendimento das 

modificações que o significado do trabalho sofreu 

na sociedade ocidental ao buscar compreender as 

influências das ideias religiosas no 

desenvolvimento do capitalismo. Argumenta que o 

trabalho concebido como um fim absoluto em si 

mesmo precisou ser produto de um longo e árduo 

processo de educação religiosa, desvinculando-se 

da concepção de castigo para uma concepção de 

vocação, próxima à vocação religiosa, isto é, como 

uma finalidade da vida. A própria divisão do 
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trabalho e das profissões torna-se um fenômeno 

justificado pela vontade divina a partir da reforma 

protestante. Embora, segundo Weber, o capitalismo 

vencedor não precise mais do abrigo religioso para 

sua justificação, “a crença religiosa no ‘dever 

vocacional’, como um fantasma, ronda em torno de 

nossas vidas” (p. 131). 

Para Marx, o trabalho é concebido como uma 

atividade fundamental da livre criação do homem 

por si mesmo. O trabalho criador, segundo esse 

autor, é uma condição necessária para a liberdade 

do homem, para sua humanização, a fim de que o 

homem seja dono de si mesmo, para que seja capaz 

de transformar o mundo e transformar a si próprio 

(Konder, 1981). No entanto, são Marx e Engels 

(1987) que irão denunciar a alienação do trabalho, 

isto é, o fenômeno pelo qual o trabalhador, dentro 

de uma sociedade de classes, desenvolve apenas 

atividades de execução e é sacrificado ao produto 

do trabalho. Nessa perspectiva, o trabalho é 

concebido como um bem a ser negociado pelo 

mercado. Segundo Hobsbawm (1987), a 

concretização da negociação do trabalho como um 

bem, entre aqueles que têm a necessidade da mão 

de obra para produzir bens e aqueles que têm sua 

força de trabalho para dispor, ocorre por meio do 

contrato de trabalho, que é regido pelo Estado, 

sendo essa a configuração predominante do 

mercado de trabalho formal. 

 

Deficiência e Trabalho 

 

A despeito de todas as críticas ao trabalho e ao 

mercado de trabalho capitalista, as pessoas com 

deficiência têm se organizado em movimentos de 

defesa de seus direitos, entre eles o direito ao 

trabalho, desde as décadas de 1960 e 1970, 

notadamente nos Estados Unidos (Goss, Goss, & 

Adam-Smith, 2000) e no Reino Unido (Barnes, 

Oliver, & Barton, 2002). No século XX, foram 

criadas, no mundo inteiro, instituições 

especializadas no atendimento das deficiências e 

implantados programas de reabilitação. 

Organizações intergovernamentais, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), passaram a apoiar 

a equiparação de oportunidades para as pessoas 

com deficiência e a criar um intercâmbio de 

conhecimentos sobre a deficiência. Os países, cada 

um ao seu modo, passaram a regulamentar os 

direitos dessas pessoas. 

No cenário mundial, cerca de 10% das pessoas 

do mundo possuem algum tipo de deficiência (650 

milhões) e 72% delas encontram-se em idade 

produtiva (Conferencia Internacional del Trabajo, 

2007). No Brasil, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(2000)
5
, existem 24,5 milhões de pessoas com 

deficiências, o que representa 14,5% da população 

brasileira. Considerando a questão do trabalho 

dessas pessoas, verifica-se que, nos últimos três 

anos, houve um decréscimo percentual no número 

de vínculos empregatícios formais de PcDs. 

Conforme dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) (2010), no ano de 2008, o número 

de vínculos empregatícios formais de pessoas com 

deficiência era de 323.210, ou seja, representava 

0,82% do total de vínculos empregatícios no país. 

Em 2009, o número de PcDs diminuiu, passando 

para 288.593 vínculos, ou seja, 0,70% do total. Em 

2010, houve um aumento do número absoluto de 

vínculos (306 mil). No entanto, o percentual em 

relação aos vínculos empregatícios permaneceu o 

mesmo (0,70%), pois houve um aumento do 

número de pessoas empregadas formalmente no 

país.  

