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Resumo 

 

A proposta do projeto é devassar alguns aspectos de natureza prática incidentes sobre a 

contratação de pessoas portadoras de deficiência no regime de teletrabalho. O estudo 

pretende ter natureza funcional na abordagem dos diferentes fatores que possam incidir 

em um contrato de emprego com essas peculiaridades: o cenário mais propicioso à 

alocação de pessoa portadora de deficiência sob a dinâmica da nova forma laboral; 

relacionar as diferentes necessidades a serem observadas à estas pessoas com uma 

tipologia entre distintos regimes de teletrabalho; a partir de paradigma teórico abordar a 

possível repercussão tanto na motivação e satisfação do empregado, quanto nos 

resultados da empresa; e invocar os aspectos positivos e negativos que a priori possam 

ser deduzidos dessa relação. 

O projeto em alguma instância poderá servir a título de sugestão de ação afirmativa, 

modelo a ser adotado na contratação de pessoas portadoras de deficiência, como forma 

de fazer valer a estes a igualdade constitucionalmente garantida, tanto quanto o valor 

social que o trabalho promove ao indivíduo. A partir da prática empírica que se poderá 

vislumbrar a possibilidade de a pessoa portadora de necessidades especiais se valer da 

modalidade empregatícia do teletrabalho, que abarca sensíveis diferenças em relação ao 

trabalho convencional, para haver algum material sobre o qual pesar a análise 

doutrinária, judicial e de criação legislativa. 

O primeiro passo a ser dado no desenvolvimento da pesquisa é colher e elencar as 

ferramentas atualmente disponíveis de acessibilidade informática, e de outros tipos de 

comunicação com igual caráter tecnológico, necessário à caracterização da modalidade 

de labor à distância do teletrabalho, relacionando-as conforme a necessidade especial do 

indivíduo, valendo-se da classificação ratificada pela Organização Mundial de Saúde, 

qual seja, de deficiência física, sensorial, mental, e múltipla, com os subgêneros 

atinentes a cada. 

O estágio subsequente a ser procedido no transcurso de projeto consistirá em identificar 

todos (ou ao menos os difundidos) os tipos de atividade telelaboral conhecidos e com 

aplicação, de acordo tanto com os meios cognoscíveis de estilo (fontes bibliográficas, 

informáticas, jornalísticas), quanto por investigação entre atividades já desenvolvidas 

nesse sentido no âmbito empresarial. 

À partir de então acredita-se, de acordo com o que até o momento é possível ser 

vislumbrado, serão buscadas experiências telelaborais já desenvolvidas entre 

deficientes, tanto nacional como internacionalmente, requerendo-se maiores 

informações aos empreendedores tomadores dessa iniciativa para, posteriormente, 

buscar interdisciplinaridade com medicina (aspectos anatômicos e neurais, conforme for 

o caso), psicologia (aspectos mentais) e administração (satisfação do trabalhador). 
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