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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo abordar as barreiras de relacionamento interpessoal 

dos deficientes auditivos nas corporações e tende a divulgar as informações que são 

desconhecidas por quem não possui nenhum tipo de deficiência, ou seja, mostrar e 

ampliar a visão daqueles que desconhecem esse universo paralelo. Evidenciar o fato 

que os deficientes auditivos vem buscando seu lugar na sociedade, oportunidades 

de trabalho, qualificação e acessibilidade, mas o prejulgamento, o preconceito e a 

discriminação continuam afetando diretamente sua inclusão num mundo em que, 

surdo é quem não vê. Tratando-se da inclusão de deficientes auditivos nas 

empresas vários aspectos foram levados em consideração, portanto, o conjunto de 

pesquisas bibliográficas foram embasadas em políticas públicas, legislações 

federais, convenções voltadas aos deficientes auditivos, dificuldades encontradas 

pelos deficientes e pelas empresas no que se refere à inclusão, além de alguns 

dados sobre os mesmos no Brasil. Após diversas leituras foi possível evidenciar que 

para existir melhorias nos processos de inclusão dos deficientes auditivos nas 

corporações sem caráter obrigatório será necessário rever as reflexões sobre a 

causa, ter sensibilização, preparar melhor as equipes para receber essa nova classe 

e ofertar formação especializada. Em contrapartida, é preciso reconhecer alguns 

progressos da comunidade surda que ainda estão longe do ideal. 

Palavras-chave: Inclusão. Deficientes auditivos. Mercado de trabalho. Barreiras. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende mostrar as dificuldades das pessoas com deficiência 

auditiva no mercado de trabalho, suas capacidades e suas adaptações ao meio em 

que vivem. O deficiente pode ser competente tendo condições de concorrer 

igualmente com as demais pessoas, desde que suas diferenças sejam analisadas e 

respeitadas. 

No universo corporativo, mesmo com a existência da lei federal nº8.213/91, 

art.93º (BRASIL, 1999), também conhecida como ‘Lei de Cotas’ que estabelece “A 

empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% 

(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.” (BRASIL, 

1991) 



A questão de pesquisa deste trabalho é mostrar que apesar de estarem 

acolhidos no âmbito desta lei os deficientes auditivos ainda enfrentam obstáculos 

para ingressarem nas organizações devido as barreiras de comunicação, 

estabelecendo assim, como hipótese, que as organizações ainda não estão 

preparadas nem qualificadas o suficiente para receber os deficientes auditivos na 

sua atmosfera profissional. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é mostrar de forma clara a situação dos 

deficientes auditivos no mercado de trabalho, aumentar suas oportunidades de 

ingresso no mesmo e despertar o interesse social na aprendizagem da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), garantindo assim maior liberdade de comunicação. 

 

4. METODOLOGIA: 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, pois esse 

tipo de estudo foi a melhor maneira de abordar a problemática no estado atual de 

nossos conhecimentos, pois não procuramos soluções, mas sim, maneiras de 

levantar e descobrir o conjunto de problemas enfrentados pelos deficientes auditivos.  

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 60) 

 
A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 
teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Pode ser 
realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou 
experimental. Em ambos os casos, busca-se conhecer e analisar as 
contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, 
tema ou problema. 

 

A metodologia utilizada desenvolve os conhecimentos e estabelece vínculo direto 

com o assunto apresentado, com o intuito de apoiar, explorar e fundamentar as 

afirmações e deduções colocadas em questão, não com uma conjuntura pessoal, 

mas com um olhar na estrutura social, onde são estabelecidos deveres ao Estado e 

a órgãos internacionais quando refere-se ao tema. 

Barros e Lehfeld (2007, p. 2) mencionam: “Assim, a metodologia corresponde a um 

conjunto de procedimentos a ser utilizado na obtenção do conhecimento. É a 

aplicação do método, por meio de processos e técnicas, que garante a legitimidade 

científica do saber obtido”.  