 

Método 
 

O interesse deste estudo foi fazer um 

mapeamento da produção científica internacional 

dos últimos dez anos. Para tanto, foram analisadas 

revistas científicas internacionais com publicações 

do período de 2000 a 2010. O levantamento foi 

limitado a artigos, excluindo-se teses, livros e 

capítulos de livros. A base de dados da pesquisa foi 

constituída por resumos dos artigos publicados nos 

periódicos internacionais avaliados como A1 e A2 

pela Qualis Capes das áreas de Administração e 

Psicologia, bem como pelos periódicos da base 

eletrônica de dados Web of Science, constituindo 

um total de 13 periódicos analisados. 

As palavras-chave utilizadas para delimitar a 

pesquisa foram: disability (deficiência) e people 

with disability and work (pessoas com deficiência e 

trabalho). O período de coleta de dados se deu no 

mês de agosto de 2010, o que limita a pesquisa das 

publicações desse ano até o mês mencionado. 

Como categoria de análise, foi utilizada a 

distribuição demográfica dos periódicos e das 

universidades a que pertenciam os autores. Nos 

artigos em que existia coautoria, foi considerada a 

pertença institucional apenas do primeiro autor. 

Dessa forma, foram identificados os periódicos que 

mais publicaram sobre o tema no período, bem 

como as universidades e os países com maiores 

                                                 
5 Até a presente data, ainda não foram divulgados os resultados 

do Censo de 2010 realizado pelo IBGE. 
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produções. A escolha desses critérios visou a 

facilitar a identificação de periódicos, nos quais se 

possam fazer acompanhamentos sistemáticos da 

produção internacional sobre o tema, e de 

universidades, onde possam ser construídas 

possíveis parcerias internacionais para os estudos 

realizados no Brasil. 

Também foi realizada uma análise de conteúdo 

dos resumos visando a identificar as principais 

temáticas pesquisadas e a contemplar os principais 

interesses das pesquisas internacionais sobre o 

tema. Durante a análise mais sistemática das 

temáticas dos artigos, foi verificado que, embora 

todos trouxessem as palavras-chave pesquisadas, 

apenas 58 artigos tratavam diretamente da questão 

da deficiência e trabalho. Os demais resumos 

tratavam de temáticas relacionadas à prevenção de 

acidentes e reabilitação profissional, 

principalmente, e a questão da deficiência, embora 

presente, não era o objeto de análise central do 

artigo. 

 

Resultados e Discussão 
 

Indicadores bibliométricos 

 

Na etapa de levantamento de dados, foram 

identificados 13 periódicos científicos 

internacionais que tinham pelo menos um artigo 

sobre o tema deficiência e trabalho. Em relação à 

demografia de periódicos científicos, do total de 86 

resumos de artigos identificados que compõem a 

base de dados do presente estudo, as revistas 

específicas que possuíam mais artigos sobre o tema 

eram Disability and Society, com 38 artigos, e 

Journal of Occupational Rehabilitation, com 23 

artigos; já o Journal of Applied Social Psychology 

foi a revista generalista que publicou mais artigos 

(sete), seguida por The Journal of Psychology 

(três), conforme Tabela 1.  

A partir dos resultados apresentados na Tabela 

1, é possível identificar que os periódicos que têm 

mais contribuído para a difusão de pesquisas que 

relacionam trabalho e deficiência são Disability and 

Society (editado pela School of Education da 

University of Sheffield, Reino Unido), Journal of 

Occupational Rehabilitation (EUA) e Journal of 

Applied Social Psychology (EUA). Esses periódicos 

são fontes de acompanhamentos sistemáticos das 

produções internacionais sobre o tema, além de 

possíveis veículos para divulgação de pesquisas 

brasileiras. 

