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RESUMO 

 

 

CARUSO, Andrea. Reverberações da Lei nº 8.213/91 à luz das concepções de 
deficiência: estudo de caso sobre o programa de sensibilização gerencial em uma 
organização privada de ensino profissionalizante. 2012. 260 f. Tese (Doutorado em 
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 

Com base nos rebatimentos da Lei nº 8.213/1991, que prevê a 
obrigatoriedade legal de empresas privadas brasileiras contratarem de 2% a 5% de 
beneficiários da Previdência Social reabilitados ou de pessoas com deficiência 
(PcDs) habilitadas em seus quadros funcionais, o objetivo da presente pesquisa foi 
avaliar as repercussões da Lei de Cotas, tendo como referência as concepções de 
deficiência preponderantes dentro de uma organização privada de ensino 
profissionalizante por meio do seu Projeto de Sensibilização Gerencial. O projeto de 
sensibilização gerencial objetivou consolidar as etapas iniciais, na implementação de 
um programa institucional de valorização da diversidade. A hipótese principal 
formulada para a pesquisa, dentre outras relativas às concepções de deficiência, por 
parte de gestores, é que as reverberações positivas produzidas pela Lei de Cotas 
atingem, inclusive, as organizações empresariais supostamente distanciadas do 
movimento inclusionista. Para fins de avaliação das concepções de deficiência foram 
utilizados delineamentos de pesquisa estatística, compreendendo o teste de 
Shapiro-Wilk para determinar se as respostas às perguntas configuravam ou não 
uma distribuição normal, além do Coeficiente de Correlação de Pearson para medir 
a intensidade da relação linear entre as variáveis estudadas. Serviram como 
instrumentos da pesquisa um questionário sociodemográfico e um inventário de 
concepções de deficiência (ICD), sendo este direcionado para o objeto atitudinal, 
considerando-se as percepções sociais favoráveis e desfavoráveis no grupo 
pesquisado. Esse inventário de concepções de deficiência é composto de sete 
blocos de asserções e de uma escala do tipo Likert de seis pontos, que foi aplicada 
em um universo que contempla estrategicamente 60 participantes selecionados em 
três (3) grupos (Grupo piloto 1 – envolvendo 30 participantes das áreas do Comitê 
Gestor do projeto na empresa; Grupo piloto 2 – envolvendo 12 trainees; e Grupo 
Gerencial – envolvendo 18 participantes, incluindo Gerentes de Área e Gerentes de 

Equipe da Superintendência de Produtos Educacionais). De posse dos resultados da 
avaliação das concepções de deficiência pelo ICD, foram realizados workshops de 
sensibilização com os participantes com o objetivo de sensibilizá-los e disseminar o 
conhecimento sobre inclusão social e laboral de PcDs, as ações de políticas 
públicas na atualidade, a natureza das deficiências, considerando-se os aspectos 
sociais da profissionalização, empregabilidade de pessoas com deficiência na 
empresa. Para tanto, foram empregadas técnicas e procedimentos lúdicos, além de 
debates para fins de reflexão crítica por parte dos participantes. A avaliação de 
reação foi conduzida ao término desses workshops. O conjunto dos dados 
levantados até então possibilitou proceder-se a um diagnóstico das concepções que 
prevalecem sobre PcDs na organização alvo da pesquisa. Os resultados 
evidenciaram a coexistência de concepções d i s t i n t a s  d a  deficiência,  
i ndi cando que, embora concepções negativas se perpetuem, as reverberações da 
Lei de Cotas têm apresentado também repercussões visivelmente positivas 



 

 

valorizando, assim, as ações corporativas apontadas para a diversidade humana, no 

contexto do trabalho. Em termos conclusivos, considera-se, no entanto, que o 
processo de inclusão laboral deva ser percebido por parte dos gestores como 
contínuo e em direção à mudança do comportamento humano nas organizações 
frente à profissionalização de PcDs. Posteriormente, tendo-se como suporte os 
resultados da presente pesquisa, um plano de ação institucional será implementado, 
como proposta de um programa balizado em 10 projetos sintéticos que servirão de 
modelo para empresas brasileiras interessadas em incluir a diversidade e reter 
talentos com deficiência em seus postos de trabalho, de modo a garantir-lhes o 
direito de exercício pleno da cidadania. 
 

Palavras-chave: Inclusão laboral. Concepções de Deficiência. Lei de Cotas. 
Sensibilização Gerencial. Gestão da Diversidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

CARUSO, Andrea. Reverberations of Law nº 8.213/91 in the light of conceptions of 
disabilities: a case study of the sensitization management program in a private 
organization of vocational education. 2012. 260 f. Tese (Doutorado em Políticas 
Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 

Based on the repercussions of Law n. 8.213/1991, which provides the legal 
obligation of private Brazilian companies to hire from 2% to 5% of recipients of Social 
Security or rehabilitated persons with disabilities (PCDs) qualified in their staff, the 
goal of the present study was to evaluate the impact of the Quota Law, with 
reference to prevailing conceptions of disability within a private organization of 
vocational education through its Management Awareness Project. The project aimed 
to strengthen managerial awareness in the initial steps in implementing an 
institutional program of valuing diversity. The main hypothesis formulated for the 
research, among others related to the concepts of disability by managers, is that the 
positive reverberations produced by the Quota Law reach, including business 
organizations allegedly apart of the movement inclusionist. In order to evaluate the 
concepts of disability, statistical research designs were used, including the Shapiro-
Wilk test to determine if the answers to questions were configured or not using a 
normal distribution, as well as the Pearson Correlation Coefficient to measure the 
intensity of the linear relationship between variables. It served as instruments of a 
socio-demographic questionnaire survey and an inventory of conceptions of disability 
(ICD), which is directed to the attitudinal object, considering the favorable and 
unfavorable social perceptions in this group. This conceptions of disability inventory 
is made up of seven blocks of statements and a Likert scale of six points, which was 
applied in a universe that includes 60 strategically selected participants in three (3) 
groups (Group 1 pilot - involving 30 participant areas of the Steering Committee of 
the project in the company, Group 2 pilot - involving 12 trainees and Group 
Management - involving 18 participants, including Area Managers and Team 
Managers of the Superintendent of Educational Products). With the results of the 
evaluation of the concepts of disability by the DCI, sensitization workshops were 
conducted with participants in order to sensitize them and disseminate knowledge on 
social inclusion and employment of PCDs, the actions of public policy at the present 
time, the nature deficiencies, considering the social aspects of professionalism, and 
employability of disabled people in the company. For this purpose, techniques and 
procedures employed were recreational, and debates for critical reflection on the part 
of the participants. The evaluation of the reaction was conducted at the end of these 
workshops. All the data collected so far allowed the possibility to proceed to a 
diagnosis of conceptions that prevail over the organization PCDs target search. The 
results showed the coexistence of different conceptions of disability, indicating that, 
although negative conceptions were self perpetuating, the reverberations of the 
Quota Law have shown positive effects clearly valuing thus corporate actions pointed 
to human diversity in the workplace. In conclusive terms, it is considered, however, 
that the process of labor inclusion should be perceived by managers as continuous 
and toward changing human behavior in organizations facing the professionalization 
of PCDs. Later, having the results of this research as support, an institutional action 



 

 

plan will be implemented, as a proposal for a program christened on 10 projects that 
will serve as a synthetic model for Brazilian companies interested in including 
diversity and retaining talented people with disabilities in their jobs in order to 
guarantee them the right to full citizenship. 
 

Keywords: Labor Inclusion. Conceptions of Disability. Quota Law. Sensitization 
Management. Diversity Management. 
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INTRODUÇÃO: ENVIA-ME SEIS ANÕES, POR FAVOR! 

 

 

Mude, mas comece devagar, porque a 
direção é mais importante que a velocidade. 

Clarice Lispector 
 

 

Envia-me seis anões, por favor!1 foi o título do projeto submetido em 2007 ao 

processo de seleção para o curso de doutorado do PPFH-UERJ, pelo qual se 

evidencia a necessidade de fazer emergir a essência da nova realidade que adentra 

as organizações privadas no Brasil, após a publicação da Lei no 8.213/1991. Por 

outro lado, o mesmo enunciado foi utilizado para homenagear, ironicamente, todos 

os gestores – personagens essenciais nessa trama de inclusão –, uma vez que a 

frase foi, de fato, o pedido real e pouco cerimonioso do executivo de Recursos 

Humanos de uma empresa privada da região metropolitana do Rio de Janeiro que, 

desejando escapar do pagamento de outra multa, resolveu, por fim, cumprir a 

legislação federal aceitando integrar, em caráter de urgência, pessoas com 

deficiência2 em seu quadro de funcionários. O autor da célebre expressão – 

conhecido, desde então, como “Branca de Neve” no interior da ONG à qual dirigiu a 

solicitação – mostrou, a priori, ser apenas mais um representante das milhares de 

organizações no país que, diante dos “preconceitos” e estigmas socialmente 

construídos, estipulam padrões de deficiência que podem, devem ou, até mesmo, 

                                                        
1
 Estas informações foram coletadas ao longo de uma entrevista informal concedida à autora desta 
pesquisa, em 15 de março de 2007, por Sérgio Henrique Teixeira, gerente da área de Mercado de 
Trabalho do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD), ONG voltada ao 
apoio à pessoa com deficiência. Segundo esse mesmo responsável, o executivo de RH citado 
telefonou para a ONG solicitando seis anões para serem entrevistados na empresa, uma vez que, 
dentre todas as deficiências, na concepção excludente do mercado de trabalho, o nanismo é uma 
das que menos exige adaptações do homem ao ambiente de trabalho. 

 
2
 Nesta pesquisa, a utilização da terminologia “pessoas com deficiência” toma como base os estudos 
de Sassaki (2002). Segundo esse autor, até a década de 1980 os termos aleijado, defeituoso, 
incapacitado e inválido foram utilizados com frequência. A partir de 1981, por influência do Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes, começa surgir a expressão “pessoa deficiente”. Com o 
acréscimo da palavra pessoa, o vocábulo deficiente assume função de adjetivo, uma grande 
novidade na época. Aos poucos, passou a ser usada a expressão “pessoa portadora de deficiência”, 
frequentemente dirigida a portadores de deficiência. Por volta da metade da década de 1990, entra 
em cena, então, a expressão “pessoas com deficiência”, permanecendo até os dias de hoje. Assim, 
essa expressão, de acordo com o mesmo autor, vem ponderando que elas não portam deficiência; 
que a deficiência que têm não é como objetos que às vezes portamos e às vezes não (por exemplo, 
um documento de identidade, um guarda-chuva). Nesse sentido, o termo preferido para se dirigir a 
esse grupo passou a ser “pessoa com deficiência”. 
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merecem ser integrados ao mercado de trabalho. Mostram, assim, tomar como base 

para tanto percepções sobre o profissional que requer, supostamente, pouco 

desprendimento de esforço para sua adaptação ao ambiente sociotécnico3 e menor 

prejuízo à produtividade. Se por um lado a fala do executivo aponta os primeiros 

passos em direção à inserção de um grupo secularmente excluído do cenário 

produtivo, por outro, no entanto, revela a possível crise que caminha paralelamente 

a esse processo: o modo como as empresas vêm se relacionando com a inclusão de 

pessoas com deficiência em seus ambientes de produção.  

Diante desse contexto, calcada nos rebatimentos da Lei nº 8.213/91, a 

presente tese teve como principal objetivo examinar as concepções de deficiência 

preponderantes dentro de uma organização privada de ensino profissionalizante por 

meio do seu Projeto de Sensibilização Gerencial. Trata-se, assim, de um estudo de 

caso que contempla as etapas iniciais da implementação de um Programa de 

Valorização da Diversidade para inclusão de profissionais com deficiência na 

organização alvo da pesquisa. Para tanto, foram aplicados um questionário 

sociodemográfico e o Inventário Concepções de Deficiência (ICD), desenvolvido por 

Carvalho-Freitas (2007), devidamente validado, com o objetivo de captar percepções 

favoráveis e desfavoráveis relativas à deficiência que prevalecem entre os grupos da 

pesquisa. É, portanto, uma escala atitudinal do tipo Likert de seis pontos aplicada 

em um universo que contemplou estrategicamente 60 pessoas distribuídas por três 

grupos (Grupo piloto 1 – envolvendo 30 pessoas das áreas do Comitê Gestor do 

projeto na empresa; Grupo piloto 2 – envolvendo 12 trainees; Grupo Gerencial – 

envolvendo cerca de 18 pessoas entre gerentes de áreas e gerentes de equipe da 

Superintendência de Produtos Educacionais). No sentido de explicitar o 

delineamento de pesquisa foi utilizado o software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS, Chicago, IL, USA) versão 17.0. 

                                                        
3
 Pugh e Hickson (1997) apud Carvalho-Freitas; Marques (2009a) destacam os dois subsistemas da 
organização que podem ser identificados: o técnico e o social. O primeiro estaria relacionado às 
demandas da tarefa, ao ambiente físico e ao equipamento existente, sendo, portanto, responsável 
pela eficiência potencial da organização. Já o segundo, poderia ser associado às relações sociais 
dos trabalhadores responsáveis pela execução das tarefas e que transformam a eficiência potencial 
em eficiência real nas organizações. 
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Posteriormente à obtenção dos resultados do questionário, foram realizados 

workshops de sensibilização com os dois grupos piloto de respondentes4, com a 

finalidade de informá-los acerca do tema inclusão e políticas públicas, assim como 

desmistificar com dinâmicas vivenciais a deficiência e a profissionalização de PcDs. 

A finalidade dessa sensibilização foi também multiplicar o conhecimento sobre a 

temática na empresa a partir desses grupos. Uma avaliação de reação foi aplicada 

ao final desse evento viabilizando, após o cruzamento de todos os dados, um 

diagnóstico das concepções sobre a deficiência que ainda prevaleciam na 

organização.  

Portanto, a pesquisa contém, no bojo de sua proposta, um estudo de natureza 

descritiva e exploratória baseado em pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 

cuja meta é identificar práticas, atitudes e concepções discriminatórias ― que 

adentram o processo de inclusão laboral do segmento em pauta ―, e estimular, 

assim, novas ações que lhes assegurem efetivamente seus direitos de exercício de 

cidadania, em especial no mundo do trabalho.  

Uma das razões para escolha da organização alvo desta pesquisa se deve ao 

fato de a mesma já oferecer um produto de consultoria com foco na Lei nº 8.213/91, 

cujo objetivo é apresentar soluções para os diferentes desafios que dificultam o 

ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal.  

 

Figura 1 - Produtos e serviços à integração de PcDs da empresa alvo do estudo de caso 

 
Fonte: Cubas; Xinaida, 2009 

 

                                                        
4
 O Workshop foi realizado apenas com os grupos pilotos, pois, até o prazo da entrega da tese, o 
corpo gerencial ainda apresentava dificuldade de conciliar suas agendas com a referida atividade 
diante das demandas organizacionais. 
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De acordo com documentos fornecidos pela própria empresa alvo do estudo, 

é possível inferir que, para atender outras organizações, a referida empresa 

direciona suas ações para os talentos pessoais e o desenvolvimento profissional 

contínuo. Para tanto oferece serviços de consultoria, como: diagnóstico ocupacional 

e de acessibilidade; sensibilização de todos os níveis hierárquicos para inclusão de 

PcDs; apoio e formação de profissionais para receber a diversidade; promoção de 

parcerias para recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, de acordo com 

as necessidades e perfis de contratação identificados na etapa do diagnóstico 

ocupacional; e qualificação customizada de profissionais com deficiência.  

Paralelamente a esse trabalho de consultoria que vem se consolidando no 

mercado, o programa interno de inclusão de PcDS toma um novo escopo neste 

momento a partir de profissionais comprometidos com a causa – entre os quais a 

autora desta tese, que faz parte do Comitê Gestor do projeto –, partilhando seus 

desafios e conquistas a fim de transformá-los em aprendizado para o 

desenvolvimento de novas soluções inclusivas reais. Essa posição ainda dificilmente 

é assumida por corporações na atualidade, conforme sinaliza Sergio Teixeira5, uma 

vez que parte significativa das organizações contrata pessoas com deficiência 

apenas para atingir a porcentagem estipulada por lei, pois, quando há fiscalização, o 

valor da multa pode ser elevado.  

Pode-se afirmar que, no Brasil, as mudanças de atitudes nas empresas com 

relação às pessoas com deficiência se devem em parte aos movimentos sociais e 

entidades de apoio que esse contingente humano tem (IBDD, 2008). Tais entidades, 

ainda que mereçam ser contextualizadas com ressalvas relativas à sua presença na 

sociedade, quando politicamente comprometidas com a causa, voltam os seus 

trabalhos para a tentativa de modificar concepções e incompreensões sócio-

históricas sobre as competências sociais e profissionais dessas pessoas.  

Embora há pouco tempo ações evidentes estejam redesenhando esse 

cenário de respeito à diferença, a história revela que essa luta é bastante antiga, 

como se pretende demonstrar ao longo desta tese, somente a partir de dezembro 

de 1999, com a edição do Decreto no 3.298 pelo Governo Federal, assiste-se a uma 

real movimentação em torno do tema. O texto legal é abrangente e tem por 

                                                        
5
 Sérgio Henrique Teixeira, gerente da área de Mercado de Trabalho da IBDD, em entrevista informal 
concedida à autora deste projeto, no dia 12 de abril de 2007. 