Após a análise dos materiais de estudo, a pesquisa foi exposta citando todas suas  

referências utilizadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Decreto nº5.296/04 art.5º, § 1º, I, b) define “deficiência auditiva: 

perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.” (BRASIL, 

2004) É a dificuldade ou incapacidade que algumas pessoas sentem ou tem em 

ouvir determinados sons de acordo com a variação dos seus decibéis (dB). 

Ampliando os conceitos temos Davis e Silverman (1966) que definiram o 

decibéis (dB) como indicador usado para determinar a variação do grau da 

deficiência auditiva. Podendo ser diferenciadas nas seguintes categorias: Deficiência 

Auditiva leve - Incapacidade de ouvir sons entre 25 a 40 dB; Deficiência Auditiva 

Moderada - Incapacidade de ouvir sons entre 41 a 70 dB; Deficiência Auditiva severa 

- Incapacidade de ouvir sons entre 71 a 90 dB; Deficiência Auditiva Profunda - 

Incapacidade de ouvir sons menores que 90 dB. Temos também o censo 2010 do 

IBGE apontando que 5,10% da população brasileira apresenta algum grau de 

deficiência auditiva, na qual 344.206 não ouvem de modo algum, 1.798.967 tem 

grande dificuldade e 7.574.145 tem alguma dificuldade, sendo a raça branca mais 

acometida que a raça negra. 

Conforme o site Feneis, “Há cerca de 9,7 milhões de pessoas com deficiência 

auditiva só no Brasil, e dentre eles somente 700 mil estão inseridos no mercado de 

trabalho.” Ou seja, ainda é necessário uma grande inclusão, pois dos números 

apontados acima ainda possuem uma pequena representatividade dos deficientes 

trabalhando nas organizações. 

A princípio, a maior dificuldade enfrentada pelos deficientes auditivos seria a 

comunicação com as demais pessoas que não estão habituadas ao convívio com 

este tipo de deficiência, tornando sua inclusão no mercado de trabalho mais difícil e 

sua exclusão óbvia, essa situação se dá devido ao desconhecimento e despreparo 

da sociedade em não buscar adaptá-los ao ambiente organizacional, deixando de 

lado o reconhecimento de sua capacidade produtiva, o que deixa evidente nos dias 

atuais a questão do preconceito. 

Segundo Mattar (2002, p.7) “Ainda há muita resistência quanto à contratação 

de portadores de deficiência. Os motivos são diversos: preconceito, falta de 



disposição em arcar com os custos e a adaptação do local de trabalho.” Os custos 

de treinamentos utilizados para facilitar a comunicação entre os profissionais com 

deficiência auditiva chega ser oneroso quando comparado com as demais 

deficiências. 

“A surdez compromete o principal meio de comunicação na sociedade e 

impede o acesso à comunicação oral-auditiva.” (CHAVEIRO, BARBOSA, 2004, p.). 

Como a língua oral-auditiva é o meio de comunicação utilizado para a adequar o 

diálogo entre os indivíduos aumentando a capacidade da coordenação das ideias e 

dos pensamentos, Resta aos deficientes auditivos comunicarem-se através de 

LIBRAS, leitura labial ou quando alfabetizados pelo uso da escrita. 

A linguagem de sinais ao contrário do que muitas pessoas pensam não é uma 

linguagem universal, cada nação/país possui particularidade em seus gestos de 

comunicação. No Brasil esse tipo de comunicação é conhecida como Linguagem 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

A LIBRAS passou a ser reconhecida como a língua oficial brasileira de sinais 

por meio da Lei federal nº10.436 art.1º “É reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos 

de expressão a ela associados.” (BRASIL, 2002). Por ausência da linguagem oral a 

LIBRAS é o meio de comunicação não-verbal mais utilizado entre deficientes 

auditivos, porém como toda e qualquer forma de linguagem requer aprendizado para 

adquirir conhecimento e êxodo em sua execução. 

Ainda dentro do âmbito desta em seu parágrafo único a LIBRAS é “a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão 

de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.”. 