 

 

 

 

Tabela 1 – Revistas científicas internacionais 

 

 

 

 

Revistas Específicas 

Artigos 

publicados no 

período de 2000 a 

2010 

Disability and Society 38 

Journal of Occupational 

Rehabilitation 

 

23 

Technology and 

Disability 

 

3 

Revistas Generalistas Artigos 

publicados no 

período de 2000 a 

2010 

Journal of Applied Social 

Psychology 

 

7 

The Journal of 

Psychology 

 

3 

Psychological Reports 2 

Personnel Psychology 2 

Human Resources 

Management Review 

 

2 

The International Journal 

of Human Resource 

Management 

 

 

2 

Journal of Organizational 

Change Management 

 

1 

International Journal of 

Training and 

Development 

 

 

1 

Human Relations 1 

Human Performance 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

Em relação à demografia de países (Tabela 2), 

dos 15 países representados nas publicações, os 

Estados Unidos da América (EUA) tiveram 45,3 % 

das publicações, seguidos pelo Reino Unido com 

24,4%. É interessante notar que nenhuma 

universidade brasileira faz parte dessa relação. Por 

outro lado, a identificação das Universidades que 

mais publicaram nesse período indica 

possibilidades de parcerias e contatos 

internacionais. 

 

Populações investigadas 

 

Com relação às populações estudadas, foram 

investigadas, principalmente, pessoas com 

deficiência em busca de emprego, PcDs em 

situação de transição e que participam de 

programas e políticas sociais, PcDs em situação de 

trabalho, além de empregadores e colegas de 
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trabalho dessas pessoas
6
. Essas populações 

investigadas são as mesmas encontradas nas 

pesquisas nacionais sobre a temática. 

 

Tabela 2 – Universidades e países que mais 

publicaram no período de 2000 a 

2010 

 

Universidades 

 

Artigos publicados 

no período de 2000 

a 2010 

Virginia Commonwealth 

University (EUA) 

5 

Washington University 

School of Medicine 

(EUA) 

3 

Texas A e M University 

(EUA) 

3 

Georgia Institute of 

Technology (EUA) 

2 

University of 

Massachusetts (EUA) 

2 

Leeds University (Reino 

Unido) 

2 

Lancaster University 

(Reino Unido) 

2 

University of Dundee 

(Reino Unido) 

2 

McMaster University 

(Canadá) 

2 

Université de Sherbrooke 

(Canadá) 

2 

University of Amsterdam 

(Holanda) 

2 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

Metodologias adotadas 

 

Devido às diferentes características dos 

resumos analisados, nem todos trouxeram 

explicitamente os métodos adotados, dificultando 

uma análise quantitativa de suas ocorrências. No 

entanto, os métodos de coleta de dados 

identificados foram: entrevistas, entrevistas por 

telefone, survey eletrônico, análise documental, 

aplicação de questionários e análise de experiência 

de laboratório experimental. É interessante notar 

que dois dos métodos utilizados nas pesquisas 

internacionais não são comuns nas pesquisas sobre 

a temática no Brasil: entrevistas por telefone e 

análise de experiência de laboratório experimental. 

 

                                                 
6 Na análise das temáticas dos artigos, é possível identificar as 

populações investigadas e os artigos que se referem a essas 

populações. 

Temática dos artigos 
 

Contexto de trabalho das PcDs em diferentes 

países 

 

Na análise dos resumos dos artigos, verificou-

se que 19 deles tratavam de contextos de trabalho 

das PcDs em diferentes países, abordando, 

principalmente, os seguintes temas: questão do 

emprego, políticas públicas e movimento dos 

direitos das PcDs.  

Tendo como temática a questão do emprego, 

foram investigadas a situação de emprego das PcDs 

no Líbano (Wehbi, & El-Lahib, 2007), as barreiras 

ao emprego de PcDs no Canadá (Shier, Grahan, & 

Jones, 2009) e o trabalho por conta própria (self-

employment) entre PcDs de 13 países da Europa e 

suas vantagens para essas pessoas (Pagán, 2009). 