25 
 

 

finalidade garantir às pessoas com deficiência6 possibilidades reais de inclusão em 

todas as esferas da vida em sociedade. O princípio norteador do referido Decreto é 

a equidade, ou seja, a disposição de reconhecer que tais pessoas, como todos os 

outros cidadãos, têm direito à participação social plena. Consoante com este 

princípio, o Decreto retoma, em seu art. 36, o que já estava presente no art. 93 da 

Lei no 8.213 (BRASIL, 1991): a obrigatoriedade legal da empresa com quantitativo 

de 100 ou mais empregados de preencher 2 a 5% de seus cargos com beneficiários 

da Previdência Social reabilitados ou com pessoas com deficiência habilitadas. 

Ao lançar o olhar para os centros empresariais das grandes capitais do Brasil, 

percebe-se que a busca das empresas por profissionais com deficiência é um 

fenômeno mais recente do que se imagina, e que, ao que apontam as evidências 

empíricas, apenas nos últimos cinco anos as práticas de fiscalização quanto ao 

cumprimento da Lei de Reserva de Cotas têm se tornado mais enérgicas. Este fato é 

reafirmado pela fala do auditor responsável pelas fiscalizações realizadas no Rio de 

Janeiro, Mário Neves,7 que relata que até o ano de 2005 havia somente uma 

convocação para que as empresas esclarecessem, junto à Delegacia Regional do 

Trabalho (DRT), o não cumprimento das cotas – o que terminava por não funcionar 

pela não existência do que o fiscal denomina “fiscalização formal”. Ou seja, sem a 

ameaça de punição ― as multas ― as empresas não tratavam o assunto com a 

atenção necessária. 

Atualmente a Delegacia Regional do Trabalho atua com um número reduzido 

de auditores na fiscalização dentro das empresas. Ainda assim, de acordo com 

publicação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

(Secom), em maio de 20118, o Balanço divulgado pela Secretaria de Inspeção do 

                                                        
6
 A Legislação brasileira considera como pessoas com deficiência, conforme explicitado no Decreto n

o
 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, aquelas que se enquadram em cinco abrangentes categorias: 
Deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
parapalesia, monoplegia, dentre outros; Deficiência auditiva – perda parcial ou total das 
possibilidades auditivas sonoras; Deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no 
melhor olho, após a melhor correção; Deficiência mental – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, associado a déficits no comportamento adaptativo, com 
manifestação antes dos 18 anos; Deficiências múltiplas – associação de duas ou mais deficiências. 

 
7
 Entrevista informal realizada em outubro de 2008 no Ministério Público do Trabalho do Estado Rio 
de Janeiro. 

 
8
Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Disponível em: 
<http://www.maxpressnet.com.br/Salaimprensa/2470,Secom_-_Presidencia_da_Republica_.htm>. 
Acesso em dez 2011. 

http://www.maxpressnet.com.br/Salaimprensa/2470,Secom_-_Presidencia_da_Republica_.htm
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Trabalho do Ministério Público do Trabalho (MTE) aponta que o número de 

inserções tem aumentado anualmente. Em 2005, foram 12.786 PcDs contratadas e, 

ao final de 2010, esse número saltou para 28.752, segundo a mesma fonte, o que 

corresponde a um aumento de 124,8% em 5 anos. Até o momento as ações de 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego afirmam a integração no mercado 

de trabalho de 143.631 pessoas com deficiência desde 2005. Nos três primeiros 

meses de 2011, inclusive, os dados referenciam que 7.508 pessoas com algum tipo 

de deficiência foram inseridas no mercado de trabalho formal, representando, dessa 

forma, um crescimento de 40,7% com relação ao primeiro trimestre de 2010, quando 

o número de incluídos divulgado foi de 5.338 trabalhadores.  

Inicialmente os empresários e seus executivos acreditaram que a lei ficaria 

apenas no papel, mas, assim que foram convocados por representantes da 

Delegacia Regional do Trabalho e, na sequência, passaram a receber as multas, 

tiveram de recorrer a parcerias com ONGs e instituições privadas de ensino e apoio 

à pessoa com deficiência, já que sozinhas as empresas não conseguiam preencher 

os postos reservados.  

A multa prevista no art. 133 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é 

calculada a partir da diferença entre o número de trabalhadores com deficiência ou 

reabilitados contratados e o mínimo legal determinado pela cota. Tal déficit deve ser 

multiplicado por um valor, atualizado anualmente, que apresenta o nome de valor 

mínimo legal, acrescido de um percentual que varia de acordo com o número de 

empregados da organização, conforme estabelece a Portaria no 1.199, de 28 de 

outubro de 2003: 

 

Número de funcionários Acréscimo sobre o valor mínimo 

De 100 a 200 0% a 20% 
De 201 a 500 20% a 30% 
De 501 a 1000 30% a 40% 
Acima de 1000 40% a 50% 

 

Assim, o valor da multa9 por infração ao art. 93 da Lei no 8.213/1991, 

conforme estabelece seu art. 10, poderia, até 2009, ir de R$1.329 a R$ 132.916,84, 

sendo calculada de acordo com o número de vagas da cota não-preenchida.10 

                                                        
9
 Ressalte-se, ainda, que o intervalo mínimo entre a lavratura dos Autos de Infração e a aplicação da 
multa é de 24 horas. 

 
10

  Os valores das multas pontuam-se na vigência da Portaria MPS n
o
 119, de 18 de abril de 2006. 
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A partir de janeiro de 2012, qualquer empresa que fosse flagrada 

descumprindo a Lei de Cotas (ou mesmo não garantindo vagas reservadas às 

pessoas com deficiência) poderia receber multas ainda maiores, variando as 

mesmas de R$1.617,12 a R$161.710,08. Esta informação se encontra prevista na 

Portaria Interministerial MPS/MF nº 2 publicada no Diário Oficial da União de 

06/01/2012. 

Para que haja a convocação de uma empresa, porém, denúncias, pedidos 

vindos do Ministério Público e, principalmente, o tipo de atividade econômica são 

determinantes, como explicita o auditor Mario Neves 11, anteriormente mencionado.  

De qualquer modo, repugnando as políticas públicas que declaram os 

princípios básicos da cidadania, os ambientes organizacionais não foram 

estruturados para atender à diversidade, percebendo-a, muitas vezes, de modo 

limitado, como se verá no primeiro capítulo desta tese. Sem a preocupação de 

estabelecer um projeto universal ou, até mesmo, conhecer as vantagens oferecidas 

pela tecnologia assistiva, além do excesso de preconceitos e desinformação que 

limitam a relação com o “diferente”, as empresas, em grande parte, ainda 

procuraram empregar esse grupo apenas para escapar à multa12. Outras, contudo, 

aproveitam essa exigência legal e, mesmo a contragosto, contratam essas pessoas 

para exibir o slogan de responsabilidade social, como se integrar deficientes a seus 

quadros fosse uma escolha própria, originada da “livre vontade e do desejo de 

ajudar o próximo”, como apontam os indícios da pesquisa empírica13. 

Sobre esse tema, no que se refere aos paradigmas da inclusão social e, 

especificamente, à inclusão profissional de pessoas com deficiência, há uma 

quantidade expressiva de pesquisas já realizadas (BAHIA, 2006; BATISTA, 2004; 

CARUSO et al., 2008; BRADY; ROSENBERG, 2002; CARVALHO, 2009; 

CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2009; DINIZ, 2007; GOYOS; ARAÚJO, 2006; 

JANUZZI, 2004; MENDES, 1995; NUNES SOBRINHO et al., 2008; PESSOTI, 1984; 

TANAKA; MANZINI, 2005; RIBEIRO; CARNEIRO, 2009). Porém, devido à 

emergência ainda recente do cumprimento da política pública em pauta e após a 

revisão da literatura voltada ao processo de inclusão de pessoas com deficiência, 

                                                        
11

 Entrevista informal realizada em outubro de 2008 no Ministério Público do Trabalho do Estado Rio 
de Janeiro. 

 
12

 Em Ribeiro; Carneiro (2009) encontra-se a questão debatida com bastante propriedade. 
 
13

 Ver pesquisa Saraiva; Irigaray (2009). 
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despontam evidências de que as investigações científicas que contemplam o estudo 

de caso com grupos em empresas no Brasil ainda são raras.  

De acordo com Miles e Huberman (1994 apud PUNCH, 2000), um caso pode 

ser definido como fenômeno de algum tipo que ocorre em dado contexto delimitado. 

Um caso poderá, assim, ser um indivíduo ou pequeno grupo, uma comunidade, uma 

organização, ou até mesmo uma nação. Poderá ser também uma política, uma 

decisão, ou ainda um processo, ou um incidente ou um evento de alguma espécie, 

podendo existir, além desses, outras modalidades.  

Stake (2000) distingue três tipos de estudos de caso de acordo com as suas 

finalidades, a saber: o intrínseco, instrumental e coletivo: 

► Estudo de caso intrínseco – o pesquisador busca melhor 

compreensão de um caso apenas pelo interesse despertado por 

aquele caso particular. O objetivo, segundo Stake (2000), não é vir 

a entender algum constructo abstrato ou fenômeno genérico, não é 

construir teoria – embora em outras vezes o pesquisador possa 

fazer exatamente isto. (p.437). 

► Estudo de caso instrumental – volta-se à crença de que o caso 

possa vir a promover a compreensão de algo mais amplo. Um caso 

particular é examinado para se conseguir insight sobre determinado 

assunto ou refinar uma teoria, contestando, por exemplo, certa 

generalização amplamente aceita. 

► Estudo de caso coletivo – neste, o estudo de caso instrumental é 

ampliado com o objetivo estudar conjuntamente vários casos para 

investigar certo fenômeno, população ou condição geral. Tais casos 

individuais que se incluem no conjunto estudado podem ou não ser 

selecionados por manifestar alguma característica comum. Os 

mesmo são selecionados por se acreditar que seu estudo 

possibilitará uma melhor compreensão, ou até mesmo uma melhor 

teorização, sobre um conjunto ainda maior de casos. 

 

Compreende-se que o estudo de caso específico desta tese é o instrumental, 

já que a partir do mesmo foi possível extrair elementos de um contexto mais amplo. 

O caso particular desta tese foi analisado para se alcançar um entendimento 

aprofundado das concepções de deficiência que, ainda intrínsecas às pessoas em 



29 
 

 

tempos de Lei de Cotas, influenciam no comportamento dentro das empresas e, 

consequentemente, na inclusão das PcDs nos ambientes laborais. Percebendo, 

então, a escassez da literatura voltada a esse tema específico e, defendendo, por 

outro lado, que o estudo das percepções, atitudes e práticas diante dessa nova 

realidade poderá trazer contribuições inovadoras e oferecer alternativas mais 

concretas para a redução de episódios que, configurados pela violência estrutural,14 

ocorrem em postos de trabalho ”reservados” para pessoas com deficiência nas 

organizações, esta tese edificou sua construção em princípios inclusivos.  

Considerando que o princípio da inclusão seria, então, um processo baseado 

na aceitação das diferenças individuais e na valorização do indivíduo, sabendo 

aceitar a diversidade, num processo de cooperação e conhecimento (BAHIA, 2006), 

a principal hipótese levantada pela autora desta tese é a de que, mesmo diante das 

empresas supostamente distanciadas do movimento inclusionista, a imposição na 

contratação de PcDs vem promovendo uma eficácia, produzindo repercussões 

positivas, que podem ser notadas, em menor ou maior grau, com relação à busca 

das corporações por alternativas para aplicabilidade jurídica focada na integração da 

diversidade em seus ambientes. Há indícios de que tal eficácia se deve 

principalmente ao fato de os debates sobre o tema terem ganhado amplitude nos 

últimos anos e, também, pela consequente “desmistificação” da deficiência quando 

teve início a imposição ou obrigatoriedade legal de se conviver com a diferença 

dentro de empresas e instituições de ensino.  

A pertinência dessa hipótese foi reforçada durante a pesquisa realizada em 

Portugal, cujo objetivo se centrou na observância sobre a eficácia da inclusão diante 

da flexibilização das políticas públicas quanto à contratação de PcDs e seus 

possíveis rebatimentos no comportamento dentro de suas organizações. E, nesse 

sentido, a pesquisa empírica possibilitou inferir que o Brasil está à frente de Portugal 

com relação à contratação e aceitação de PcDs e que os profissionais das áreas de 

Recursos Humanos das empresas, fundamentalmente diante da crise que 

atravessava e ainda atravessa o país, não reconhecem a inclusão como uma 

                                                        
14

 Boulding (1981) apud Neto; Moreira (1999) ressalta que o conceito de violência estrutural que 
oferece um marco à violência do comportamento, pode se aplicar tanto às estruturas organizadas e 
institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos, culturais e políticos que conduzem à 
opressão de determinadas pessoas a quem se negam vantagens da sociedade, tornando-as mais 
vulneráveis ao sofrimento e à morte. Essas estruturas determinam igualmente as práticas de 
socialização que levam os indivíduos a aceitar ou a infligir sofrimentos, de acordo com o papel que 
desempenham. 
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prioridade. Em orientação informal de trabalho, o pesquisador em Psicologia e 

Comportamento Organizacional da Universidade de Lisboa, Luis Curral15, 

contextualizou o cenário laboral português: como o desemprego atinge taxas 

elevadas no país, a opção das empresas será pela contratação daqueles que mais 

produzem, ficando as PcDs cada vez mais distanciadas do mercado de trabalho, 

dizia ele – fato confirmado pelas diversas entidades sem fins lucrativos que se 

voltam à causa da inclusão. Representantes do CRPG – Centro de Reabilitação 

Profissional de Gaia, inclusive, ressaltaram que precisam visitar as empresas a fim 

de convencê-las a testar, na maior parte das vezes em cargos subalternos e sem 

vínculo empregatício, o trabalho de uma PcD. Além disso, as entidades se 

comprometem a prestar todo tipo de auxílio e acompanhamento nesse período 

probatório que, ainda por cima, é percebido pelas empresas como uma prática 

assistencialista e/ou um favor. Muitas vezes, inclusive, após o referido período de 

“teste”, esses profissionais eram dispensados pela empresa. Assim, o trabalho nas 

entidades não governamentais, voltadas à referida causa, foi percebido como 

exaustivo e, muitas vezes, desanimador.16 

Experiências obtidas, entre 2009 e 2010, ocasião em que a CAPES financiou 

a bolsa sanduíche para pesquisa em Portugal, levaram à conclusão de que o fato 

das empresas não serem obrigadas a contratar PcDs sob pena de multas, como 

acontece no Brasil ou, ainda, sem as “políticas coercivas” ― como se referem os 

militantes portugueses à Lei de Cotas brasileira ―, tem reservado um baixo número 

de postos a essas pessoas em Portugal, apontando que dificilmente haverá maiores 

avanços em termos de inclusão. Acrescente-se que as representações sociais sobre 

PcDs, acirradas pelo sistema capitalista excludente, legitimam a lógica da 

                                                        
15

 A referida orientação ocorreu em outubro de 2009, quando a autora desta tese desenvolvia a 
pesquisa na Universidade de Lisboa e, como aluna ouvinte, participava da disciplina 
Comportamento Organizacional ministrada pelo Prof. Luiz Curral. A experiência do mesmo, inclusive 
no exercício de consultoria empresarial, possibilitou a melhor compreensão do cenário português de 
inclusão. Além disso, o pesquisador ajudou a marcar uma entrevista com o Diretor de RH de uma 
das maiores multinacionais de telecomunicações, com sede naquele país. O diretor contava que a 
contratação dessas pessoas não era muito frequente e justificava que não existia discriminação em 
sua empresa. O processo seletivo, inclusive, era igual para todas as pessoas, já que, segundo o 
mesmo, a Legislação Portuguesa era clara: não poderia haver nenhum tipo de tratamento 
diferenciado, já que todos eram iguais perante a Lei. Esse foi mais um dos casos que apontaram 
nitidamente o desconhecimento em relação à eliminação de barreiras para inclusão. Incluir a 
diversidade não significa ignorar a diferença. 

 
16

 Esse fato foi constatado não somente pelos relatos coletados no Centro de Reabilitação de Gaia 
(CRG), quando foi possível acompanhar o trabalho da integrante responsável pelo encaminhamento 
de PcDs nas empresas, mas também pelo relato das gestoras da Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM). 
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improdutividade associada ao segmento social em pauta, ganhando “eco” no país 

marcado pela crise econômica dentro da União Européia. Portanto, a situação 

portuguesa mais se aproximava da perspectiva da “Ética da Igualdade”, 

caracterizada pela valorização exclusiva do que as pessoas possuem de 

semelhante, na contramão, portanto, do que Werneck (2003) classificou como “Ética 

da Diversidade”, identificada, por seu turno, com a priorização das múltiplas formas 

de se manifestar e o rechaço da comparação entre as diferentes condições 

humanas, evitando, dessa maneira, o privilégio de uma em detrimento de outra.  

Por outro lado, há de se reconhecer que Portugal apresenta um investimento 

crescente e louvável em escolas inclusivas. Uma delas, a Escola da Ponte17, 

idealizada por José Pacheco, é referenciada mundialmente, servindo de modelo 

para diversos estudos científicos, devido ao seu projeto educativo inovador, baseado 

na autonomia dos estudantes. Diante de tais iniciativas é possível que a próxima 

geração a assumir o mercado de trabalho produza uma visão mais positiva da 

deficiência, a ponto de aceitá-los igualmente nesse espaço, o que leva a crer que 

futuramente se assista a uma maior aceitação da PcD no universo laboral. 