Na ausência desse aprendizado são utilizadas outras formas de comunicação, como 

por exemplo, a escrita, a mímica e a leitura labial, que tornam-se frequentes no dia-

dia desses indivíduos para comunicarem-se com pessoas que não possuem essa 

deficiência. 

Apesar de ser popular e uma forma primitiva de linguagem a mímica muitas 

vezes torna-se o meio longo na tentativa de se obter um diálogo, pois nem sempre 

os gestos utilizados pelos indivíduos possuem o mesmo significado tornando a 

comunicação repetitiva e difícil de ser entendida. Segundo o site Sua Pesquisa.com 

“Mímica é uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e 



fisionômicos. Através da mímica, uma pessoa pode passar ideias e pensamentos 

sem usar a fala, apenas fazendo sinais.” 

A leitura labial é a forma mais complexa de comunicação, para entendê-la é 

necessário possuir um vocabulário rico e saber desvendar as expressões faciais.  

A escrita muitas vezes torna-se necessária para a comunicação interpessoal e 

seu uso no cotidiano pode ser de difícil utilização, já que desde a infância representa 

uma segunda língua, e como tal pode apresentar dificuldades de domínio e gerar 

constrangimentos e frustrações quando não dominada. 

Quando as alternativas anteriores tornam-se frustradas a existência do 

intérprete de LIBRAS é de essencial utilização. Segundo a Lei federal nº 12.319, 

art.6º, inciso I (BRASIL, 2010) estabelece à esse profissional “Efetuar comunicação 

entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e 

ouvintes, por meio da LIBRAS para a língua oral e vice-versa.”, ou seja, é 

responsável por decifrar, interpretar e traduzir os gestos executados pelos 

deficientes auditivos às demais pessoas e vice-versa possibilitando assim a 

comunicação entre ambos. 

É notório que ainda há um grande preconceito na sociedade em relação aos 

portadores de deficiências, principalmente tratando-se do meio corporativo, que na 

visão de muitos relacionam capacitação com habilidades físicas, motoras, sensoriais 

ou intelectuais/mentais, quando simplesmente a capacidade seria o suficiente. Assim 

tais atitudes podem ser vinculadas a práticas discriminatórias. 

Segundo o site SIVC: “A equipe que efetua a seleção deve estar preparada 

para viabilizar a contratação desse segmento. Principalmente, precisa ter claro que 

as exigências a serem feitas devem estar adequadas às peculiaridades que 

caracterizam as pessoas com deficiência.” Entende-se que as dificuldades 

encontradas pelas empresas na inclusão dos profissionais portadores de def iciência 

pode estar relacionada com a falta de capacidade ou adaptação dos mesmos, sendo 

necessário a disponibilização de um ambiente adequado, profissionais capacitados e 

treinamentos específicos para acolher melhor esse tipo de profissional. 

É importante que a empresa desenvolva um processo de acompanhamento 

do empregado com deficiência visando sua integração com os colegas e chefia e 

adaptação às rotinas de trabalho. Para tal, tanto o empregado como a chefia devem 

ser questionados a respeito das questões suscitadas com o ingresso do novo 

empregado. Muitas vezes o próprio empregado vai sugerir adaptações no seu posto 



de trabalho e o chefe, orientado e apoiado nas dificuldades relatadas, poderá 

encontrar a solução para melhorar a realização das rotinas. 

São diversas as barreiras que os portadores de deficiência auditiva enfrentam, 

uma das maiores barreiras é o preconceito, que na maioria das vezes vêm de uma 

sociedade que não possuem informações nem sentem necessidades de pesquisar, 

saber e conhecer sobre essa deficiência. 

“O termo preconceito significa o conjunto de opiniões formadas 

antecipadamente sobre o outro, sem levar em conta suas qualidades ou suas 

capacidades.’’ (REGO, 2011, p. 59). 