Há um estudo etnográfico realizado no Camboja, 

associando deficiência e discriminação no trabalho 

(Gartrell, 2010) e um estudo sobre a natureza das 

barreiras que pessoas com deficiência enfrentam no 

ambiente de trabalho no Quênia, África (Opini, 

2010). Um artigo traz a avaliação crítica das 

contradições com as quais as PcDs se defrontam 

diante da emergência de um mercado de trabalho 

flexível na Grã-Bretanha (Jolly, 2000), outro a 

discussão dos impactos da tecnologia de 

comunicação e informação no emprego de PcDs na 

Suécia (Michailakis, 2001). Finalmente, há um 

estudo sobre práticas de discriminação na 

contratação de PcDs na Nova Zelândia (Harcourt, 

Lam, & Harcourt, 2005). É interessante notar que 

as principais questões de interesse são aspectos 

ligados à discriminação e às barreiras ao emprego, 

indicando que, embora com configurações 

diferenciadas, esses temas parecem não depender 

de contextos culturais específicos e atravessam os 

diferentes países pesquisados. 

Abordando as políticas públicas, foi 

identificada uma discussão e avaliação de políticas 

de incentivo ao trabalho para PcDs no Reino Unido 

na década de 1990 (Hyde, 2000). Há um estudo 

comparativo de programas de seguridade social 

para PcDs em 163 países, usando metodologia de 

avaliação dessas políticas (Dixon, & Hyde, 2000), 

um estudo que visa a articular a realidade micro e 

macroeconômica americana e sua regulamentação 

por meio do Americans with Disabilities Act 

(Russell, 2002), uma discussão sobre as relações 

entre políticas governamentais na Grã-Bretanha e a 

ambiguidade da definição da deficiência e sua 

relação com questões econômicas e de poder (Jolly, 

200), um estudo sobre a questão da deficiência e 

emprego, fazendo uma comparação crítica entre a 

legislação do Reino Unido e a legislação americana 



133 

 

Carvalho-Freitas; M. N. de; Leal, G. T. & Souto, J. F. Deficiência e Trabalho: Literatura Científica Internacional 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 6(1), São João del-Rei, janeiro/julho 2011 

 

 

(Goss, Goss, & Adam-Smith, 2000) e um estudo 

sobre os efeitos dos serviços de reabilitação 

vocacional nos resultados de emprego de PcDs nos 

Estados Unidos (Dutta, Gervey, Fong Chan, Chih-

Chinchow, & Ditchman, 2008). A preocupação 

com a avaliação da efetividade das políticas 

públicas para geração de emprego parece ser uma 

preocupação importante no Reino Unido e nos 

Estados Unidos. 

Sobre o movimento dos direitos das PcDs, foi 

identificado um estudo sobre esse movimento no 

Japão (Hayashi, & Okuhira, M., 2001), uma 

discussão sobre o movimento pelos direitos das 

PcDs no Reino Unido (Danieli, & Wheeler, 2006) e 

um estudo sobre os resultados judiciais de ações das 

PcDs desde a implementação do Disability 

Discrimination Act no Reino Unido (Konur, 2007) 