A hipótese sobre esse novo cenário também foi reforçada já no Brasil, quando 

foi iniciada a aplicação do Inventário Concepções de Deficiência (ICD), construído e 

validado por Carvalho-Freitas (2007), no grupo piloto 1 da empresa alvo desta 

pesquisa, uma vez que foi possível perceber que as pessoas selecionadas para 

responderem o referido inventário se amparavam muito mais no que acreditavam ser 

politicamente correto do que propriamente concebiam como correto. Este fato só se 

tornou perceptível pelos relatos verbais que começaram a se evidenciar de modo 

distinto dos resultados obtidos através do questionário, como poderá ser observado 

no capítulo 3.  

É importante ressaltar que, de certa forma, essa contradição não deixa de ser 

positiva, pois se por um lado as representações negativas sobre PcDs foram 

silenciadas nas respostas do questionário, por outro lado o fato de as pessoas 

conseguirem “manipular” tais respostas revela que a circularidade do tema tem 

instruído e levado informação correta a tais pessoas. As pessoas começam a 

questionar suas percepções preconceituosas sobre a deficiência, episódio que, 

anteriormente à obrigatoriedade da contratação, dificilmente ocorria. Pode-se 

compreender, portanto, que nesse caminho do processo de inclusão as ações 
                                                        
17

 Ver site da instituição <http://www.escoladaponte.com.pt>  



32 
 

 

contínuas voltadas à mudança de comportamento com relação às PcDs apresentam 

maior chance de viabilizar a eliminação de barreiras que impossibilitam a 

acessibilidade integral do segmento social alvo desta pesquisa. Ou seja, defende-se 

nesta tese que até mesmo o reconhecimento daquilo que é politicamente correto a 

ponto de manipular resultados pode ser considerado uma manifestação positiva para 

a eficácia da Lei nº 8.213/91 e a efetivação do exercício da cidadania pelas pessoas 

com deficiência no que concerne ao direito ao trabalho.   

Destarte, uma vez confirmada a hipótese, diante de todo o exposto, a questão 

que moverá as conclusões do estudo de caso privilegiado nestas páginas será, 

então: como as reverberações da Lei de Cotas destinadas a PcDs podem se 

manifestar positivamente numa empresa ainda iniciante na implementação de ações 

focadas na inclusão desse segmento social?  

Nesse sentido, para fins de cumprimento dos objetivos da presente pesquisa, 

optou-se pelo Projeto de Sensibilização Gerencial para Inclusão de Pessoas com 

Deficiência, abrigado pelo Programa de Valorização da Diversidade da Empresa 

alvo dessa investigação. De posse dos resultados obtidos a partir da análise do 

processo de sensibilização gerencial, e com base na revisão da literatura sobre o 

tema em pauta e das experiências vivenciadas como consultora e pesquisadora ― 

ao longo do doutorado ―, a proposta é responder à questão norteadora da presente 

pesquisa, objeto desta tese, apresentada em três capítulos, com subseqüentes 

conclusões e recomendações finais, sintetizados a seguir. 

No primeiro capítulo, intitulado “Diversidade e violência no novo cenário de 

inclusão laboral da pessoa com deficiência”, será proposta uma reflexão acerca dos 

aspectos políticos, sociais, econômicos e históricos que, interligados, fundamentam 

as concepções de deficiência e, consequentemente, contribuem para o processo de 

inclusão do segmento em pauta nas empresas brasileiras. Portanto, à luz da 

literatura e de ferramentas de apoio para análise, tais como a legislação, os números 

estatísticos que contemplam este novo cenário e, entre outros, os relatórios de 

órgãos oficiais, avaliam-se, assim, as conquistas e principais barreiras – atitudinais, 

culturais, educacionais, políticas, arquitetônicas, etc. – encontradas, atualmente, por 

pessoas com deficiência para o seu efetivo acesso aos postos de trabalho 

assegurados por lei. E, nesse sentido, examinam-se as contribuições oferecidas 

pelo conhecimento científico produzido sobre estudo de caso de pequenos grupos e 
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comportamento organizacional18 para minimizar ou romper com algumas dessas 

barreiras, explicitando a pertinência de sua análise se tornar uma prática 

naturalizada no atual cenário de inclusão de PcD no labor, justificando a opção de 

adotá-la como assunto da tese.   

No segundo capítulo foi descrito o Método do Estudo de Caso:. as 

informações organizacionais, a seleção e características dos participantes, as 

etapas, os instrumentos e técnicas de pesquisa, assim como os procedimentos 

utilizados para o desenvolvimento desta tese, a qual se pautará na análise da 

implantação de um Programa de Valorização da Diversidade na empresa alvo, a 

partir de seu primeiro Projeto voltado à Sensibilização Gerencial para Inclusão de 

Profissionais com Deficiência. Parte-se da premissa de que a sensibilização nas 

empresas é uma forma de “preparar o terreno” para a inclusão, eliminando 

preliminarmente, e se possível, as concepções negativas da deficiência, sendo, 

portanto, essencial identificar de início as concepções preponderantes na empresa.   

Por isso, na sequência, o terceiro capítulo, Resultados - concepções da 

deficiência à luz do projeto de sensibilização gerencial, apresentará, por meio de 

gráficos e tabelas referentes ao Inventário de Concepções de Deficiência – ICD 

(CARVALHO-FREITAS, 2007) sinteticamente confrontados com as verbalizações 

espontâneas, os dados dos workshops de sensibilização gerencial e suas 

respectivas avaliações de reação, nos quais os três grupos da mesma empresa 

revelam suas concepções acerca da deficiência. Tais concepções, de acordo com o 

ICD, podem estar atreladas à deficiência como manifestação espiritual, condenada à 

segregação e vista como oportunidade de caridade por parte dos ditos “normais”; 

anormalidade médica, um vislumbre de integração mediante a possibilidade de 

tratamento e cura; deficiência vista socialmente, ou seja, direitos e concepções 

sociais observados de forma a favorecer a inclusão nos diversos espaços sociais; e 

a deficiência vista como um recurso técnico a ser gerenciado nas organizações 

(CARVALHO-FREITAS, 2007 apud NUNES et al., 2008). 

De acordo com Carvalho-Freitas e Marques (2009), o desafio desse inventário 

recai sobre a tentativa de transformar uma imposição legal em possibilidade de 

introduzir outra lógica nas relações de trabalho, ou seja, a lógica da inclusão. Esta 

                                                        
18

 O comportamento organizacional, portanto, é compreendido, desde este capítulo inicial, como ”um 
campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o 
comportamento dentro das organizações” (ROBBINS, 1999, p. 6). 
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lógica, segundo os mesmos autores, tem como pressuposto substituir a busca por 

um homem “ideal” e padronizado, pela adequação das condições e práticas de 

trabalho, de modo a acolher as diferenças. E, conforme assinala Batista (2004), as 

posturas e reações dos colegas de trabalho das pessoas com deficiência são 

decisivas para a inclusão efetiva.  

Por fim, como arremate das temáticas analisadas nos capítulos precedentes, 

nas Conclusões e recomendações finais pretende-se propor sinteticamente 

diretrizes para a implantação de um programa modelo para a inclusão de PcDs, a 

partir dos dados levantados e da experiência adquirida pela autora da presente tese 

ao longo do seu curso de doutorado. Tal proposta tem como meta orientar 

empresas, gestores e profissionais de políticas públicas na melhoria das condições 

de trabalho do segmento social contemplado na pesquisa, podendo, assim, nortear 

estratégias inclusionistas no sentido da garantia da permanência de PcDs com 

dignidade nas empresas comprometidas com a ação afirmativa em pauta.  
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1 DIVERSIDADE E VIOLÊNCIA NO NOVO CENÁRIO DE INCLUSÃO LABORAL 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

 

Um homem se humilha 
Se castram seu sonhos 

Seu sonho é sua vida 
E a vida é trabalho 

E sem o seu trabalho 
Um homem não tem honra 

E sem a sua honra 
Se morre, se mata 

Não dá pra ser feliz 
Não dá pra ser feliz 

Gonzaguinha 
 

 

A pressão social por equidade de direitos das pessoas com deficiência (PcDs) 

e pelo fim da violência estrutural vem conquistando cada vez maior espaço nas 

preocupações políticas que compõem a Agenda Social Europeia e de países que 

seguem as diretrizes alinhavadas pela ONU (Organização das Nações Unidas), 

embora não tenha sido possível alcançar a meta estabelecida pela Resolução 

45.191, quando de sua Assembléia Geral de 1990, de até o ano 2010 concluir o 

processo de construção de “uma sociedade para todos” (Caruso; Menezes, 2010). 

Políticas de responsabilidade social e ações pontuais de integração, então, 

redesenham o novo cenário de inclusão que, visivelmente, faz despontar as 

inúmeras problemáticas e as reverberações do processo. Entre as iniciativas que 

merecem ser observadas com maior atenção se encontram aquelas engendradas no 

âmbito das empresas privadas, onde o debate acerca da gestão da diversidade, 

especialmente no Brasil, encontra-se em ebulicão, notadamente devido aos 

rebatimentos da Lei nº 8.213/91, que prevê a obrigatoriedade legal de empresas 

privadas brasileiras contratarem de 2% a 5% de beneficiários da Previdência Social 

reabilitados ou de pessoas com deficiência (PcDs) habilitadas em seus quadros 

funcionais. 

Convém assinalar, contudo, que a preocupação contemporânea com a gestão 

da diversidade nas empresas privadas antecede as políticas da década de 1990 e 

finca suas raízes nas demandas da denominada sociedade do conhecimento, na 
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qual o capital humano supostamente emerge como o mais precioso bem que uma 

empresa possui. (DAVIS; NEWSTROM, 1992; GAITHER; FRAZIER, 2001; GRIFFIN; 

MOORHEAD, 2006; ROBBINS 2005; RICHARTE-MARTINEZ; LIMONGI-FRANÇA, 

2009). 

No Brasil, então, desde esse momento, as ações afirmativas aliadas à 

perspectiva da sociedade do conhecimento vêm acirrando o debate sobre o tema. 

Como pontos fulcrais, duas constatações se evidenciam: a primeira se deve ao fato 

de as organizações se verem obrigadas, diante da referida Lei de Cotas, a contratar 

o único grupo de profissionais que engloba todo o tipo de diversidade existente: a 

pessoa com deficiência. Constituído por negros, brancos, asiáticos, mulheres, 

homens, católicos, evangélicos, pobres, ricos, diplomados e alfabetizados 

funcionais, entre tantos outros, PcDs podem apresentar toda e qualquer diferença 

perpetuada e possível à humanidade, em sua condição biológica ou social – o que, 

talvez, possa vir a explicá-lo como um dos últimos grupos integrados historicamente 

no mercado de trabalho.19  

A segunda constatação, que alicerça o acirramento do debate, se deve ao 

fato de as organizações serem obrigadas a lidar com o inédito paradoxo 

produtividade e deficiência que, enquanto constructo sócio-histórico, carrega 

estigmas ligados à ineficiência, opostos aos princípios do sistema de produção 

capitalista em vigor. Tais estigmas, entretanto, que compõem o rol das barreiras 

enfrentadas por PcDs, têm dificultado a igualdade de tratamento e oportunidades, 

assim como o exercício pleno de cidadania do grupo, uma vez que a relação entre 

profissionais com e sem deficiência se alicerça, entre outras, em atitudes de 

hierarquização e assistencialismo. É, pois, a prova concreta de que ainda estamos 

distantes de promover uma gestão ética da diversidade. 

Destarte, com vistas a alcançar o objetivo desta tese, que privilegiará as 

repercussões da Lei de Cotas tendo como referência as concepções de deficiência 

preponderantes dentro de uma organização privada de ensino profissionalizante por 

meio do seu Projeto de Sensibilização Gerencial, inicialmente será proposta, neste 

capítulo de revisão da literatura, a reflexão acerca dos aspectos políticos, sociais, 

econômicos e históricos que, interligados, matizam tais concepções e, 

consequentemente, interferem no processo de inclusão de pessoas com deficiência 

(PcDs) em empresas brasileiras na atualidade, entre os quais: 
                                                        
19

 Ver Caruso; Ferreira (2009). 



37 
 

 

1º As Políticas Públicas que promovem o debate e incitam às iniciativas 

voltadas às ações de inclusão no Brasil e à perpetuação da violência estrutural, 

limitadoras de avanços mais céleres e fecundos – no que se refere à 

intencionalidade das Ações Afirmativas – no sentido de minimizar as desigualdades 

provenientes da legitimação de discriminações e exclusão históricas de 

determinados grupos sociais; 

2º A diversidade no contexto capitalista que dita as regras do mercado de 

trabalho, definindo a exclusão/inclusão dos diferentes segmentos sociais; 

3º As representações/concepções sócio-históricas sobre a deficiência que 

fundamentam o comportamento humano, constituindo, muitas vezes, barreiras à 

inclusão efetiva do segmento em pauta nas organizações, o que gera, no mesmo 

diapasão, impossibilidades de superação de tais prerrogativas diante do atual 

cenário laboral no Brasil. 

 

 

1.1 Deficiência e políticas públicas 

 

 

Figura 2 - Deficiência - Marcos de lutas e conquistas 

1950

A reabilitação começou a ser desenvolvida 
no Brasil com a formação de grandes centros 
de reabilitação nas principais capitais.

1970
Ampliam-se os recursos da 
reabilitação no país. Apesar dos 
avanços, a deficiência ficava 
associada à ideia de doença, 
incapacidade ou impotência.

1980

Começam a surgir grupos 
formados e desenvolvidos por PcD. 
Em 1981, a ONU promulgou o Ano 
Internacional das Pessoas 
Deficientes.

1988
Fundação, no Rio de Janeiro, do 
primeiro Centro de Vida 
Independente,  trazendo  ao Brasil a 
representação do movimento 
internacional de Vida Independente.

1991

Promulgação da Lei n°
8.213/1991, mais 
conhecida como Lei de 
Cotas, que trata da 
inserção de pessoas 
com deficiência no 
mercado de trabalho.

 
Fonte: Cubas; Xinaida, 2009.
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20

 Slide apresentado por Simone Xinaida e Karen Cubas no Congresso IQPC – Gestão da 
Diversidade e Inclusão de PcDs, São Paulo, 2009. 
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O século XXI, ao contrário dos que lhe antecederam, evidencia-se pelo 

movimento de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho,21 

embora seja possível afirmar que muito ainda precisa ser feito para que essa ação 

se efetive integralmente. O novo contexto se deve, em grande parte, ao fato de o 

descumprimento da Lei de Reserva de Cotas estar sendo foco de intensificação da 

fiscalização no Brasil, país que, segundo o próprio Ministério do Trabalho e 

Emprego,22 dispõe de uma das mais avançadas legislações mundiais de proteção e 

apoio à pessoa com deficiência.  

Ressalta-se, contudo, que o direito efetivo ao acesso à justiça está longe de 

ser respeitado, já que as leis ainda estão distantes de serem conhecidas 

amplamente e, mesmo com as multas, longe de serem aplicadas como deveriam. E, 

diante dessa lógica, para Ribeiro (2009), prevalecem ainda dois lugares possíveis 

para a pessoa com deficiência na relação sociolaboral: a de lugar negado (negação 

da deficiência como possibilidade de existência) e a de lugar tutelado (afirmação do 

assistencialismo como única possibilidade para a pessoa com deficiência, o que a 

infantiliza e a despotencializa).  

A “inclusão social”, de acordo com a publicação A Inclusão de Pessoas com 

Deficiência no Mercado de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de 

2007, seria a palavra-chave a nortear todo o sistema de proteção institucional da 

Pessoa com Deficiência no país. Implica, assim, a ideia de que há um débito social 

secular a ser resgatado em face das pessoas com deficiência; a remoção de 

barreiras arquitetônicas e atitudinais que acarretariam a percepção de que os 

obstáculos culturais e físicos são interpostos pelo conjunto da sociedade e excluem 

essa minoria do acesso a direitos fundamentais básicos (BRASIL, MTE, 2007).  

Com base na publicação do IBDD, Inclusão Social da Pessoa com 

Deficiência: medidas que fazem a diferença, se juntarmos os cálculos da ONU que 

revelam que, no ano de 2000, 16% da população brasileira, aproximadamente, 

apresentam como renda familiar per capita menos de ¼ de salário mínimo – 

pertencendo, portanto, ao grupo que vive abaixo da linha da pobreza –, teremos 

                                                        
21

 Segundo os resultados analisados nos relatórios da DRT, o Estado de São Paulo tem-se 
destacado, entre os demais, dentro do Brasil. De 2001 a 2005, o número de deficientes empregados 
nesse estado saltou de 601 para 35.782. Isso se aplica, também, em nível de investimento em 
condições de trabalho, como acrescentam advogados, políticos e, entre outros, entidades 
envolvidas com a questão. Ver: 
<http://www.mte.gov.br/discriminacao/disc_relatorio_acoes2006.pdf> 

 
22

 Ver no site: <http://www.mte.gov.br> 

http://www.mte.gov.br/discriminacao/disc_relatorio_acoes2006.pdf
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cerca de 3 milhões de pessoas com deficiência vivendo com essa renda (COSTA 

D’AMARAL, 2008). Foi nesse sentido que a Constituição Federal de 1988,23 por 

meio das Leis nº 7.853/1989 e nº 8.213/1991, trouxe normas protetoras, garantias de 

integração e reserva de mercado de trabalho para as pessoas com deficiência em 

órgãos da Administração Pública e do setor privado. A partir da Carta Magna, ficou 

proibida a discriminação de salários e de critérios de admissão, determinando como 

responsabilidades do Estado a saúde, a assistência social e o atendimento 

educacional especializado, além de garantir a reserva de um percentual de cargos 

públicos para as pessoas com deficiência. 

