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RESUMO 
 
 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: INCLUSÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS A acessibilidade e a mobilidade são desafios contemporâneos 
para pessoas com deficiência física. Obstáculos, barreiras e má estrutura física das vias 
coíbem o direito de ir e vir do cidadão conforme preconiza a constituição federal em seu Art. 5, 
inc. XV de 1988. Para chegar a um determinado lugar na hora marcada, as pessoas precisam 
se organizar em relação a seus deslocamentos. Para isso, devem analisar diversos fatores 
relacionados à sua cidade e buscar a tomar decisões qual é a melhor alternativa para a 
execução dessa simples locomoção. As pessoas com deficiência têm todas as dificuldades 
para circular, uma vez que o ambiente de transito, por exemplo, nunca foi preparado para 
acomodá-los. Estas pessoas vivem a soma dos problemas e dificuldades das demais pessoas, 
além do fator preponderante da ausência em si da mobilidade devido há algum tipo de 
problema físico. O estudo tem como objetivo apresentar a realidade e buscar soluções cabíveis 
para a falta de oportunidade e preparo da sociedade organizacional com o portador de 
necessidades especiais. É uma pesquisa bibliográfica dos decretos que estabelecem a 
contratação de pessoas portadoras de necessidades especiais e das dificuldades que 
enfrentam no ambiente organizacional. No decorrer do estudo buscamos minimizar as 
diferenças e os incluir da melhor forma no ambiente organizacional através de idéias e críticas 
construtivas para que possamos acrescentar mudanças na inclusão dessas pessoas ao 
ambiente, pois a sociedade em maioria não valoriza as qualidades e capacidades dos 
portadores. Muito embora A Lei nº 7.853/1989, regulamentada pelo Decreto 3.298/1999, 
alterado pelo Decreto nº 5.296/2004 bem como o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24.07.91, 
estabelecem que a empresa com 100 ou mais empregados esteja obrigada a preencher de 2% 
a 5% de seus cargos com beneficiários da previdência Social reabilitados ou com pessoas 
portadoras de deficiência habilitadas, ainda é grande a soma das organizações que tem receio 
ao lidar com um portador, por preconceito, por não possuir treinamento suficiente para melhor 
atendê-los, por má estruturação organizacional, entre outros e isso acaba destacando-se de 
forma negativa no mercado de trabalho. Um meio eficaz para desenvolver funcionários 
qualificados é elaborar treinamentos mais dinâmicos e com linguagens mais simplificadas para 
melhor aceitação das condições especiais e absorção do aprendizado, pois o deficiente 
também possui capacidade em aprender e desenvolver funções dentro de uma organização. 
Além de haver poucas oportunidades para a inclusão dessas pessoas, também temos 
problemas no desenvolvimento de ambientes como, por exemplo, para o deficiente físico a 
rampa do banco, por que não uma passagem plana? Para que o deficiente não precise de 
alguém para empurrá-lo ou então a porta especial do banco que fica fechada e é aberta por 
outra pessoa somente quando há necessidade. Para o deficiente auditivo a falta de preparação 
para a linguagem de Libras (Língua Brasileira de Sinais), entre outros, ou seja, temos em 
nossos dia-a-dia vácuos quanto ao recebimento de pessoas portadoras de necessidades. 
Concluímos que a solução para esse problema não é a igualdade, pois infelizmente o 
deficiente não usufrui ou tem dificuldade em utilizar a parte deficiente, a solução é o 
crescimento da atenção e dedicação a essas pessoas. Cabe a sociedade se conscientizar em 
ajudar, pois dependemos de todos para auxiliar na projeção de um melhor mercado de trabalho 
para os deficientes. Do governo deve-se esperar que implante novos projetos, cursos, 
treinamentos, palestras incentivadoras. Nas empresas espera-se inserção da igualdade parcial 
tanto para os empregados quanto para os empregadores que receberão novos funcionários de 
maneira preparada e profissional. Palavras-chave: Acessibilidade. Estrutura organizacional. 
Diferenças. 