e sobre as implicações do Disability Discrimination 

Act no emprego de PcDs no Reino Unido 

(Roulstone & Warren, 2006). Uma possível 

explicação para o maior número de publicações do 

Reino Unido em relação aos direitos das PcDs é a 

história desses movimentos. No Reino Unido, no 

início da década de 1970, houve um relevante 

movimento das pessoas com deficiência, 

denominado Union of the Physically Impaired 

Against Segregation (UPIAS), que teve papel 

fundamental na reformulação da perspectiva de 

análise sociológica sobre a deficiência. Esse 

movimento, que tinha por meta lutar pelo fim da 

segregação das PcDs e sua exclusão do mercado de 

trabalho, também produziu uma significativa 

declaração que desempenhou papel central na 

mudança do conceito de deficiência. Segundo 

Barnes, Oliver e Barton (2002), Vic Finkelstein, 

líder desse movimento, definiu deficiência como 

uma desvantagem ou restrição da atividade causada 

pela organização social contemporânea que exclui 

as pessoas com deficiência de suas principais 

atividades sociais. Essa definição social da 

deficiência foi imediatamente incorporada pelos 

pesquisadores britânicos que também faziam parte 

do UPIAS e passou a ser denominada como 

“modelo social” da deficiência. Essa nova 

perspectiva de análise da deficiência culminou na 

emergência dos “Estudos sobre a Deficiência” 

(Disability Studies) como uma disciplina acadêmica 

no Reino Unido. 

 

Programas de serviços e intermediação de emprego 

para PcDs 

 

Foram identificadas seis pesquisas que 

discutem ou avaliam o impacto dos programas de 

serviços e intermediação de emprego, 

principalmente no Reino Unido e nos Estados 

Unidos da América: um estudo para identificar boas 

práticas de inserção no emprego de PcDs entre 

Social Firms, termo britânico utilizado para se 

referir a empresas que atuam em atividades 

comerciais e de produção, definindo sua atuação 

dentro de um cenário de missão social e integrando, 

dentre outros grupos vulneráveis, as PcDs (Secker, 

Dass, & Gorve, 2003); um estudo de casos de 

pessoas com dificuldade de aprendizagem, que 

participaram do support employment (um sistema 

de suporte para PcDs conseguirem e manterem seus 

empregos), identificando as lacunas dessa atividade 

(Wilson, 2003); um estudo que teve por objetivo 

avaliar o impacto das políticas e práticas de Local 

Public Service Agreement (acordos realizados entre 

conselhos e governo locais para trabalharem juntos, 

visando a melhorar os serviços públicos e a lidar 

com as prioridades locais e nacionais; 

normalmente, o governo investe financeiramente 

nessas ações e espera retorno delas) para 

recolocação de PcDs em duas cidades do Reino 

Unido (Piggott, Sapey, & Wilenius, 2005); uma 

pesquisa que faz uma avaliação crítica do impacto 

do New Deal (política do Reino Unido para assistir 

pessoas desempregadas e que dependem de 

benefícios para fazerem a transição da dependência 

do Estado para a independência por meio do 

trabalho) para as PcDs (Roulstone, 2000; Grover, & 

Piggott, 2007); uma avaliação de serviços e 

programas para auxiliar na transição entre 

dependência e independência econômica no 

trabalho em Wisconsin, Estados Unidos da América 

(Alfred, Martin, 2007); e um estudo com PcDs 

inscritas no Medicaid (programa de saúde 

americano destinado a pessoas e famílias de baixa 

renda, entre elas PcDs) e as limitações para sua 

entrada no mercado de trabalho (Henry, Banks, 

Clark, & Himmelstein, 2007). 

 

Emprego e carreira de pessoas com deficiência 

 

Foram identificadas 26 pesquisas que estudam 

aspectos relacionados ao emprego e/ou carreira das 

PcDs. Essas pesquisas investigam as seguintes 

questões: barreiras para as PcDs procurarem e 

manterem o emprego, estendendo a noção de “teto 

de vidro”, normalmente utilizada em estudos de 

gênero, para explicar as dificuldades de essas 

pessoas ascenderem às posições de liderança nas 

organizações (Wilson-Kovacs, Ryan, Haslam, & 

Rabinovich, 2008); desenvolvimento de carreira 

entre jovens artistas com deficiência (Boeltzig, 

Sulewsk, & Hasnain, 2009); experiência de 

aposentadoria involuntária devido à deficiência 

(Bradley et al.,2004); aspectos socioeconômicos 

que influenciam a obtenção de emprego entre PcDs 
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(Findley & Sambamoorthi, 2004); fatores que 