 

Art. 2
o
. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico. 
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de 
sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta Lei, tratamento 
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 
III – na área da formação profissional e do trabalho: 
a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso 
aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à 
formação profissional; 
b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de 
empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de 
deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; 
c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores 
público e privado, de pessoas portadoras de deficiência; 
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de 
trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da 
Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização 
de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, 
nelas, das pessoas portadoras de deficiência. (Lei n

o
 7.853/1989 apud MTE, 

2007, p.16-17) 

 

A Constituição de 1988, portanto, buscou aprimorar as bases da cidadania, 

em especial para as pessoas com deficiência, oferecendo parâmetros legais para a 

sua efetivação. A Lei Federal no 7.853/1989, como primeira regulamentação nessa 

área, determinou, conforme assinala Costa d’Amaral (2008), a possibilidade de 

construção da inclusão social do grupo em pauta.  

A elaboração do projeto de lei resultou de uma ampla consulta a PcDs, e, 

ainda, às suas instituições e à comunidade em geral, por meio de sua participação 
                                                        
23

 Os arts. 1
o
, 3

o
 e 7

o
 da Constituição de 1988 proíbem a discriminação a pessoas com deficiência 

com relação ao acesso ao emprego e à remuneração. 
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nos trabalhos do Comitê Presencial, ao longo do ano de 1986, e do trabalho da 

Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência - Corde (COSTA 

D’AMARAL, 2008) 

Nessa direção, também a Convenção no 159 da OIT, convertida em lei no 

Brasil, de acordo ainda com o supracitado documento produzido pelo MTE (2007), 

milita em favor de ações combinadas entre Estado, sociedade civil e empresas, a fim 

de efetivar a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho formal. E, a 

esse respeito, ressalta-se o conteúdo do art. 5o do Decreto no 3.298/1999, que 

regulamenta a Lei no 7.853/1989 e a Convenção em evidência, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 5
o
. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos 
Humanos, obedecerá aos seguintes princípios: 
I – desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de 
modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no 
contexto socioeconômico e cultural 
II – estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais 
que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam 
o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e 
III – respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber 
igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos 
que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos. (Lei n

o
 

7.853/89 apud MTE, 2007, p.17) 

 

A Lei no 7.853/1989, em concordância com Costa d’Amaral (2008), 

apresenta-se, no entanto, como um grande desafio, já que, embora seja 

considerada uma das mais modernas e estruturadas em termos de instrumento de 

igualdade de oportunidades, não tem visto sua elaborada concatenação se refletir 

na realidade, que cotidianamente nega à pessoa com deficiência no Brasil o 

exercício de seus direitos. 

No que tange especificamente à iniciativa privada, coube à Lei no 8.213/1991 

(Lei de Reserva de Cotas),24 que cuida do sistema de Previdência Social, assegurar 

em favor dos beneficiários reabilitados ou das pessoas com deficiência, desde que 

habilitadas, de 2 a 5% das vagas (percentual de cotas) para trabalho em empresas 

                                                        
24

 Os trabalhadores que podem ser contratados para preenchimento de cota são os reabilitados 
profissionalmente, com certificado fornecido pela Previdência Social, e as pessoas com deficiência, 
segundo critérios estabelecidos pelo Decreto n

o
 5.296 e pela Lei n

o
 10.690. É importante conhecer 

esses critérios, porque alguns tipos de deficiências não são reconhecidos pela lei. Para 
cumprimento da cota, não são considerados os terceirizados, estagiários e aprendizes. 
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com mais de cem empregados. O Decreto no 3.298/1999 estabeleceu, 

posteriormente, a seguinte proporção:  

 

Número de funcionários Percentual das 
Cotas 

I – até 200 empregados 2% 

II – de 201 a 500 3% 

III – de 501 a 1.000 4% 

IV – de 1.001 em diante 5% 

 

Além disso, a dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado 

ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, segundo a 

mesma Lei, só poderão ocorrer após a contratação de substituto de condição 

semelhante. 

No Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (op. cit.), 

existem duas normas internacionais devidamente ratificadas, o que lhes confere 

status de leis nacionais, que são a Convenção no 159/1983 da OIT e a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, também conhecida como Convenção da 

Guatemala, de 1999. A Convenção no 159 da OIT, de 1983, define pessoa com 

deficiência como aquela “cuja possibilidade de conseguir, permanecer e progredir no 

emprego é substancialmente limitada em decorrência de uma reconhecida 

desvantagem física ou mental”. A partir dessa mesma referência, a OIT estima que 

as pessoas com deficiência representem 8% da população economicamente ativa 

do planeta.  

Para fins de reserva legal de cargos, a deficiência pode ser conceituada como 

uma limitação física, mental, sensorial (auditiva ou visual) ou múltipla25, que 

incapacite a pessoa para o exercício de atividades normais da vida e que, em razão 

                                                        
25

 É importante ressaltar que erroneamente a deficiência mental e a intelectual têm sido 
compreendidas como sinônimo. No entanto, são diferentes. Se uma pessoa possui um impedimento 
de natureza mental, ela é uma pessoa com uma deficiência psicossocial. Também é chamada 
“deficiência psiquiátrica” ou “deficiência por saúde mental” e foi incluída no rol de deficiências pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), adotada na Assembléia Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU) em 13/12/06. Convém salientar que o termo “pessoa 
com deficiência psicossocial” não é o mesmo que “pessoa com transtorno mental”. Trata-se, isto 
sim, de “pessoa com sequela de transtorno mental”, uma pessoa cujo quadro psiquiátrico já se 
estabilizou. Os transtornos mentais mais comuns são: mania, esquizofrenia, depressão, síndrome 
do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, bipolaridade e paranóia. Este debate é promovido pelo 
consultor Romeu Sassaki em Artigo publicado na Agenda 2011 do Portador de Eficiência. Ver: 
<http://jusclip.com.br/deficiencia-psicossocial>. 

http://jusclip.com.br/deficiencia-psicossocial%3e
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dessa incapacitação, a pessoa tenha dificuldades de inserção social (BRASIL, MTE, 

2007).  

Nessa medida encontra-se o Decreto no 3.298/1999, cuja redação foi 

atualizada pelo Decreto no 5.926/2004 após longas discussões no Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade). A Norma 

Regulamentar define, em seu artigo 3o: 

 

I – deficiência – 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; 
II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
III – incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e ao 
desempenho de função ou atividade a ser exercida. (BRASIL, MTE, 2007, p. 
19) 

 

Segundo levantamento da Organização das Nações Unidas, existem 500 

milhões de deficientes no mundo, e 80% vivem em países em desenvolvimento. No 

Brasil, o Censo realizado em 2010 pelo IBGE assentou que cerca 24% dos 190 

milhões de habitantes do país apresentam algum tipo de deficiência, o que 

corresponde praticamente a um quarto da população brasileira, um número 

aproximado de 45 milhões de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência 

visual, auditiva, motora ou intelectual, dentre as quais 15,14 milhões apresentam 

idade e condições de integração ao mercado formal de trabalho. Desse contingente 

- equivalente ao número de habitantes de países como Uruguai, Bolívia e Paraguai 

somados -, quase metade, no Brasil, apresentam deficiência visual, conforme 

distribuição representada no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Tipos de deficiência 

Visual
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Em relação ao último Censo Demográfico, realizado em 2000, há um 

expressivo crescimento no número de pessoas que declarou algum tipo de 

http://2.bp.blogspot.com/-FqmGuPM1M0Q/T6En8q9DgBI/AAAAAAAAAmw/L_-huiOxy5g/s1600/graficodeficiencia-4-1335476500335_560x300.jpg
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deficiência ou incapacidade. Naquela ocasião, 24.600.256 pessoas, ou 14,5% da 

população total, assinalaram algum tipo de deficiência ou incapacidade.  

Conforme dados divulgados pelo Censo de 2010 (IBGE, 2010), na distribuição 

por grupo etário Ainda de acordo com a pesquisa, a primeira curva do gráfico das 

deficiências se faz clara aos 10 anos de idade, no período em que a percepção das 

dificuldades, sejam motoras, auditivas, mentais ou visuais, se tornam mais claras 

com o avanço na vida escolar. Do 0 aos 14 anos, 7,5% dos brasileiros apresentaram 

algum tipo de deficiência. Dos 15 aos 64 anos, 25% responderam que tinham pelo 

menos uma das dificuldades cotidianas citadas. Já entre os que têm idade 

avançada, a partir dos 65 anos, este número mais que dobra: 68%. 

 – o que leva à inferência de que a maior parte dos deficientes se encontra em 

idade produtiva, isto é, entre 18 e 65 anos. Além disso, os dados revelam que, se a 

lei que estabelece reserva de vagas de emprego para pessoas com deficiência fosse 

realmente cumprida, as empresas com mil ou mais empregados seriam as maiores 

geradoras de postos de trabalho, de acordo com Néri, Carvalho e Costilla (2002), 

com uma estimativa de 310.081 novas vagas para trabalhadores com algum tipo de 

deficiência. Com relação ao trabalho, o Censo apontou que, dos cerca de 24,5 

milhões de deficientes, 9 milhões, aproximadamente, se encontram no mercado de 

trabalho. 

 

Figura 3 - Charge Lei de Cotas e as empresas brasileiras 

 

Fonte: Instituto Zequinha Barreto. 
 

Conforme resultados de estudos da Fundação Getulio Vargas, desse 

contingente, apenas 2,5% possuem emprego formal com carteira assinada, um 
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pouco acima da cota mínima exigida por lei (2%).26 Complementando esses 

resultados, dados divulgados pela OIT (2004), no Repertório de Recomendações 

Práticas sobre a Gestão das Questões Relativas à Deficiência no Local de Trabalho, 

revelam que o desemprego entre as pessoas com deficiência e em idade para 

trabalhar é extremamente maior do que para as pessoas ditas “normais”, podendo 

alcançar 80% em alguns países em desenvolvimento.  

Já o Relatório Anual de Informações Sociais (Rais)27 estima que no Brasil 

existam 31.979 estabelecimentos com mais de cem empregados. Se todos 

cumprissem a reserva legal, cerca de mais de 500 mil postos de trabalho seriam 

ocupados por pessoas com deficiência. Lamentavelmente, esse número ainda se 

mostra insuficiente, visto que empregaria apenas 3,7% das 15,14 milhões em idade 

adequada e com condições para o trabalho.  

Para além da aceitação da deficiência, as demais diferenças intrínsecas a 

este segmento social ajudam a desenhar este complexo cenário, revelando 

amplitude da violência estrutural que será debatida a seguir. Em São Paulo, onde se 

concentra parte significativa da economia brasileira, o emprego formal destinado às 

pessoas com deficiência era altamente discriminatório com relação à raça/cor, de 

acordo como os dados extraídos da RAIS – 2009. Segundo os mesmos dados, os 

trabalhadores negros representam apenas 21,3%, os não negros 71,3%, e os não 

identificados ou ignorados eram 7,5%. Além disso, 54,7% das pessoas incluídas 

têm deficiência física, enquanto a somatória das pessoas com deficiência visual, 

intelectual e múltipla atinge apenas 10,7% das vagas ocupadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
26

 Néri et al. (2002). 
27

 Ver <http://www.mte.gov.br/rais/leg_default.asp>. 

http://www.mte.gov.br/rais/leg_default.asp
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Tabela 1 - Ranking da fiscalização do cumprimento da lei de cotas em seu 19º aniversário 

 
Fonte: Instituto Zequinha Barreto. Disponível em: <http://zequinhabarreto.org.br/?p=9910>. Acesso 
em: 06 jan. 2012. 

 

Conforme a Organização das Nações Unidas, 82% das pessoas com 

deficiência vivem abaixo da linha da pobreza nos países em desenvolvimento, o que 

corresponde à cerca de 400 milhões de pessoas. O problema é agravado por 

questões comuns em países subdesenvolvidos, como a falta de água, comida e 

nutrientes; educação e sistema de saúde precários; falta de oportunidade de 

emprego e o acesso praticamente nulo aos meios de comunicação e à informação 

em geral. Entre o “ser cego” e o “não querer enxergar” existe a legitimação da 

violência que precisa, antes de qualquer outro debate proposto, ser colocada em 

pauta. (ANDI, 2004 apud NASCIMENTO; BAHIA; CUNHA, 2007). 

 

 

http://zequinhabarreto.org.br/wp-content/uploads/2010/10/LeideCotas1.jpg
http://zequinhabarreto.org.br/?p=9910
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1.2 Violência estrutural – um olhar sobre a totalidade no contexto da exclusão 

 

 

Três cegos estavam diante do elefante. Um 
deles apalpou a cauda do animal e disse: - É 

uma corda. Outro acariciou uma pata do 
elefante e opinou: - É uma coluna. O terceiro 

cego apoiou a mão no corpo do elefante e 
adivinhou: - É uma parede. Assim estamos 

cegos, cegos de nós, cegos do mundo. A 
cultura dominante, cultura de desvínculo, 
quebra a história passada como quebra a 

realidade presente; e proíbe que o quebra-
cabeças seja armado. 

Eduardo Galeano 
 

 

A passagem acima propõe a reflexão sobre os contextos em sua totalidade. 

Com base nessa proposta, uma macroanálise do atual cenário de inclusão não 

poderia deixar de concluir que as relações capitalistas de produção e trabalho 

podem ser consideradas como um dos principais fatores que contribuem para que 

as pessoas com deficiência estejam destinadas à condição de exército de reserva 

de mão de obra. Do mesmo modo, tais relações podem levar à segregação, ao 

desemprego e à baixa escolaridade, consequências estas legitimadas pelo discurso 

da incapacidade do corpo lesado para a produção. Remete, então, à máxima de 

Santos (1997, p. 44), “[...] as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais 

quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza”. 

Para Minayo (2000), a exclusão seria um processo múltiplo de apartação de 

grupos de sujeitos, combinado e presente nas relações sociais, culturais, 

econômicas e políticas, tendo como resultado a pobreza, a discriminação, além da 

não acessibilidade ao mundo do trabalho e do consumo, e, por fim, à não 

representação social e pública.  

Já Escorel (1999 apud ESTEVES, 2002), percebe a exclusão social como um 

processo de desumanização e obscurecimento, que pode atingir o limiar da 

existência humana. Assim, seriam alguns grupos excluídos dos processos sociais, 

reduzindo-os à condição única de manutenção do metabolismo em funcionamento. 
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Não possuem a caracterização da vida enquanto uma representação de cidadania, 

limitando a potencialidade de sua capacidade humana. 

Dentro dessa lógica, os excluídos são vistos como parte integrante da 

sociedade; contudo, na leitura de Pochmann (1999), encontram-se desprovidos das 

condições materiais que lhes possibilitariam desfrutar de benefícios 

socioeconômicos (como o emprego e o rendimento), ou de condições institucionais 

(deveres e direitos, possíveis nos marcos do desenvolvimento capitalista).  

Destarte, o momento em que a Lei de Cotas é sancionada, contudo, merece 

ser contextualizado, a fim de se compreender a razão da perpetuação da suposta 

lógica excludente dessa minoria, reafirmando as contradições próprias do capital. A 

década de 1990 foi marcada por profundas mudanças na economia mundial. Nesse 

período, a recessão econômica logo no início da década e a abertura comercial do 

país, decorrente da aplicação do ideário neoliberal, provocam ajustes no setor 

privado na busca de maior competitividade. O avanço tecnológico no mercado de 

trabalho promove o desaparecimento de ocupações nos setores produtivos e amplia 

a ocupação no setor de serviços. Elencando as mudanças que se processam no 

mundo do labor, encontram-se, entre outras, a redução do número de postos de 

trabalho, a precarização e desregulamentação, com a ampliação do trabalho 

temporário, ilegal, terceirizado, implicando a perda de conquistas históricas dos 

trabalhadores. A consolidação do desemprego estrutural, pois, nessa etapa da 

história brasileira (ANTUNES, 1999; FRIGOTTO, 1998; GENTILI, 1998), corrobora 

para a rápida ampliação do exército de reserva de trabalho, movimento que leva as 

pessoas com deficiência a integrar o mercado de trabalho em “pé de igualdade” com 

os demais trabalhadores ditos normais. 

Com o avanço do progresso tecnológico, em conjunto com a centralização de 

capitais, as máquinas se tornaram o elemento mais importante do processo de 

acumulação. Como consequência, produz-se uma população excedente, supérflua e 

que ultrapassa as necessidades de expansão do capital. A referida população 

excedente, por efeito de retorno, torna-se, contudo, funcional à acumulação 

capitalista, já que se constitui enquanto exército industrial de reserva disponível. E, 

contemporaneamente, a funcionalidade desse excedente ao sistema apresenta-se 

também como um fator que propicia, aos segmentos dinâmicos da economia, 

benefícios da existência de uma mão de obra superexplorada. Isto acaba por 

engendrar a dinâmica do mundo do consumo, no qual o processo econômico, por 
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um lado, aparece caracterizado pela produção de riquezas e, por outro, pelo 

mascaramento da miséria. (FRIGOTTO, 1998; GENTILI, 1998; ANTUNES, 1999; 

MINAYO, 2000) 

Assim, o processo de exclusão social, conforme assinala Esteves (2002), 

apresentado como forma de vulnerabilidade, segregação, não acesso e 

precarização laboral, pode ser analisado, sob a ótica do processo de produção de 

uma sociedade capitalista, como uma engrenagem que viria a legitimar a lógica 

desse sistema. Ou seja, sob o viés marxista, a exclusão, na verdade, seria a 

inclusão se percebida dentro da lógica do capital. 