É preciso que as pessoas aprendam a aceitar, e vejam que independente de 

qualquer deficiência, um profissional que queira ter um bom desenvolvimento dentro 

de uma organização e até mesmo na sua vida pessoal, irá buscar opções e meios 

de aprendizagem e capacitação para melhor desenvolver seu trabalho. Por tanto, a 

força de vontade é o que se faz necessário para um pré-julgamento e não à 

deficiência. 

Enquanto houver uma sociedade sem informação, sem vontade de expandir 

seus conhecimentos e abrir suas mentes, existirá barreiras que poderão interferir 

diretamente no crescimento de pessoas com deficiências. 

Constatamos que, mesmo com uma sociedade ideal ainda nos deparamos 

com a utopia, pois temos inúmeras empresas que cultuam a integração ao invés da 

inclusão social. É preciso oferecer possibilidades para que os deficientes possam 

desenvolver seus talentos, progredir, e permanecer na empresa, relacionando essas 

oportunidades à responsabilidade social, uma vez que agregar valores à imagem 

institucional da empresa, tirando o rótulo de obrigatoriedade, imposta pelo Estado. 

Relacionando sua imagem à inclusão social no ambiente de trabalho seria possível 

incentivar a diminuição das desigualdades, reforçar o espírito de equipe que afeta 

diretamente o clima organizacional, humanizando o ambiente corporativo, tornando-

se favorável e agradável para todos. 

Conforme o Instituto Ethos (2002, p. 22): “A empresa que contrata deve ter 

um programa estruturado de recrutamento, seleção, contratação e desenvolvimento 

de pessoas com deficiência, e não apenas contratar formalmente para cumprir a lei.”  

Mesmo com a lei de cotas o índice de surdos inseridos no mercado de trabalho é 

pequeno, porque a maioria das organizações se preocupam apenas em atender a 

lei, sem focar na qualificação de mão de obra para qualquer tipo de deficiente. 



Observa-se que, para cumprir a inclusão do deficiente auditivo no mercado de 

trabalho, não basta apenas propiciar condições de interação com funcionários da 

empresa, parceiros ou clientes, mas sim a sociedade como um todo.  

Segundo a Lei federal no 7.853/89, art.3º (BRASIL, 1989) que define 

deficiência como: “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.” 

Na verdade, a deficiência está no nosso sistema social e educacional que é 

incapaz de produzir ensino-aprendizagem de qualidade, evidenciando o rótulo de 

deficientes, limitando as possibilidades destas pessoas comprovarem o quanto são 

eficientes. 

Por isso é de suma importância sensibilizar os gestores sobre as 

potencialidades dos deficientes auditivos. Para garantir a integração do profissional 

com deficiência na empresa é necessário que tanto a equipe quanto os gestores 

saibam conviver e, se necessário, apoiar nas atividades destinadas ao cargo, 

visando assegurar a sua adaptação ao ambiente de trabalho. E como forma de apoio 

às equipes e colaboradores seria necessário ressaltar a importância e os benefícios 

da diversidade no ambiente corporativo quebrando as barreiras psicológicas e 

estreitando as relações entre os funcionários.  

É de suma importância o papel do Governo no processo de inclusão das 

pessoas portadoras de deficiência, através das leis de amparo e fiscalização do seu 

cumprimento, ao executar as políticas públicas estabelecidas que garantem aos 

surdos seus direitos perante a Constituição. 

O controle social, através do trabalho de políticas públicas diminui, protege e 

beneficia o deficiente auditivo no que diz respeito à inclusão social, até mesmo em 

relação ao amparo financeiro, já que a comunidade surda vem lutando para ocupar 

seu espaço dentro da sociedade. 

Segundo o site da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Governo do Estado de São Paulo dispõe: “Em relação ao amparo social oferecido 

aos surdos, a Constituinte lhes garante de acordo com a Lei 12.435/2011 - Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) - o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), no valor de um salário mínimo nacional mensal às pessoas deficientes que 

não garantam sua subsistência por conta própria ou com o apoio da família, desde 

que comprovada renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo nacional por pessoa e 



nenhum benefício previdenciário, atestando a cada dois anos a sua deficiência e o 

nível de incapacidade por meio de avaliação do Serviço de Perícia Médica do INSS.” 

