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Introdução: a qualidade de vida no trabalho está associada à melhoria das condições no 

ambiente de trabalho e à segurança dos trabalhadores a fim de assegurar produtividade. 

Entretanto, tratando-se de pessoas com deficiência, há nuances que precisam ser 

destacadas. Objetivo: verificar a qualidade de vida no trabalho de pessoas com 

deficiência considerando barreiras atitudinais, arquitetônicas e acesso ao trabalho. 

Metodologia: estudo de natureza qualitativa, realizado no período de maio a novembro 

de 2015, nos quais os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, 

roteiro contendo dados sociodemográficos, com dez pessoas com deficiência, sendo 

cinco pessoas com deficiência visual, quatro com deficiência física e uma com 

deficiência auditiva, em instituição educacional na cidade de Campinas-SP. Para o 

tratamento das informações coletadas optou-se pela organização dos dados de acordo 

com a análise de conteúdo, na modalidade temática conforme recomendado por Bardin. 

Resultados: evidenciou-se que a legislação oferece excelente oportunidade de acesso ao 

mercado de trabalho, todavia, é compreendida pelas pessoas com deficiência como 

impositiva. Observou-se barreiras atitudinais por parte dos indivíduos do ambiente 

externo e, no primeiro contato com a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, 

após a convivência, rompe-se a barreira. Em relação às barreiras arquitetônicas apenas 

um depoente imputou obstáculos e os demais referiram que as adaptações estavam 

adequadas para sua deficiência. Os entrevistados narraram qualidade de vida no trabalho 

na empresa e referiram que a mesma está relacionada à harmonia com gestores e 

colegas. Considerações finais: constatou-se qualidade de vida no trabalho, entretanto, há 

um longo caminho a percorrer para que as pessoas com deficiência adquiram o 

merecido espaço no mercado de trabalho. 
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