Por serem tratados como reserva de mão de obra, conforme indica a 

perspectiva trazida pela revisão da literatura aqui considerada até então 

(FRIGOTTO, 1998; GENTILI, 1998; ANTUNES, 1999; SANTOS, 2007; CARUSO; 

FERREIRA, 2008) e diante desse cenário de crise, sustentado pelos mencionados 

autores, muitas empresas tiveram que se valer das supostas “brechas da lei” – ainda 

em busca de um último recurso para a não integração de PcDs diante da exigência 

do cumprimento da lei em pauta –, alegando, judicialmente, não contar com 

estrutura física para enquadrar essas pessoas a seus postos de trabalho – o que 

seria uma forma de continuar impedindo o trabalho delas. Na concepção de Frigotto 

(2002, p. 25), 

 

[...] impedir o direito ao trabalho, mesmo em sua forma capitalista, de 
trabalho alienado, é uma violência contra a possibilidade de produzir 
minimamente a própria vida e, quando for o caso, a dos filhos. Assim a 
propriedade privada que impede o acesso ou a produção de bens para a 
produção da vida é uma violência, algo humanamente insustentável.  

 

Então, na efervescência da luta pela inclusão do grupo em questão, quando a 

sociedade passa a considerar a segregação e a exclusão uma violência, algumas 

providências concretas passam a ser tomadas. Foi com a finalidade de pôr um fim à 

violência implícita nas brechas deixadas pela lei no que se refere ao não 

favorecimento da inclusão de PcDs no mercado de trabalho, que emergiram as 

normas e os critérios básicos para promover a acessibilidade de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida aos logradouros públicos, aos meios de 

transporte e aos sistemas de comunicação previstos nas Leis nos 10.048/2000 e 

10.098/2000, que, em dezembro de 2004, foram regulamentadas pelo Decreto 

Federal no 5.296/2004. Com base nos dados referentes à data estimada de 
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intensificação da fiscalização, por volta do ano 2005, levanta-se aqui a hipótese de 

que, juntamente com a cobrança das multas, essa nova regulamentação também 

possibilitou que as instituições interessadas e os órgãos públicos responsáveis 

pudessem exercer seus misteres sobre as empresas com mais segurança.  

No entanto, as políticas públicas como prescrição mostram, mais uma vez, 

não serem suficientes para eliminar a violência28 enraizada nas relações sócio-

históricas, pelas quais se perpetuam, entre outros pontos, o desrespeito e a não 

valorização de forças de trabalho, limitando, consequentemente, o acesso às 

oportunidades no mesmo como direito essencial à cidadania (BATISTA, 2004; 

CARUSO et al., 2008; CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2009; CARVALHO, 

2009, DINIZ, 2007; PASTORE, 2000; NUNES et al., 2008). Em muitos casos, diante 

do mito da improdutividade, a Lei de Reserva de Cotas e as demais leis 

subsequentes podem, inclusive, se tornar contraproducentes, como ressalta Pastore 

(2000), já que empresas admitem simplesmente porque a lei obriga, relegando aos 

seus funcionários com deficiência os setores marginais, onde esses passam a ser 

estigmatizados pelos colegas, o que torna o processo desumano e indigno.  

As relações desiguais estabelecidas no seio da sociedade capitalista fazem 

que a violência contra as pessoas com deficiência corresponda a uma violência 

estrutural. Originária, assim, das estruturas sociais e econômicas desiguais e 

injustas, essa categoria de violência se reproduz por meio da pobreza, da miséria, 

da desigualdade de classes, das discriminações e dos preconceitos, pelos quais 

suas vítimas são “coletivos humanos” e os agressores “não possuem face”. Além 

disso, somam-se a esse contexto as diferentes formas de discriminação e 

preconceito (KRUG et al., 2002). 

Refletir acerca desses mecanismos de perpetuação e aceitação da estrutura 

a partir da perspectiva de Chauí (1995), torna-se, assim, fundamental para o debate 

aqui proposto. De acordo com a autora, o grande mito que sustenta a imaginação 

social brasileira é justamente o da não violência. Nesse sentido, estaria nossa 

autoimagem atrelada à de um povo ordeiro e pacífico, mestiço e incapaz de 

                                                        
28

 A violência aqui, de acordo com Krug et al. (2002), pode ser compreendida como “o uso da força 
física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo 
ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (p.5). Com base nas suas manifestações 
empíricas, esse fenômeno pode ser categorizado, segundo o Relatório Mundial da Organização 
Mundial de Saúde, como autoinfligido; violência nas relações; violência interpessoal; violência no 
âmbito sociedade; coletiva e violência estrutural. 



51 
 

 

discriminações étnicas, religiosas ou sociais, orgulhoso das diferenças regionais, 

alegre e cordial, acolhedor para os estrangeiros, generoso para com os carentes e 

destinado a um grande futuro. Segundo a mesma autora, muitos poderão indagar 

sobre como o mito da não violência brasileira pode prevalecer sob o impacto da 

violência real e cotidiana que é conhecida de todos e que, contemporaneamente, 

também é ampliada devido à sua divulgação e difusão pelos meios de comunicação 

de massa. Contudo, é justamente no modo de interpretação da violência que o mito 

encontra meios para conservar-se. (CHAUÍ, 1995). 

Diante desse entendimento, Chauí (op. cit.) destaca mecanismos 

empregados para interpretar a violência. O primeiro seria a exclusão, pela qual se 

assegura que a nação brasileira é não violenta e que, se houver violência, esta é 

praticada por gente que não faz parte da nação (mesmo que tenha nascido e viva 

no Brasil).  

 

Figura 4 - Informação X desinformação 

 
Fonte: CVI, 2009, p. 31. 

 

O segundo mecanismo seria, conforme apontado também pela autora, o da 

distinção. Por este distingue-se o essencial e o acidental, ou seja, por essência os 

brasileiros não são violentos e, desse modo, a violência seria meramente acidental, 

um acontecimento efêmero, passageiro, uma epidemia ou um surto localizado na 

superfície de um tempo e de um espaço definidos, superável e que faz perpetuar o 

nosso cerne não violento. 

O terceiro mecanismo empregado, na taxonomia de Chauí (1995), é do tipo 

jurídico, pelo qual a violência ficaria circunscrita ao campo da delinquência e da 

criminalidade. Esse mecanismo possibilita determinar quem seriam os agentes 
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violentos (geralmente, os pobres) e, também, corroborar a ação (esta sim, violenta) 

da polícia contra a população pobre, as crianças de rua e os favelados, etc. 

Finalmente, o último mecanismo contemplado por Chauí (1995) que será 

retratado neste texto é o da inversão do real, que graças à produção de máscaras 

permite dissimular comportamentos, ideias e valores violentos como se fossem não 

violentos. Como exemplos desse mecanismo, aparecem o machismo, que é 

apontado como proteção natural à, também natural, fragilidade feminina; o 

paternalismo branco, visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade dos 

negros; a repressão contra os homossexuais, considerada proteção natural aos 

valores sagrados da família; e a destruição do meio ambiente, que orgulhosamente 

figura como sinal de progresso e civilização, entre outras. 

A máquina mitológica, conforme definido por Chauí (op. cit.), sustentaria, 

assim, o fato de a violência não ser percebida como prática e ideia que reduzem um 

sujeito à condição de coisa, que viola interior e exteriormente o ser de alguém, ou, 

até mesmo, que perpetua relações sociais de profunda desigualdade econômica, 

social e cultural. O mito da não violência, diante desse pressuposto, permanece 

justamente por se admitir a existência empírica da violência, embora se fabriquem 

explicações para denegá-la, no instante mesmo em que é admitida.  

 

Figura 5 - Não reconhecimento das diferenças 

 
Fonte: CVI, 2009, p. 40. 

 

Além disso, “a sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas 

são violentas”. Por isso, “a violência que estrutura e organiza as relações sociais 
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brasileiras, por não ser percebida, é naturalizada, e essa naturalização conserva a 

mitologia da não violência”. (CHAUÍ, 2007)29  

A fim de ilustrar o debate proposto, a Figura 5, por exemplo, retrata como é 

realizada a maior parte dos processos seletivos nas empresas: desconsiderando de 

modo naturalizado as diferenças.  

No entanto, considerar as diferenças, conforme defende Bulgarelli (2008, p. 

63), é necessário “para que haja tratamento igual, para que haja respeito à condição 

humana, àquilo que nos caracteriza em nossa identidade”. Desconsidera- lá é, sem 

dúvida, uma forma de violência, apesar de dificilmente ser entendido assim.  

Essa forma de conceber a violência e a não violência permite a compreensão 

dos mitos que circunscrevem o caso da inclusão da pessoa com deficiência (PcDs). 

A violência contra as pessoas com deficiência está presente em diversas situações 

da vida social brasileira, reproduzindo-se, como explicitado, na estrutura, nas 

relações e na subjetividade de maneira capciosa e durável, provocando danos 

pessoais, mas também deixando marcas na sociedade. É uma práxis sociopolítica 

que fere os direitos humanos, destrói a autoestima e afeta, imensuravelmente, a 

dignidade do indivíduo, gerando traumas muitas vezes irreparáveis. É, sobretudo, 

uma expressão ainda não tão clara da desigualdade social, que deixa visível a 

opressão social e as marcas psicológicas naqueles que representam, talvez, o 

grupo mais atrasado em termos de integração ao mundo da produção formal 

(NUNES SOBRINHO; CARUSO, 2008).  

Por isso, a inclusão desse grupo requer uma análise das contradições 

implícitas nesse processo. Além disso, a recuperação de suas necessidades 

específicas e coletivas  devem servir para a implantação de projetos que viabilizem a 

adequação dos ambientes para a diversidade, tendo embutidos nisso condições 

igualitárias nos diversos níveis, dignas de todo cidadão que tem por direito a 

superação das contradições próprias do capital. São essas algumas das diretrizes 

prioritárias do atual momento histórico de inclusão, efetivamente reversas à violência 

referida por esta pesquisa (NUNES; CARUSO, 2008; GARCIA; BURGO, 1994 apud 

CARVALHO, 2001; CARVALHO; MARQUES, 2009). 

 

                                                        
29

Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UAQKSQUANxYJ: 
alainet.org/active/16826%26lang%3Des+a+sociedade+n%C3%A3o+percebe+que+as+pr%C3%B3p
rias+explica%C3%A7%C3%B5es+oferecidas+s%C3%A3o+violentas&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso: fev. 2012. 
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1.3 Gestão da diversidade na sociedade do conhecimento 

 

 

A sociedade contemporânea constitui um novo 
ambiente global baseado em comunicação e 

informação cujas regras e modos de 
convivência e operação estão sendo 

construídos em todo o mundo. Talvez o 
desenvolvimento mais importante observado 

seja o de um novo meio de produção de 
riquezas a partir não mais da posse da terra, de 

bens, de capital, ou mesmo do trabalho 
muscular, mas do trabalho mental, do 

conhecimento.  
Antonio Carlos Ritto 

 

 

As constantes inovações tecnológicas e as novas formas de organização 

impactaram mudanças radicais no mundo do trabalho, na estrutura da produção de 

bens e serviços e, também, nos mecanismos de mercado, levando 

consequentemente a uma progressiva desregulamentação da atividade econômica.  

Urge a necessidade do aumento dos níveis de produtividade, da qualidade e da 

competitividade para a sobrevivência, a expansão das organizações e o ingresso 

competitivo do país na economia internacional. Um modelo emerge e, no seu bojo, 

evidencia-se um novo paradigma de organização da economia e da sociedade 

voltados ao saber. Na então denominada sociedade do conhecimento, o recurso 

controlador ou o meio de produção de riquezas, conforme salienta Ritto (2005) não 

mais é o capital, a terra, os bens ou a mão de obra – representada pelo trabalho 

acentuadamente muscular –, mas, sim, a capacidade e a experiência dos indivíduos, 

o trabalho mental, o conhecimento. 

Como marco, desde a década de 1940, em oposição à abordagem clássica 

da Administração, as relações humanas fundadas nas contribuições da Teoria de 

Elton Mayo (doutrina das relações humanas) passaram a representar papel central 

nas organizações. Ao longo dos tempos até os dias atuais, as organizações, então, 

começaram a despertar para o fato de o ser humano representar o mais precioso 

bem que possuem, na medida em que na denominada “sociedade do conhecimento” 

o que importa é a inovação. Esta, somente pode vir das pessoas, uma vez que não 

importa mais – conforme assinalam autores como Davis e Newstrom – quanta 
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tecnologia e equipamento uma organização tenha, já que “essas coisas não podem 

ser colocadas em uso a menos que sejam lideradas e guiadas por pessoas que 

estejam motivadas.” (DAVIS; NEWSTROM, 1992, p.11).  

 

Figura 6 - Esquema - Organizações do século XXI 

 
 

Ainda que refutando as contradições existentes nos discursos correntes, 

parte-se, assim, do princípio hegemônico dominante que os empregados, em 

concordância com Gaither e Frazier (2001), têm apresentado uma importância 

crescente no mercado mundial, pois, supostamente, agem sobre os fatores de 

sucesso das organizações na atualidade, representando, portanto, um ativo de valor 

estratégico. E nessa direção Davis e Newstrom (1992, p. 5) afirmam que “as 

organizações existem para servir às pessoas, em lugar de as pessoas existirem para 

servir às organizações”, já que as pessoas são o maior potencial nesses espaços. 

Coloca-se, então, como grande desafio para as organizações do século XXI a 

Gestão de Pessoas que, como elemento-chave, deve atentar não somente para as 

“constantes e aceleradas mudanças, ocorridas nas dimensões econômica, social, 

cultural e tecnológica” que “determinam uma profunda reflexão a respeito de novas 

formas de modelagem para as organizações, bem como de novas perspectivas para 

percebê-las” (RITTO, 2005, p. 221). Devem atentar também, e fundamentalmente, – 

para a temática da diversidade humana, cada vez mais posta em xeque, quando 

compreendido que o conhecimento, enquanto pressuposto da inovação, depende 

das pessoas em sua interação com o ambiente. Ambiente pelo qual a troca se 

ampara e sobrevive nas diferenças, inerentes à condição de ser humano. 
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1.3.1 A diversidade no mundo capitalista 

 

 

Valorizar a diversidade significa renunciar à ideia de que todos 
os que não fazem parte do grupo dominante devem se adaptar. 
[...] Isso não é fácil na maioria das organizações. Valorizar 
verdadeiramente a diversidade não se resume em apoiar um 
ideal da boca para fora, tolerar um mal necessário, promover 
um nível de tolerância para aqueles que são diferentes ou se 
aproveitar da última moda. Trata-se de uma oportunidade de 
desenvolver e utilizar todos os recursos humanos disponíveis à 
organização, tanto para benefício dos próprios funcionários 
quanto da organização. 

GRIFFIN; MOORHEAD, 2006, p. 41 
 

 

Contudo, diante do exposto, suplantar a defesa de colocar a força de trabalho 

em primeiro lugar torna-se o desafio contemporâneo, fundamentalmente pela 

crescente diversidade da mão de obra que adentra as organizações, seja, por 

exemplo, pela internacionalização de produtos, serviços, fornecedores, clientes, seja 

até mesmo por força de políticas públicas inclusionistas, ponto-chave do debate 

deste capítulo. Independente da causa desse fenômeno, as organizações percebem 

não ser mais possível restringirem-se a tolerar os diferentes como um mal 

necessário ou aproveitar para aderir à última moda, como assinalam Griffin e 

Moorhead (2006); devem, antes, conviver com a diversidade encontrando a melhor 

maneira de gerenciá-la em seu cotidiano.  

Com o desdobramento dos discursos correntes muitas empresas, então, 

focam suas ações e voltam suas preocupações a fim de estimular e reconhecer a 

diversidade em seus ambientes corporativos, assinalando que isso representa, entre 

outras coisas, aumento da inteligência cultural dos colaboradores, melhoria do clima 

organizacional, motivação e satisfação crescente dos trabalhadores, aumento da 

criatividade e inovação, melhoria da comunicação interna e externa, 

desenvolvimento do trabalho em equipe e em rede, diminuição da frequência de 

conflitos no local de trabalho, redução das taxas de absentismo e dos índices de 

turnover (GOMES et al., 2009). 



57 
 

 

Contemplando essas verdades,30 outras empresas, no entanto – conforme 

apontam as evidências empíricas –, se apropriam indevidamente do mesmo 

discurso, alimentam ainda mais a alienação do trabalhador por intermédio da 

disseminação de lógicas que se estruturam, justamente, por meio do que não é 

possível perceber claramente, em meio às mirabolantes e contestáveis táticas 

organizacionais. Isso se dá no caso das pessoas com deficiência, por exemplo, 

quando essa minoria, até então à margem de seu direito de trabalhar, passa, mesmo 

que em condições indignas, a ter um emprego, sentindo-se incondicionalmente grata 

à empresa, ainda que esta não tenha feito nada além de sua obrigação perante a lei. 