promovem ou impedem a entrada no mercado de 

trabalho de jovens PcDs (Achterberg, Wind, Bôer, 

& Frings-Dresen, 2009); diferenças na distribuição 

ocupacional, salários e segurança no trabalho entre 

pessoas com e sem deficiência e possíveis 

determinantes dessas diferenças como tipo de 

deficiência e idade – estudo com banco de dados 

oficiais americanos sobre ocupação (Kaye, 2009); 

experimento em laboratório da percepção da 

avaliação de perfomance de PcDs (Miller & 

Werner, 2005); avaliação da qualidade da 

experiência prévia com PcDs e sua associação com 

expectativas positivas e reações afetivas mediante 

possibilidade de vir a trabalhar com essas pessoas 

(Scherbaum, Scherbaum, & Popovich, 2005); 

atitudes de administradores frente ao emprego de 

PcDs, utilizando duas escalas: Interaction with 

Disabled Persons Scale e Attitudes toward 

Employing Persons with Disabilities Instrument 

(Loo, 2004); percepção sobre a deficiência, 

utilizando fatores do modelo médico e social da 

deficiência (Lobianco & Sheppard-Jones, 2007); 

preditores de comportamento de ajuda em relação 

aos colegas de trabalho com deficiência, utilizando 

o modelo de fatores que afetam o tratamento de 

PcDs, de Stone e Colella (Miller & Werner, 2007); 

influência de fatores psicológicos na atitude frente a 

pessoas com deficiência física (Keller & Siegrist, 

2010); meta-análise de estudos (artigos publicados, 

teses e dissertações) sobre discriminação no 

trabalho contra PcDs, avaliando os principais 

efeitos da deficiência no julgamento dos 

profissionais de Recursos Humanos, por exemplo, 

na decisão de contratação, expectativa e avaliação 

de performance (Ren, Paetzold, & Colella, 2008); 

revisões de literatura sobre questões associadas à 

acomodação, incluindo tecnologias assistivas, para 

possibilitar a entrada e permanência das PcDs nas 

organizações (Butterfield & Ramseur, 2004; Zolna, 

Sanford, Sabata, & Goldthwaite, 2007; Björk, 

2009); fatores que afetam a percepção de justiça 

relacionada às acomodações no trabalho de PcDs 

(Colella, Paetzold, & Belliveau, 2004); avaliação de 

atitudes em relação às PcDs no local de trabalho, 

considerando a avaliação de crenças do que seja a 

deficiência, reações afetivas ao trabalho junto com 

PcDs, crenças sobre a necessidade de adequações 

no local de trabalho, no contexto do Americans with 

Disabilities Act (Popovich, Scherbaum, Scherbaum, 

& Polinko, 2003); entrevista de emprego, 

considerando a perspectiva da PcD (Duckett, 2000); 

efeito da política de salário mínimo nacional do 

Reino Unido nas atitudes de empregadores frente 

ao quadro de PcDs (Schneider & Dutton, 2002); 

survey em três setores: transporte, tecnologia da 

informação e serviços financeiros, em duas cidades 

do Reino Unido, visando a identificar quais 

deficiências específicas e limitações nas habilidades 

pessoais são vistas como grandes impedimentos ao 

emprego, sendo proposto um novo modelo de 

análise para o estudo dessa questão (Stevens, 2002); 

discriminação e satisfação no trabalho (Perry, 

Hendricks, & Broadbent, 2007); discriminação na 

contratação de PcDs (McMahon, Hurley, Fong 

Chan, Rumrill Jr., & Roessler, 2008; McMahon, 

Hurley, Fong Chan, Rumrill Jr., & Roessler, 2008; 

McMahon et al. 2009); e discriminação na 

contratação e características dos empregadores 

(McMahon et al., 2008). Também nas pesquisas 

sobre emprego e carreira de PcDs na literatura 

internacional, é possível identificar, resguardando 

as especificidades de cada contexto, aspectos de 

discriminação nos processos de trabalho 

envolvendo PcDs. 

