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1 Resumo 

A inclusão de pessoas com deficiências independente da natureza é uma realidade 
no ambiente organizacional. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo 
investigar como a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é integrada e 
estimulada a desenvolver as atividades de trabalho por meio de suas competências. 
Para isso, como metodologia do trabalho, serão realizadas pesquisas qualitativas 
com estudantes de um Centro Universitário da cidade de Guarulhos/SP que 
trabalham na área de Recursos Humanos para investigar como esse processo 
acontece na prática.  

Palavras-chave : Autismo. Inclusão Social. Integração. Mercado de Trabalho. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Diante de tantas mudanças, desafios do mundo dos negócios e da Era do 

Conhecimento, a inclusão de pessoas com deficiência está cada vez mais presente 

no mercado de trabalho, dada à imposição legal (Lei nº 8213/91. Lei de Cotas), mas 

não são todas as deficiências que se beneficiam dessa lei, a inclusão de pessoas 

com deficiência nos ambientes corporativos ainda enfrenta barreiras. Para as 

organizações essa inclusão deve acontecer de forma natural. 

De acordo com Vigotski(2000) o sujeito se constitui no espaço social, a partir 

das diferentes formas de relação nas quais é imerso as práticas culturais que 

vivencia, consideramos o espaço familiar essencial para constituição desde criança 

para o crescimento do individuo capaz de lidar com o Mercado de Trabalho. 

Diante do exposto, tem-se como problema de pesquisa: Quais ações são 

adotadas pelas organizações para a integração e treinamento das pessoas com o 

Transtorno do Espectro do Autismo no ambiente de trabalho? 

O estudo se justifica por sua relevância considerando a importância da 

inclusão do sujeito no mercado de trabalho e ambientes que o ajudem a colocar em 

prática as suas capacidades e competências.  

 

3 OBJETIVO 

O trabalho tem por objetivo investigar como a pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista é integrada e estimulada a desenvolver as atividades de trabalho 

por meio de suas competências. 



4 METODOLOGIA 

Para dar suporte teórico ao trabalho, serão realizadas pesquisas buscando 

como subsídios leitura de trabalhos acadêmicos, bibliografias de autores 

renomados, artigos científicos e web sites. Desenvolvendo pesquisa bibliográfica, 

pois segundo Fonseca: “A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). 

Para Gil (2007, p. 44), “os exemplos mais característicos desse tipo de 

pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à 

análise das diversas posições acerca de um problema”. Pesquisas com profissionais 

da área de Recursos Humanos que estudam num Centro Universitário da cidade de 

Guarulhos/SP será nossa fonte para executar tais pesquisas. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

A inclusão no mercado é um direito independente do tipo de deficiência ou 

grau de comprometimento, porem a própria sociedade cria barreiras com políticas 

discriminatórias e atitudes preconceituosas que rejeitam as diferenças.  

Uma sociedade inclusiva é capaz de contemplar, sempre, todas as 
condições humanas, encontrando meios para que cada cidadão, do mais 
privilegiado ao mais comprometido, exerça o direito de contribuir como seu 
melhor talento para o bem comum. (WERNECK, 2003, p. 22). 

A autora usa um termo que pode referir-se a vários conceitos diferentes, mas 

no contexto “bem comum”, dar-se a uma sociedade justa, capaz de incluir qualquer 

cidadão no mercado de trabalho, melhorando a perspectiva de vida e 

desenvolvimento do homem. 

Em geral para cumprir como determina a inclusão social dada à imposição 

legal (Lei nº 8213/91. Lei de Cotas), as organizações devem se tornar 

verdadeiramente inclusivas não se restringindo ao cumprimento da lei, e sim, 

acreditar que a contratação de pessoas com deficiência beneficia a todos. 

De acordo com Ulbra, (2013, p. 84), “A noção de empregabilidade, 

construídas pelas novas lógicas nas relações de trabalho, espelha bem a 

responsabilização atribuída ao indivíduo pela sua inclusão ou exclusão no espaço 

social chamado de mercado de trabalho”. 



É muito importante que as organizações enxerguem as inúmeras qualidades 

na inserção do autista no mercado de trabalho, assim o estimulando a descobrir seu 

potencial, superando desafios. 

O treinamento é um processo educacional de curto prazo que utiliza 

procedimentos sistemáticos e organizados pelos quais as pessoas de nível não 

gerencial aprendem conhecimentos e habilidades técnicas para um propósito 

definido. (CHIAVENATO, 2009, p. 40) 

Para o ingresso de uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista, leva-se 

em conta o processo de treinamento de integração, pois nesse momento o sujeito se 

familiariza com a empresa, conhecendo os aspectos sociais, técnicos e culturais. 

Faz-se necessário estruturar um planejamento que atenda especificamente o 

profissional onde o mesmo terá conhecimento de suas tarefas e habilidades 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em desenvolvimento, será feita uma pesquisa para obtenção 

dos resultados de inclusão de pessoas com TEA na organização e a necessidade do 

programa de treinamento. 
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