Assim, a contratação de pessoas com deficiência, ao contrário do que se pode 

imaginar, gera lucro indiscutível às organizações, pois além de oferecerem cargos 

subalternos, com baixos salários, também utilizam tais contratações como estratégia 

de marketing, já que ao contratá-las expõem essas pessoas muitas vezes em suas 

vitrines para apenas se autointitularem solidárias – o que reforça ainda mais o peso 

da concepção de deficiente na sociedade capitalista. Empresas, assim, ganham com 

marketing e mão de obra barata, diante de uma lei que passa a ser tratada não 

como direito adquirido e sim como benesse.(NUNES SOBRINHO; CARUSO et al., 

2008) 

Essas atitudes, contudo, não podem ser generalizadas. Existem empresas 

que merecem destaque não por abrirem mão da produtividade, mas por 

promoverem ações efetivas em busca do resgate do respeito e da dignidade 

daqueles que foram secularmente excluídos do mercado de trabalho formal. Um 

exemplo evidente é a empresa Sulamérica que, por meio do Programa de 

Oportunidades Especiais, apresenta como proposta formar, desenvolver e contratar 

profissionais com deficiência, por meio de treinamentos como aperfeiçoamento em 

ferramentas de informática, apresentação dos produtos da empresa e cursos 

comportamentais.31 Além disso, os participantes do Programa têm a oportunidade de 

                                                        
30

 Utilizado aqui em concordância com Foucault quando indica “que as verdades universalmente 
atribuíveis ao sujeito nos termos do conhecimento científico são, em última instância, efeitos de 
verdade produzidos por mecanismos estratégicos de poder presentes nas práticas sociais. Tal 
designação significa que eles funcionam como se fossem verdades, com o objetivo de justificar 
racionalmente aquelas relações de poder. Além disso, um discurso é investido historicamente de um 
teor verdadeiro, porque cumpre com uma funcionalidade específica, qual seja produzir efeitos de 
poder estatuindo regras para o governo das pessoas, dividindo-as, examinando-as, adestrando-as, 
sujeitando-as”.  (CANDIOTTO, 2006). 

 
31

 Dados coletados ao longo das visitas realizadas à empresa e em entrevista concedida á autora 
desta tese pela gestora Sonia Norões nos anos 2009 e 2010. 
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passar por um rodízio nas diversas áreas da companhia, a fim de conhecê-la melhor 

e optar por um espaço com que mais se identifiquem. O Programa também foca 

suas ações considerando as especificidades dos diferentes tipos de deficiências e 

as possíveis resistências internas na empresa. Por isso, a empresa se preocupa em 

realizar uma análise e seleção das áreas que vão receber os aprendizes e promover 

a conscientização de seus respectivos gestores através de atividades, como 

palestras de ambientação, apresentação da sua Universidade Corporativa, 

acompanhamento e realização de reuniões periódicas como os grupos envolvidos 

no processo. Após o período de aprendizagem, a empresa chega a efetivar até 95% 

dos aprendizes com deficiência. Um indicador de eficácia desse projeto é justamente 

o assédio do mercado após a qualificação destes aprendizes, pois é comum outras 

empresas buscarem dentro da Sulamérica PcDs qualificadas com propostas 

financeiras mais atraentes, uma vez que a mesma é tida como referência em 

inclusão pela promoção de ações educativas.  

Com base em tais exemplos, é possível afirmar que, embora a inclusão de 

PcDs mantenha as contradições próprias às relações de trabalho capitalistas, 

transformando, muitas vezes, as diferenças individuais em mercadoria e em 

diferencial competitivo para as organizações, há que se ressaltar, em concordância 

com Carvalho-Freitas e Marques (2009), que ela também pode abrir possibilidades 

para um ordenamento social menos discriminatório.  

 

 

1.3.2 Aspectos da diversidade 

 

 

A diversidade, como salientam Griffin e Moorhead (2006), refere-se às formas 

nas quais os indivíduos diferem, quer em termos de bases pessoais quer em termos 

de características relacionadas com a organização. A diversidade na força de 

trabalho vai além das diferenças sexuais e étnicas, podendo, de maneira mais 

ampla, se referir a semelhanças e diferenças em fatores como idade, orientação 

sexual, estatuto socioeconômico, capacidades físicas e mentais, valores e atitudes 

entre os funcionários das organizações. São todas, as maneiras pelas quais os 

funcionários são semelhantes, sendo que as semelhanças podem ser tão 

importantes quanto as diferenças. Concepções de trabalho e práticas de convivência 
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com o outro são, de modo geral, influenciadas pela diversidade (GRIFFIN; 

MOORHEAD, 2006). 

Os vários aspectos da diversidade podem ser explicitados em dimensões 

primárias e secundárias. Assim, as dimensões primárias da diversidade 

corresponderiam aos fatores inatos ou que exercem extraordinária influência sobre a 

socialização inicial, ou seja, sexo, idade, etnia, orientação sexual, capacidades 

físicas, etc. Tais fatores comporiam a essência do que se é como ser humano. São 

eles que definem as pessoas umas para as outras e, pelo modo como os outros 

reagem a elas, também definem cada um para si mesmo. Essas características são 

aspectos permanentes da personalidade humana e, em certos momentos, podem 

trazer problemas extremamente complexos para gestores e organizações (GRIFFIN; 

MOORHEAD, 2006) As dimensões secundárias, por outro lado, estariam atreladas a 

fatores como escolaridade, vivência familiar, renda, estado civil, crenças religiosas, 

experiências de trabalho, localização geográfica, entre outras. Abrangem, portanto, 

fatores que definem, até certo ponto, as pessoas diante das outras, mas são menos 

duradouros do que as dimensões primárias, além de poderem ser adaptados ou 

mudados (GRIFFIN; MOORHEAD, 2006). 

Diante do exposto, um dos desafios mais importantes e abrangentes 

enfrentados pelas organizações na contemporaneidade estaria relacionado, de 

acordo com Robbins (2005), à adaptação às diferenças entre as pessoas, visto que 

as organizações caminham para uma heterogeneidade cada vez maior. Uma análise 

mais contundente, porém, leva a concluir que o desafio se torna ainda maior, 

quando se percebe que as organizações tendem a reduzir as características 

próprias das dimensões primárias da diversidade, por exemplo, a aspectos 

permanentes da nossa personalidade. Sexo, raça, etnia, capacidade física e mental 

são distanciados dos seus sentidos mais amplos na sociedade capitalista e limitados 

a enquadramentos biológicos, genéticos.  

Recorrendo ao estudo de Caruso e Ferreira (2008), é possível compreender a 

complexidade nas quais essas dimensões se encontram inseridas. Os autores 

analisam a exclusão sócio-histórica de mulheres, negros e pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho brasileiro. Conforme esses autores, em fins do século XIX e 

início do XX os discursos científicos, políticos e religiosos apresentavam, no Brasil, 

estratégica relevância para manutenção e desenvolvimento da ordem capitalista na 

sociedade patriarcal e eurocêntrica. Reforçando a perpetuação do sistema de 
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classes e acirrando as desigualdades de raça, etnia, sexo e padrões/graus de 

igualdade e normalidade, tais discursos, então, corroboraram a tentativa de 

transformar diferenças existentes entre homens, mulheres, negros, deficientes e 

índios, em hierarquias aceitáveis, conferindo-lhes, assim, estatuto de superioridade 

ou inferioridade naturais. 

As discriminações históricas levam, deste modo, a não valorização de 

segmentos nas forças de trabalho, reduzindo, consequentemente, seu acesso às 

oportunidades no mesmo, bem como em termos de renda, qualificação, educação, 

saúde e outros direitos essenciais à cidadania. Assim, se a cidadania é 

compreendida como expressão de “conjunto de direitos que dá à pessoa a 

possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo”, quem não 

tem cidadania está “marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de 

decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social”. (DALLARI, 

1998, p. 14)  

Nesse sentido, o problema da perpetuação da subordinação, da opressão, da 

estigmatização, da discriminação e da exploração dos grupos deve ser analisado 

como um processo histórico e socialmente construído (CARUSO, 2006; 

CARVALHO-FREITAS, 2007; DINIZ, 2007; JANUZZI, 2004; MENDES, 1995; 

SANTOS, 2002), visto que ser negro ou ser mulher, por exemplo, não depende 

exclusivamente de atributos individuais, não é definido somente por fatores 

genéticos e/ou biológicos, conforme já assinalado.  

Contudo, ao longo dos anos, em decorrência das várias lutas surgidas, grupos 

historicamente discriminados – se tomados de per si – têm conquistado alguns 

avanços no mercado de trabalho. Essas conquistas se devem, em grande parte, à 

luta política dos movimentos sociais que registram uma trajetória de ação 

consubstanciada em tentar dar efetividade aos Tratados e Convenções 

Internacionais, ratificados pelo Brasil, no campo do combate à discriminação32 para 

conquistar mais direitos sociais. Esses importantes avanços, porém, estão longe de 

significar uma verdadeira emancipação desses grupos. Com base nos dados do 

                                                        
32

 Tome-se como exemplo a Convenção 100 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 
ratificada pelo Brasil em 1957 prevendo que os parâmetros de remuneração devem ser 
estabelecidos sem levar em conta o sexo da pessoa, e que a função laboral de homens e mulheres 
seja remunerada por trabalho de igual valor, e não simplesmente pelo mesmo trabalho ou um 
trabalho similar. Vide também a Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial adotada pela Resolução n. 2.106-A 000 da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, em 21 de dezembro de 1965 e ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968. (1965). 
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Relatório Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e 

suas Ações Afirmativas – Pesquisa 2005, disponibilizado pelo Instituto Ethos, a 

porcentagem de mulheres, negros e pessoas com deficiência nas empresas vem 

aumentando. Entretanto, os dados revelam que ainda existem limites para que 

esses grupos ocupem cargos de nível hierárquico mais elevado, conforme pode ser 

observado na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil 
      

GRUPO 
 
NÍVEL HIERÁQUICO 

 
MULHERES 

 
NEGROS 

 
DEFICIENTES 

EXECUTIVO 32,6% 3,4%  1% 

GERÊNCIA 31% 9% 0,4% 

SUPERVISÃO 27% 13,5%  4,7% 

QUADRO FUNCIONAL 10,6% 26,4% 13,6% 
Fonte: Instituto Ethos (2005) 

 

Avanços e retrocessos, portanto, indicam um quadro marcado pela forte 

presença dos processos históricos discriminatórios –.quadro este que se torna ainda 

mais problemático quando as diferenças se apresentam em níveis diversos, 

englobando outros segmentos sociais, conforme exposto na tabela abaixo:  

 

Tabela 3 – Distribuição dos trabalhadores formais por raça/cor no Brasil, 2009. 

 
Fonte: Elaboração SDTI/PMO a partir de MTE/RAIS. 

 

No caso das mulheres com deficiência, as desigualdades se evidenciam ainda 

em proporções maiores, conforme pode ser constatado na tabela a seguir: 
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Tabela 4 – Remuneração média dos trabalhadores formais por sexo no Brasil, 2009 

 
                 Fonte: Elaboração SDTI/PMO a partir de MTE/RAIS 

 

Por isso, ainda que as empresas venham assimilando a teoria da valorização 

do capital humano e, portanto, considerando que a gestão da diversidade deve ter 

prioridade em seus ambientes, na prática as diferenças individuais como problema 

de várias vertentes sócio-históricas dificilmente parecem ser contextualizadas por 

gestores e empresários. Esta contradição se confirma ao analisar o quadro anterior, 

sendo possível perceber que quanto maior o nível hierárquico maior o percentual de 

homens brancos e “ditos normais” com relação ao percentual das categorias 

mulheres, negros e pessoas com deficiência. Por mais perceptível que seja, uma 

análise aprofundada dessa contradição ainda não interessa a grande parte das 

organizações, ficando a gestão da diversidade relegada a segundo plano, conforme 

foi possível perceber por meio de falas e histórias compartilhadas ao longo do 

desenvolvimento desta tese. 

Algumas merecem destaque, como, por exemplo, a relatada durante o 

período de sensibilização gerencial na empresa alvo da pesquisa por um 

participante que mencionou ter trabalhado em uma organização que fazia questão 

de contratar profissionais com deficiência física para atuar em cargos cujas 

atividades exigiam enfrentar filas para realizar depósito e/ou pagamento de contas 

em bancos. Assim, era possível otimizar o tempo, uma vez que, por lei, esse 

segmento tem a prerrogativa de não enfrentar fila. 

Outra história ocorreu na empresa pesquisada por Moraes et al. (2009), na 

qual a médica do trabalho, ao se deparar com a Lei de Cotas, busca parâmetros de 

“enquadramento” de candidatos e/ou empregados, questionando se era possível 

reexaminar os funcionários e considerar alguns como portadores de deficiência de 

forma a reduzir o número de vagas a serem preenchidas. Essa e outras questões 

parecem conceber a perspectiva de funcionamento da empresa como inalterável. É 

como se fosse possível “cumprir a lei sem mudar a empresa”. Do mesmo modo, o 
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perfil da vaga é tido como referente inicial e o provável ocupante passível de ser 

moldado. Ignora-se, assim, como ressaltam Moraes et al. (op. cit.), que a 

diversidade, como característica essencial do ser humano no sentido de alcançar 

seu potencial, respeitando as diferenças individuais, poderia ser o primeiro passo de 

uma longa jornada rumo à inclusão.  

Uma situação que também merece destaque aconteceu num evento sobre 

valorização da diversidade e humanização de postos de trabalho, em 2008, no Rio 

de Janeiro, onde em plenária a gerente de Recursos Humanos de uma organização 

que vem se destacando no atual cenário brasileiro por apresentar em seu quadro 

funcional um número de profissionais com deficiência superior ao estabelecido pela 

Lei no 8.213/1991 de Reserva de Cotas afirmou, categoricamente, que na sua 

empresa “todos os funcionários são tratados do mesmo modo... Não existe diferença 

para nós!”.33 Revela, assim, além da falta de conhecimento necessário para lidar 

com esse grupo, também a falta de envolvimento e compreensão sobre os aspectos 

sócio-históricos que permeiam as relações que engendram o comportamento nas 

organizações, mostrando gerar, com isso, condições inviáveis ao atendimento da 

diversidade em ambientes empresariais tidos como balizadores da prática de 

inclusão. A igualdade de direitos, em hipótese alguma, pode implicar a negação da 

diferença. 

Destarte, Thomas e Ely (1996 apud DE PAULA; BUENO), diante da análise 

de processos vivenciados em algumas empresas, identificaram três níveis de gestão 

da diversidade. No primeiro, denominado “Paradigma da Assimilação”, as empresas, 

motivadas apenas pelo cumprimento da Lei, promovem trabalho e emprego para 

todas as pessoas, fundamentando-se para tal na perspectiva da justiça social, 

compreendida no âmbito da igualdade de oportunidades. No segundo, denominado 

“Paradigma da Diversificação”, além de seguir a lei, as empresas começam a 

reconhecer as diferenças entre as pessoas e a atribuir valor positivo a tais 

diferenças; entretanto, o fazem de forma ainda limitada, pois restringem o 

desenvolvimento desses profissionais ao combinarem a diversidade com nichos 

específicos de mercado, voltados para produtos e serviços destinados aos seus 

próprios pares na comunidade. Um exemplo disso seria profissionais com deficiência 

                                                        
33

 Entrevista informal concedida à autora da pesquisa, juntamente com seu orientador, Francisco de 
Paula Nunes Sobrinho, por um gerente de uma rede de supermercados ao longo do nosso processo 
de organização do I Seminário sobre Políticas Públicas Focadas na Humanização de Postos de 
Trabalho, que ocorreu em junho de 2008 na Uerj. 
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atenderem clientes com deficiência. O último nível, representando o ideal nas 

práticas gerenciais, é denominado “Paradigma da Inclusão Organizacional”, no qual 

a diversidade é considerada valor dentro da organização que busca, por sua vez, 

criar um ambiente onde todos sejam respeitados mutuamente e participem 

efetivamente do processo de construção de uma sociedade inclusiva. 

Se, por um lado, mesmo diante das contradições impostas pelo atual 

contexto, as empresas desconsideram a necessidade de gerenciar a diversidade 

sobre conhecimentos específicos, relacionados a tramas sócio-históricas, que 

viabilizam princípios inclusivos e dignos, por outro lado, com a diversidade que 

adentra cada vez mais intensamente as mesmas, tal gestão se torna inevitável. 

Segundo Martinez e Limongi-França (2009), a gestão da diversidade trata da 

questão da diferença nas equipes de trabalho e nas organizações, com vistas a 

práticas que contribuam para a criação de ambientes propícios ao bem-estar das 

pessoas e favoráveis à produtividade.  

E este, certamente, é o modo mais inteligente de lidar com o inevitável. 

Destarte, de acordo com Gil (2002), os programas corporativos de valorização da 

diversidade estão cada vez mais presentes nas organizações, de modo a valorizar 

as diferenças e combater o preconceito. Cria-se, assim, uma postura ética, 

necessária à competitividade das empresas. 

No caso dos profissionais com deficiência, para se compreender, lidar e 

gerenciar os mesmos é preciso contemplar e refletir sobre as crenças e suposições 

que eventualmente estejam intrínsecas à percepção desse profissional. O 

conhecimento sobre o advento das crenças acerca da deficiência possibilita a 

consciência das complexas influências que a percepção sobre tais pessoas pode 

sofrer ao longo da História, nomeadamente no que diz respeito à sua inserção social 

secular desigual. 
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1.4 Das representações sociais à inclusão das PcDs 

 

 

O deficiente é um estrangeiro [...] seu destino 
social vai depender, em grande medida, das 

representações que dada sociedade tenha 
deste tipo especial de estrangeridade que é a 

deficiência.  

Marcelo Silberkasten apud Ribeiro 
 

 

A contratação das pessoas com deficiência nas empresas, enquanto 

fenômeno ainda recente e precedido por um lento processo histórico – que fez 

dessas pessoas objetos de inúmeras representações sociais34 –, tem recebido 

considerável atenção no Brasil e em diversos países do mundo.  