Na instância internacional a qual podemos relacionar às ações não 

governamentais, destacam-se por intervirem na legislação brasileira, a Declaração 

dos Direitos das Pessoas Deficientes e a Convenção da Guatemala.  

 

A questão dos direitos humanos ganhou status de assunto de política 
externa do país, o que garante a continuidade nas medidas a serem 
adotadas com vistas à progressiva implementação dos direitos fundamentais 
da pessoa humana. (MENEZES, 2011, p. 114-122) 

 

6. RESULTADOS: 

O conjunto das pesquisas foi elaborado para indicar condutas, intervenções 

governamentais e não governamentais onde portadores de deficiências, em especial 

deficientes auditivos, possam buscar apoio e orientações para realizar sua inclusão 

no ambiente corporativo tendo como foco principal sua valorização pessoal, antes de 

sua deficiência, fazendo-se valer seu direito constitucional de cidadão igual às 

demais pessoas.  

Com o índice crescente de deficientes, o Brasil, na última década os acolhe 

de forma humanitária e ampla, onde vinculou a questão da deficiência à diversidade 

das pessoas, e atrelou a área de inclusão social à direitos humanos, reconhecendo a 

evolução, mesmo que mínima, entre as pessoas portadoras de deficiências e as 

barreiras encontradas no percurso da inclusão social no mercado de trabalho. 

Contudo, instituiu o plano de cotas de empregos para deficientes nas 

organizações, garantindo o direito ao cidadão portador de deficiência auditiva o 

ingresso ou inclusão no mercado de trabalho, nota-se que o direito a essa efetivação 

assim como em outras, também faz-se a necessidade de qualificação profissional, 

semelhantemente as demais situações em que a mão de obra humana esteja 

envolvida, pois não se deixa de lado a questão da produtividade, ao mesmo tempo, 

a lei tem brechas, pois não especifica dentre suas cotas os tipos de deficiências 

auditivas de acordo com o grau de comprometimento, deixando em aberto às 

empresas, que acabam contratando portadores de outros tipos de deficiências. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com a elaboração deste trabalho, obtivemos ganhos de conhecimentos em 

relação às barreiras enfrentadas pelo deficiente auditivo no mercado de trabalho.  



Levando em consideração todos os dados levantados, relacionamos que essa 

problemática vem ocorrendo devido à falta de educação especializada desde a 

infância. A falta de recursos governamentais e estímulos destinados para o apoio 

acadêmico que os deficientes auditivos necessitam faz com que sejam cada vez 

mais desconhecidos ou até mesmo ignorados perante a sociedade e as 

organizações, que não distinguem que o deficiente auditivo não possui nenhuma 

deficiência intelectual que o deixe incapaz perante a legislação trabalhista.  

Este é o ponto de partida para o preconceito, que começa a partir do 

momento em que sua inclusão é imposta pela obrigatoriedade através das cotas, 

que é a Lei que incentiva a inclusão de deficientes nas organizações. Tais 

legislações que apesar da contradição auxiliam na medida do possível, a integrar 

esses profissionais dentro das organizações, apesar de terem que provar que seu 

desempenho pode não estar relacionado a sua deficiência e sim a sua capacitação 

profissional. 

Identificamos que a maioria das organizações não estão preocupadas em 

investir em acessibilidade, preocupam-se apenas em cumprir a lei de cotas, não têm 

qualquer preocupação em qualificar essa mão de obra, criar métodos, estímulos ou 

soluções que possam melhorar seu desempenho no ambiente trabalho. 

Enfim, consideramos que a sociedade juntamente com as corporações têm o 

dever de enfrentar o desafio imposto e elevar o número de pessoas com deficiência 

no mercado profissional e que estejam dispostos a executar mudanças fundamentais 

nas organizações. 
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