 

Perspectivas de análise da deficiência e trabalho 

 

Na revisão realizada, foi verificado que seis 

pesquisas traziam perspectivas de análise diferentes 

da maioria no que se refere à questão da deficiência 

e do trabalho. São elas: estudo sobre resultados de 

pesquisas em relação à diversidade nas 

organizações e desenvolvimento de um modelo 

integrativo da diversidade (Shore et al., 2009); 

estudo sobre diversidade e ações afirmativas no 

trabalho (Kravitz, 2008); análise da deficiência 

como um grupo cultural (Gilson & Depoy, 2000); 

estudo da relação entre deficiência, gênero e 

desemprego (Randolph & Andresen, 2004); a 

questão da deficiência e os modelos de subjetivação 

por meio do trabalho e da sexualidade (Galvin, 

2006); e significado do trabalho para mulheres com 

deficiência de duas gerações e três tipos de 

deficiência: física, visual e auditiva (Gonzalez, 

2009). Essas perspectivas abrem possibilidade de 

novos enfoques de estudos sobre a deficiência, 

podendo potencializar os seus resultados e trazer 

contribuições e lacunas importantes para serem 

contempladas em futuras pesquisas. 

 

Considerações Finais 
 

A inserção de PcDs no trabalho vem sendo 

reconhecida como uma questão importante de 

estudo, pois essas pessoas, em função de seu 

número, fazem parte de um grupo relevante 

socialmente, existem políticas públicas visando a 

garantir a inclusão dessas pessoas e há 

obrigatoriedade de as organizações brasileiras 

contemplarem em seus espaços a diversidade do 

contexto onde estão inseridas, adequando-se para 
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serem acessíveis a todos. Assim, no presente 

estudo, foi buscado identificar como tem sido 

discutida a questão da deficiência e trabalho em 

artigos científicos internacionais nos últimos dez 

anos.  

Foi verificado que a relação entre trabalho e 

deficiência tem sido objeto de investigação de 

inúmeros trabalhos, indicando que questões como 

discriminação, barreiras ao emprego e necessidade 

de avaliação das políticas públicas vigentes são 

preocupações dos pesquisadores em diversos 

países, com diferentes tipos de organização social, 

desenvolvimento econômico e regulamentação dos 

direitos das PcDs. Esse resultado indica que 

pesquisas comparativas entre países se tornam 

relevantes para identificar questões que contribuem 

para a discriminação das PcDs independentemente 

do contexto cultural e econômico. 

Outros estudos contemplam empregadores, 

colegas de trabalho e profissionais de Recursos 

Humanos como populações importantes para serem 

investigadas no processo de inserção de PcDs, o 

que ocorre de maneira similar nas pesquisas 

produzidas no Brasil (Suzano et al., 2008), que 

podem auxiliar a entender melhor as barreiras ao 

acesso das PcDs ao trabalho. Por outro lado, essa 

revisão de literatura possibilitou identificar férteis 

possibilidades de pesquisa sobre a inserção de 

PcDs, associando outras categorias de análise como 

gênero, geração e subjetividade, dentre outras, 

trazendo novos elementos para se entender melhor 

as relações entre deficiência e trabalho.  

A revisão permitiu, também, identificar os 

periódicos, universidades e países que mais se 

dedicam às pesquisas sobre o tema, além das 

temáticas com suas referências específicas, 

facilitando o trabalho de pesquisadores que se 

dedicam ao tema no país. No entanto, é necessário 

sublinhar os limites da revisão, que trabalhou com 

os resumos dos artigos, impossibilitando uma 

análise dos resultados e contribuições das 

pesquisas. 
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