Durante muito tempo a inclusão do grupo em pauta foi tida como um 

problema delas próprias, de suas famílias e, quando muito, das entidades 

assistenciais especializadas (BATISTA, 2004; JANUZZI, 2004; MENDES, 1995; 

GOYOS, 2006). 

Ao mesmo tempo, as deficiências eram consideradas questão de saúde, 

como se fossem doenças. Por desconhecimento, preconceito e medo, as 

sociedades evitavam o contato e bloqueavam o trabalho dessas pessoas. Pessoas 

com deficiência em nossa sociedade contrapuseram ao longo da história – e ainda 

contrapõem – supostamente, a ideia de eficiência/eficácia, pilar do sistema de 

produção capitalista vigente e, carregando o fardo secular de representações 

extremadas – como o de doentes e castigados pelo divino –, deveriam muitas vezes, 

dependendo da classificação médica, permanecer em confinamento. Entretanto, 

caso esta espécie de “enclausuramento” fosse dispensada, outros mecanismos de 

exclusão e de práticas discriminatórias e violentas poderiam ainda entrar em cena.   

Devido à persistência de desinformação, das construções históricas da 

deficiência e da inadequação das condições de arquitetura, transporte e 

comunicação, muitas pessoas talentosas e produtivas permanecem afastadas do 

                                                        
34

 O conceito de representação social adotado nesta tese será o da autora Jodelet (2001). De acordo 
com a autora, representação social seria um modo de conhecimento, socialmente elaborado e 
partilhado, tendo uma visão prática e concorrendo para uma construção de dada realidade comum a 
um conjunto social. 
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mercado laboral35, ou ainda se conservam precariamente num ambiente de trabalho 

repressor, excludente e, consequentemente, traumático.  

Embora ações mais evidentes estejam redesenhando esse cenário de 

respeito à diferença há pouco tempo no Brasil, sendo a busca das empresas por 

profissionais com deficiência bastante recente uma vez que as práticas de 

fiscalização no que se refere ao cumprimento da Lei de Reserva de Cotas, conforme 

apontam as evidência empíricas, tornaram-se mais enérgicas há cerca de cinco 

anos, a história revela que essa luta é longínqua, como pôde ser visto nesse 

capítulo. 

Contudo, a maior parte das empresas, espelhando a sociedade na qual estão 

inseridas, não está preparada para incluir essas pessoas uma vez que inclusão 

representa o processo: 

 

(...) pelo qual a sociedade desenvolve mecanismos de transformação 
simbólico-operatória de forma a poder incluir, nos seus sistemas gerais, a 
globalidade dos cidadãos e, reciprocamente, cria condições para estes 
assumirem os seus papéis nas diferentes esferas da vida social. (CRPG, 
2007) 

 

Para Sassaki (1999, p. 41), a inclusão social seria: 

 

[...] o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual, 
as pessoas, ainda excluídas e a sociedade buscam, em parceria equacionar 
problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos.  

 

É preciso clarificar nosso entendimento para diferença significativa entre, 

inclusão e integração. O quadro abaixo, baseado em Werneck (1999), diferencia 

ambos os processos: 

 

Quadro 1 - Integração X Inclusão 

INTEGRAÇÃO   INCLUSÃO 

Integração: A inserção é parcial e 

condicional (crianças "se preparam" em 
escolas ou classes especiais para estar em 
escolas ou classes regulares) 

  Inclusão: A inserção é total e incondicional 

(crianças com deficiência não precisam "se 
preparar" para ir à escola regular) 

                                                        
35

 Pastore, 2000. 
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Integração: Pede concessões aos 

sistemas 
  Inclusão: Exige rupturas nos sistemas 

Integração: Mudanças visando 

prioritariamente a pessoas com deficiência 
(consolida a idéia de que elas "ganham" 
mais) 

  Inclusão: Mudanças que beneficiam toda e 

qualquer pessoa (não se sabe quem 
"ganha" mais; TODAS ganham);  

Integração: Contenta-se com 

transformações superficiais 
  Inclusão: Exige transformações profundas 

Integração: Pessoas com deficiência se 

adaptam às necessidades dos modelos 
que já existem na sociedade, que faz 
apenas ajustes. 

  Inclusão: Sociedade se adapta para 

atender às necessidades das pessoas com 
deficiência e, com isso, se torna mais atenta 
às necessidades de TODOS. 

Integração: defende o direito de pessoas 

com deficiência 
  Inclusão: Defende o direito de TODAS as 

pessoas, com e sem deficiência. 

Integração: insere nos sistemas os grupos 

de "excluídos que provarem estar aptos" 
(sob este aspecto, as cotas podem ser 
questionadas como promotoras da 
inclusão). 

  Inclusão: Traz para dentro dos sistemas os 

grupos de "excluídos" e, paralelamente, 
transforma esses sistemas para que se 
tornem de qualidade para TODOS. 

Integração: O adjetivo integrador é usado 

quando se busca qualidade nas estruturas 
que atendem apenas as pessoas com 
deficiência consideradas aptas (escola 
integradora, empresa integradora etc.) 

  Inclusão: O adjetivo inclusivo é usado 

quando se busca qualidade para TODAS as 
pessoas com e sem deficiência (escola 
inclusiva, trabalho inclusivo, lazer inclusivo 
etc.) 

Integração: Como reflexo de um 

pensamento integrador podemos citar a 
tendência a tratar pessoas com deficiência 
como um bloco homogêneo (exemplos: 
surdos se concentram melhor; cegos são 
excelentes massagistas) 

  Inclusão: Valoriza a individualidade de 

pessoas com deficiência (pessoas com 
deficiência podem ou não ser bons 
funcionários; podem ou não ser carinhosos 
etc.) 

Integração: Como reflexo de um 
pensamento integrador podemos citar a 
tendência a tratar pessoas com deficiência 
como um bloco homogêneo (exemplos: 
surdos se concentram melhor; cegos são 
excelentes massagistas) 

  Inclusão: Valoriza a individualidade de 
pessoas com deficiência (pessoas com 
deficiência podem ou não ser bons 
funcionários; podem ou não ser carinhosos 
etc.) 

Integração: Tende a disfarçar as 

limitações para aumentar a possibilidade 
de inserção 

  Inclusão: Não quer disfarçar as limitações, 

porque elas são reais. 

Integração: A presença de pessoas com e 

sem deficiência no mesmo ambiente tende 
a ser suficiente para o uso do adjetivo 
integrador. 

  Inclusão: Não se caracteriza apenas pela 

presença de pessoas com e sem 
deficiência em um mesmo ambiente 

Fonte: Manual da mídia legal: jornalistas e publicitários mais qualificados para abordar o tema inclusão de 
pessoas com deficiência na sociedade. 
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As atividades de trabalho ocupam papel central na nossa sociedade e estão 

intrinsecamente comprometidas com a cultura e os valores sociais (BATISTA, 2004, 

MENDES, 1995; NUNES SOBRINHO; CARUSO et al., 2008, entre outros). E, 

conforme debate promovido no item anterior, o impedimento ao labor pode ser 

considerado, sem dúvida, uma forma de violência.  

Os benefícios proporcionados pelo emprego podem ser considerados tanto 

econômicos quanto sociais. São econômicos, na medida em que conduzem o 

indivíduo à independência financeira, e sociais, por conta da oportunidade de se 

estabelecer novos contatos profissionais, bem como desenvolver a autoconfiança e 

agregar significado à própria vida das pessoas envolvidas no processo (BRADY; 

ROSENBERG, 2002).  

Nas sociedades contemporâneas, o trabalho se concebe tanto como 

realização pessoal quanto sob a rubrica do sofrimento e da alienação. O trabalho se 

configura, assim, como uma categoria central na construção de sentido à existência, 

apesar de toda a complexidade existente nos processos de trabalho capitalistas e 

dos questionamentos à centralidade do trabalho como categoria social estruturante 

(ANTUNES, 1995). O trabalho contribui para a autoestima, a confiança, e para 

determinar o status do ser humano, conforme explicitam Batista et al. (1997), tendo, 

portanto, papel crucial para o indivíduo, uma vez que proporciona crescimento, 

aprendizagem, aprimoramento, transformação de conceitos e atitudes e, também, 

remuneração. E neste sentido devem ser considerados seu treinamento, suas 

qualidades pessoais e sua vontade de trabalhar. 

Para Marx (1983), o trabalho figura como um processo entre o homem e a 

natureza, onde há ação humana para a transformação da natureza. Uma ação 

dirigida para um fim no qual o homem objetiva, determina a espécie e o modo de 

sua atividade. O trabalho, assim, é entendido concretamente como um processo 

consciente pelo qual há apropriação da natureza, que culmina na transformação de 

seus materiais em elementos úteis à vida humana.  

 

O homem só se comprova como ente espécie a partir do trabalho. O 
resultado de seu trabalho é sua vida como espécie!... Graças a ela, a 
natureza aparece como trabalho e realidade dele. O objetivo do trabalho, 
portanto, é a objetivação da vida espécie do homem, pois não mais se 
reproduz a si mesmo apenas intelectualmente na consciência, mas 
ativamente em sentido real, e vê seu próprio reflexo em um mundo que ele 
construiu. (MARX, 1972, apud ESTEVES, 2002, p. 9)  
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O trabalho, nesse sentido, apresenta-se como uma atividade fundamental do 

ser humano; conceitualmente, cria-o física e mentalmente permitindo, de acordo 

com Noriega (1993 apud ESTEVES, 2002), o desenvolvimento de todas as 

capacidades humanas, imaginativas e criativas.  

Para a pessoa com deficiência, o processo e o significado do trabalhar e do 

estar desempregado não são diferentes daqueles que ocorrem para qualquer outra 

pessoa. À medida que a pessoa com deficiência tem a qualidade de seu trabalho 

reconhecido, contribui-se, de acordo com Lima (2004), para a realização do seu ego 

e, também, para a construção de sua identidade e constituição de sua saúde mental. 

“O reconhecimento é a forma específica da retribuição moral-simbólica dada ao ego 

como compensação por sua contribuição à eficácia da organização do trabalho” 

(LIMA, 2004, p.8). 

Indo, portanto, muito além da necessidade de sustento, a importância do 

trabalho aparece atrelada a outras questões, como a necessidade de se relacionar 

com outras pessoas, de se sentir vinculado, de se ter algo para fazer, de se evitar o 

tédio e, também, de possuir um objetivo na vida (MORIN, 2002). O trabalho para as 

PcDs acaba adquirindo, assim, um significado subjetivo, envolvendo aspectos como 

autonomia, autorrealização, independência, autoestima, sentimento de aceitação e 

possibilidade de conviver com as demais pessoas. O trabalho se configura, desse 

modo, como uma fonte de satisfação e representa, antes de qualquer outra coisa, a 

sua “humanização” (HEINSK, 2004). Estudiosos (BATISTA, 1999; BENTO; 

CASTELAR, 2001; SASSAKI, 2002) têm defendido, inclusive, “o outro lado da 

moeda”, afirmando que os profissionais com deficiência atuam como “elemento 

humanizador” da relação do trabalhador com a organização, sua equipe de trabalho 

e com sua própria tarefa. Porém, para obter o seu trabalho e mostrar que é capaz, a 

pessoa com deficiência precisa romper mitos: um mito social, que o percebe como 

alguém improdutivo, e um mito familiar, que o vê dependente, necessitando sempre 

de cuidados especiais e sem condições de desenvolver um trabalho que represente 

realização ou satisfação do desejo (BATISTA et al.,1997). 
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1.4.1 A deficiência sob o prisma do modelo social  

 

 

Apesar do exposto, prevalece a visão negativa que a deficiência adquiriu na 

sociedade, decorrente de um contexto que não a identifica como uma possibilidade 

de expressão da diversidade corporal presente no cotidiano coletivo e essencial para 

a existência humana (OLIVEIRA, 1997), o que dificulta a sua inserção no mundo do 

trabalho formal. 

Hoje, contudo, duas formas distintas de ver a deficiência podem ser 

consideradas marcos na mudança de perspectiva para o segmento em tela. A 

primeira e mais antiga se pauta no modelo médico. Já a segunda, com enfoque mais 

contemporâneo, baseia-se no modelo social. O modelo médico é marcado pela 

descontextualização da deficiência, ou seja, a compreensão da mesma como 

incidente isolado e sem relação com questões de interesse público, político, social 

ou de relevância econômica. De acordo com a perspectiva desse modelo, o 

problema reside na pessoa, que deve sozinha ou com a sua própria família assumir 

as conseqüências da deficiência, ficando a sociedade isenta de qualquer 

responsabilidade e/ou compromisso para com a desconstrução de processos 

discriminatórios.  

Contrária a essa visão, após meados do século XX, emergem no Reino Unido 

e nos Estados Unidos estudos acadêmicos que ficaram conhecidos como modelo 

social da deficiência, mencionado anteriormente. Nesse momento, entre os 

destaques, surge a Liga de Lesados Físicos Contra a Segregação (UPIAS, sigla em 

inglês), primeiro grupo de pesquisadores da deficiência – homens institucionalizados 

com lesão medular, com formação em Sociologia. Esse grupo de estudiosos, 

inspirado na teoria marxista, estabeleceu como tese política a idéia de que havia 

uma diferença entre o corpo lesado e a experiência social da deficiência, visto que: 

 

[...] a lesão seria a ausência parcial ou total de um membro, ou membros, 
organismo ou mecanismo corporal defeituoso e a deficiência a 
desvantagem ou restrição de atividade provocada pela organização social 
contemporânea que pouco ou nada considera aqueles que possuem lesões 
físicas e os exclui das principais atividades da vida social [...]. (DINIZ, 2007) 

 

Diniz (2007), nessa direção, destaca que a lesão na perspectiva do modelo 

social da deficiência, tal como o sexo no debate feminista, seria um aspecto da 
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biologia humana. A deficiência, assim como o gênero no debate feminista, então, 

seria dotada de simbologia, a partir da experiência da opressão e da discriminação 

social (DINIZ, 2007). 

A UPIAS possuía três objetivos. O primeiro seria o de mostrar que o indivíduo 

poderia ter lesões, mas não experimentar deficiência. O indivíduo com lesão, nesse 

caso, apenas experimentaria da deficiência se a sociedade, na qual ele se 

encontrava inserido, não fosse sensível à sua diversidade corporal, ou seja, não 

fosse capaz de fazer ajustes sociais, arquitetônicos, políticos e morais (DINIZ, 2007).  

O segundo objetivo era retirar a deficiência da supremacia dos discursos 

biomédicos e colocá-la como uma questão prioritária para a Sociologia e a Política. 

E a UPIAS, a partir desse objetivo, atribuiu aos seus representantes inseridos no 

meio acadêmico a tarefa de estruturar discurso alternativo ao biomédico, no qual tais 

representantes descreveram a lesão como expressão da diversidade corporal 

humana – tese norteadora do modelo social da deficiência (ibid.). Isso porque, se 

entende que a deficiência, ao se libertar-se da autoridade biomédica, poderia ser 

deslocada para o campo da justiça social em vez de ser retratada como tragédia 

pessoal. 

O terceiro e último objetivo desse grupo voltava-se à necessidade de inserir a 

perspectiva sociológica como um dos instrumentos de análise e compreensão da 

experiência da deficiência, assim como a de isentar o indivíduo e suas respectivas 

lesões corporais das responsabilidades pela exclusão e segregação social. Ou seja, 

mostrar, de acordo com Diniz (2007), que as causas da opressão estavam situadas 

em sociedades pouco sensíveis à diversidade corporal humana. 

Embasado nesse referencial, o modelo social de deficiência se desenvolve e 

traz à luz a deficiência como uma questão social e não somente individual gerada 

por limitações do ser. A deficiência estaria dotada de simbologia, a partir da 

experiência da opressão e da discriminação social (DINIZ, 2007). Representa, 

portanto, para o grupo em pauta, um projeto de justiça e igualdade justamente por 

propor mudanças na estrutura de desigualdades na qual se funda o modo de 

produção capitalista (DINIZ, 2007). Pondera, desta forma, que a maior parte das 

dificuldades enfrentadas por PcDs é resultado do modo como a sociedade trata as 

limitações intelectuais, físicas, sensoriais ou múltiplas de cada indivíduo. A 

deficiência é compreendida, segundo esse modelo, como uma construção coletiva e 
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não necessariamente permanente, uma vez que ao eliminar ou remover as barreiras 

de acesso é possível tornar a desvantagem parcial ou, mesmo, inexistente.  

Em síntese, se o modelo médico da deficiência por um lado considerava que 

o corpo lesado é o único responsável pela exclusão social do indivíduo das 

atividades laborais, por outro, o modelo social da deficiência, norteado pela teoria 

marxista, descrevia a deficiência como uma experiência da opressão da variedade 

corporal resultante de uma sociedade discriminatória e opressiva (SQUINCA, 2009 

apud DINIZ, 2007). A sociedade da concepção marxista na qual o modelo social da 

deficiência se fundamenta seria, portanto, aquela pautada por um ideal de indivíduo 

produtivo, enfim, sem lesão (DINIZ, 2007). 

Os teóricos do modelo social da deficiência, de acordo com Diniz (2007), ao 

considerarem que a discriminação pela deficiência é uma forma de opressão social, 

visavam a ampliar o espaço de luta política em favor de mecanismos de justiça para 

a população deficiente e, ainda, mostrar que os indivíduos com diversidade corporal 

(cada indivíduo poderia ter uma lesão), estavam unidos pela experiência da 

desigualdade social (ibid.), imposta violentamente na sociedade capitalista. 

Nesse sentido, infere-se que o modelo social da deficiência pode estar 

diretamente relacionado ao desenvolvimento do processo inclusivo e à ética da 

diversidade que, segundo Werneck (2003), busca combater a homogeneidade e 

privilegiar ambientes heterogêneos, celebrando toda e qualquer diferença entre as 

pessoas. Orientado por essa lógica, compreende-se que cada ser humano, em sua 

singularidade, contribui com sua experiência e seus recursos em benefício de todos. 

A ética da diversidade percebe as pessoas com deficiência não como um equívoco 

da natureza ou, como de ordinário se pode observar, aberrações que precisam ser 

toleradas e respeitadas espiritualmente. A ética da diversidade tem como pilar o 

direito à diferença pela essência humana.    

O modelo social é, conforme sinaliza Thomas (2004), uma perspectiva 

relevante de análise, uma vez que considera a deficiência como uma opressão 

social similar a outras formas de opressão, como gênero, raça, classe e 

sexualidade. No entanto, este modelo não pode ser compreendido, segundo o 

mesmo autor, co mo uma teoria propriamente dita, sendo apenas um modo de 

conceber a deficiência que ainda necessita de especificidade e maiores estudos. 

Apesar de o modelo social representar avanço com relação ao debate acerca 

da deficiência, ideais ainda hoje em voga, no que diz respeito a percepção negativa 
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sobre as pessoas com deficiência, no entanto, continuam contribuindo para que a 

perpetuação das violações dos direitos humanos de modo visível. Inclusive, os 

organismos nacionais de direitos humanos, em muitos países, já têm hoje inserido 

esse tema na pauta de seus debates prioritários, embora o fazendo muitas vezes de 

maneira acanhada, limitada e nem sempre com o enfoque adequado em meio às 

alarmantes estatísticas reveladoras da exclusão. Agora, indo além da percepção do 

que até então parecia invisível, urge a adoção de uma postura concreta, diante da 

constatação da importância do trabalho como garantia do exercício da cidadania 

plena. 

 

 

1.4.2 Perspectiva histórica da deficiência e atitudes 

 

 

É fundamental ultrapassar a questão dos estereótipos e dos preconceitos, 

conforme salienta Carvalho-Freitas (2007), para recolocar a questão das crenças e 

interpretações em uma perspectiva histórica. Isto denota retirar o tema da 

deficiência de uma perspectiva meramente relacionada aos atributos característicos 

da pessoa com deficiência e levar o tema para a dimensão das relações em que a 

deficiência é revestida de significações específicas. 

A reconstrução histórica pode auxiliar na compreensão das formas de 

interpretação da deficiência predominante ao longo do tempo (REED, 1999 apud 

CARVALHO-FREITAS, 2007), ou seja, nas concepções de deficiência “que se 

caracterizam como matrizes interpretativas que moldaram e legitimaram a distinção 

das pessoas com deficiência, tanto da sociedade quanto do trabalho” (CARVALHO 

FREITAS, 2007, p. 35). Compreendendo por matrizes interpretativas, 

 

[...] as modalidades relativamente estáveis e organizadas de pensamento 
ancoradas em concepções de homem, de mundo e de sociedade que 
organizam a atividade social, reconhecem e qualificam necessidades, e 
admitem formas de satisfazê-las, em função de seus fins. (CARVALHO 
FREITAS, 2007, p. 35-36) 

 

Desse modo, ancorada na perspectiva social da deficiência, Carvalho-Freitas 

(2007) propôs uma análise histórica a fim de identificar invariantes e padrões que se 

conservam nas visões compartilhadas sobre a deficiência e sobre as pessoas com 
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deficiência ao longo dos tempos. Realizou uma ampla revisão da literatura que 

contemplasse as pessoas com deficiência e seus diversos períodos históricos, a 

saber: Grécia Antiga, Período Clássico e Idades Média, Moderna e Contemporânea. 

Para tanto, definiu como critérios de análise nos textos os comportamentos 

predominantes direcionados às pessoas com deficiência em cada período, 

compreendendo que muitos dos mesmos são reeditados atualmente e as 

proposições que alicerçam as diferentes interpretações compartilhadas ao longo do 

tempo sobre a deficiência e sobre as pessoas com deficiência estão aportadas em 

concepções de homem, mundo e sociedade (CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 

2007).  

Diante das informações coletadas, as interpretações (ou crenças) foram 

divididas em matrizes de concepções de deficiência, modos de pensamento 

predominantes – construídos socialmente sobre a deficiência, que a reconhecem e a 

qualificam –, e mantidos ao longo da história e das transformações sociais, 

influenciando as ações voltadas ao segmento em pauta, podendo as mesmas 

favorecer ou dificultar a inserção social e o trabalho das PcDs (CARVALHO-

FREITAS, 2007). Tais matrizes, que fundaram o Inventário de Concepções de 

Deficiência (ICD) utilizado nesta pesquisa, aparecem no quadro a seguir:  

 

Quadro 2- Principais concepções de deficiência. 
MATRIZ DE 

INTERPRETAÇÃO 
PREDOMINANTE 

AÇÃO SOCIAL 
DECORRENTE 

POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
Subsistência/ 
sobrevivência 

Ações de exclusão ou 
inclusão social da PPD, com 

vistas a propiciar a 
manutenção da sociedade 

 
Integração mediante comprovação de 
contribuição social efetiva, através do 

trabalho. 

 
Sociedade ideal e função 
instrumental da pessoa 

 
Exclusão social 

 
Ausência de possibilidade de 

integração. 

 
 

Espiritual 

 
 

Segregação/ 
caridade 

Segregação em instituições de 
caridade separadas da sociedade ou 

exposição pública sujeita à 
compaixão. O sentimento de caridade 

é fator determinante nesta matriz. 
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Normalidade 

 
 

Segregação/ 
Integração 

Segregação em instituições 
hospitalares, psiquiátricas e em 
áreas de trabalho específicas ou 

inserção da pessoa com 
deficiência mediante sua 

“retificação” e adequação social. 

 
Inclusão social 

Inclusão das pessoas com 
deficiência nos diversos 

espaços sociais 

Inclusão das pessoas com 
deficiência a partir das 

modificações dos espaços sociais 
visando ser acessível a todos.  

 
 

Técnica 
Gestão da diversidade como 
recurso a ser administrado 

nas organizações de 
trabalho 

Inclusão no trabalho das pessoas 
com deficiência e gestão do trabalho 

dessas pessoas como um recurso dentro 
das organizações. 

Fonte: Carvalho-Freitas (2007, p. 60.) 

 

A partir da aplicação do ICD em pesquisa realizada com 163 gestores em 18 

empresas nacionais, Carvalho-Freitas (2007) verificaram a coexistência de 

diferentes concepções de deficiência baseadas em pressupostos distintos entre os 

gestores. Apropriando-se, inclusive, do mesmo inventário de concepções de 

deficiência, Brites, Nunes Sobrinho e Souza (2010) chegaram à mesma conclusão, 

elucidando que 90 gestores de uma rede de supermercados compartilhavam, 

conflituosamente, concepções inclusionistas e exclusionistas – fato que leva a 

considerar, conforme levantado na hipótese dessa tese, as repercussões positivas 

da Lei de Cotas circulando em ambientes privados diversificados.   

As concepções de deficiência podem influenciar nas atitudes sobre PcDs e, 

consequentemente, seu entendimento torna-se ponto fulcral nas práticas que 

abarcam o processo inclusivo. E, de acordo com Omote et al. (2007), o conceito de 

atitudes sociais parece adequar-se de modo significativo ao estudo das pessoas 

frente à inclusão. Ainda segundo o mesmo autor, 

 

Por ser um assunto atual, relevante e politicamente correto, de um lado, e 
por envolver valores pessoais muito enraizados sobre direitos e normas de 
convívio social, as reações manifestadas face à inclusão com certeza 
possuem fortes componentes cognitivos, emocionais e comportamentais, 
que se constituem nos vinculados às atitudes sociais. (OMOTE et al., 2007, 
p. 388) 

 

Contudo, a relevância de se estudar as atitudes sociais não se centra apenas 

em sua associação com o comportamento. Estas também podem indicar as 

definições do problema, mantidas pelos integrantes de uma coletividade, além de 

poderem servir como um quadro de referência dentro do qual ocorrem 
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comportamentos direcionados ao objeto atitudinal (ALTMAN, 1981apud OMOTE et 

al., p. 388). Conhecer as atitudes dentro das organizações possibilita, então, 

compreender e, até mesmo, prever algumas barreiras que deverão ser enfrentadas 

por profissionais com deficiência no ambiente laboral em meio ao processo de 

inclusão. É nesse sentido, que buscar entender as concepções de deficiência à luz 

de um contexto específico, conforme preconizado em estudos de caso, poderá 

viabilizar alternativas a organizações que desejam, de fato, incluir e gerenciar 

dignamente a diversidade.  

 

 

1.4.3 Das representações sócio-históricas à inclusão de PcDs  

 

 

A realidade que comumente engendrou as representações da deficiência 

conheceu, na verdade, uma marcada diversidade conceitual ao longo da história, 

conforme ressalta Sousa (2007): com direito a visões, formulações e atitudes 

bastante distintas nas sociedades, com conceitos operacionalizadores dessas 

diferentes visões igualmente diversos, como, por exemplo, invalidez, deficiência, 

pessoas portadoras de deficiência e, mais atualmente, pessoas com deficiência. 

Ainda que descartando a possibilidade de linearidade, por outro lado, precisa 

ser considerado, ao longo da história e em distintos contextos sociais nos mesmos 

períodos históricos – conforme assinala Sousa (2007) –, que a visão dessa realidade 

conheceu (e ainda conhece) formulações e posicionamentos-padrão diferenciados, 

parametrizáveis, entre outros modelos possíveis de análise, no que toca à atitude 

social voltada à deficiência. De acordo com o mesmo autor, destacam-se nessa 

perspectiva:  

 

1. Rejeição/eliminação – trata-se aí, da eliminação física ou de outra 

forma de valor similar, no sentido de rejeição e não aceitação radical. 

2. Aceitação resignada/afastamento social – entende-se, nesse 

sentido, a resignação perante a existência, com estímulo, inclusive, à 

prática de isolamento social por não se reconhecer cidadania desses 

sujeitos. 
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3. Atribuição de direitos mínimos/assistencialismo – prevalece o 

reconhecimento do direito a uma cidadania, contudo esta é limitada, 

parcial e restrita, merecedora de apoios de caráter assistencialistas 

e/ou reparadores. 

4. Reconhecimento dos direitos da cidadania – coexiste com políticas e 

práticas assistencialistas, embora as mesmas não coadunem com o 

posicionamento ideológico do discurso. 

5. Afirmação e implementação dos direitos – refere-se a uma “utopia 

realizável”, prevendo uma sociedade aberta e inclusiva, na qual a 

diversidade é celebrada como um valor e, também, os direitos se 

constituem como um referencial político fundamental. 

 

Vivenciando, ainda, a transição entre o Reconhecimento dos direitos e da 

cidadania e a Afirmação e implementação dos mesmos, compreende-se que o 

acesso da pessoa com deficiência à educação é desrespeitado. O Brasil, de acordo 

com o IBDD (2008), é um país que discute as suas reformas de ensino 

ininterruptamente, conduta que traduz sensibilidade no que se refere às novas 

necessidades de educação, estas últimas representadas particularmente pela 

presença e permanência da criança na escola e pela formação dos profissionais do 

ensino. A educação especial inclusiva, entretanto, parece escapar a esse registro 

das necessidades, não existindo como problema importante a ser enfrentado. 

O país, conforme ressalta o IBDD (2008), continua agindo como se as 

pessoas que precisam de educação especializada não necessitassem ser levadas 

em conta, ou mesmo que não fizessem parte da obrigação do Estado no que 

consiste em oferecer ensino. Também não se encontram presentes nas instituições 

de profissionalização e, consequentemente, nem têm espaço na disputa por 

colocação no mercado de trabalho formal, sendo, neste cenário, seu direito ao 

trabalho desrespeitado (IBDD, 2008).  

Diante do direito à educação e ao trabalho, Sassaki (1997 apud CARVALHO, 

2009) defende sinteticamente a existência de quatro fases que comporiam o longo 

caminho da inclusão no decorrer da história, a saber: a exclusão, a segregação, a 

integração e, por fim, a inclusão propriamente dita.  

A fase da exclusão corresponde a um período em que “os portadores de 

necessidades especiais eram tratados com desleixo, como se fossem animais, 
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rotulados como demônios, e eram totalmente isolados do convívio social” (SASSAKI, 

1997, p.16 apud CARVALHO, 2009, p.29). 

Na segunda fase, a da segregação, o grupo em pauta passa a ser atendido 

pelas grandes instituições em que eram prestados todos os tipos de serviços 

necessários. O aspecto negativo desse tipo de atendimento, de acordo com o 

mesmo autor, estaria atrelado ao fato de essas pessoas serem separadas do 

convívio social geral: nos manicômios, nos asilos, em escolas especializadas e 

centros de reabilitação, tendo, por isso, recebido denominação de fase de 

segregação (SASSAKI, 1997, p.16 apud CARVALHO, 2009, p.29). 

Já a fase da “integração” concerne ao período em que as crianças e os jovens 

com deficiência considerados mais aptos passam a ser encaminhados às escolas 

comuns e lá ficavam se conseguissem acompanhar as aulas. E é justamente nessa 

fase que surgem as classes especiais e as salas de recursos dentro das escolas 

comuns (MARQUES, 2001 apud CARVALHO 2009). A despeito do mercado de 

trabalho, ocorria que os funcionários com alguma deficiência dificilmente eram 

promovidos ou envolvidos em programas de desenvolvimento de recursos humanos. 

Além disso, as empresas também não apresentavam um clima favorável à 

integração social (MARQUES, 2001 apud CARVALHO 2009). 

Na quarta e última fase, denominada “inclusão”, o mundo do trabalho 

tenderia, de acordo com SASSAKI (1997), a não ter mais dois lados, emergindo, 

então, a figura da empresa inclusiva. Essas empresas, hoje, supostamente 

proporcionariam as condições necessárias e suficientes para o desempenho 

profissional de seus trabalhadores que apresentam necessidades especiais 

específicas e diversificadas. 

Contudo, entre a utopia e a realidade, ainda nos dias atuais é consenso entre 

os autores (BAHIA, 2006; BATISTA, 2004; CARUSO et al., 2008; DINIZ, 2007; 

GOYOS e ARAÚJO, 2006; JANUZZI, 2004; MENDES, 1995; NUNES SOBRINHO et 

al., 2008; PESSOTI, 1984) que persiste a luta para que a educação do grupo em 

pauta seja reconhecida como parte integrante de uma educação para todos e, 

também, focada no comprometimento com o ensino de qualidade, a fim de que, 

entre outras ações inclusivas, as empresas contratem pessoas com deficiência, 

acreditando verdadeiramente na potencialidade gerada pela formação que 

receberam.  
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1.4.4 Efeitos da educação na inclusão no mercado de trabalho  

 

 

Diante desse contexto emergente, autores como Pastore (2000) defendem 

que a prática em nosso país precisa, em vez de limitar-se a policiar e punir, também 

recair sobre políticas voltadas à remoção de barreiras para a contratação de 

pessoas com deficiência. Para o autor, entre os principais problemas a serem 

atacados por essas políticas, encontra-se a educação, conforme pode ser analisado 

a partir dos dados da tabela 5.  

 
 

Tabela 5 – Distribuição dos trabalhadores formais por escolaridade no Brasil, 2009 

 
Fonte: Elaboração SDTI/PMO a partir de MTE/RAIS 

 

A realidade que desponta em nosso tempo, como consequência da 

dificuldade de romper com barreiras que impedem o acesso de pessoas com 

deficiência ao ensino, segundo a Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação, revela que, contando todas as escolas públicas e particulares, em todas 

as séries, há no Brasil pouco mais de 300 mil alunos com deficiência, sendo que 

apenas 3 mil estão no ensino médio.36 Nesse sentido, tais dados  subsidiam em 

parte as alegações de empresas que resistem em admitir esse grupo em seu quadro 

de funcionários por causa da baixa qualificação. 

De acordo com administradores de Recursos Humanos das empresas e com 

as próprias entidades de apoio à pessoa com deficiência, as dificuldades no 

preenchimento das cotas esbarram na falta de qualificação profissional da maioria 

dessas pessoas que apresentam algum tipo de limitação. Alegação é procedente, já 

                                                        
36

 Ver <http://portal.mec.gov.br/seesp>. 

http://portal.mec.gov.br/seesp%3e
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que uma parcela significativa desse grupo não teve acesso à escolaridade regular, 

nem passou por qualquer programa de educação profissional e, consequentemente, 

jamais exerceu atividade no mercado formal. Por outro lado, conforme salienta 

Frigotto (2001), as empresas querem um trabalhador com uma nova qualificação 

que contribua para torná-las competitivas, já que o baixo nível de escolaridade 

representa um obstáculo na medida em que influi no modo como o trabalhador se 

apropria das informações, constrói os seus conhecimentos e os aplica em suas 

atividades. 

Em face da complexidade do processo de inclusão ― que abarca a 

perpetuação das representações sócio-históricas da deficiência, a falta de 

qualificação do segmento em pauta e as premissas do capitalismo em tempos de 

sociedade do conhecimento ―, portanto, percebe-se que de nada adianta 

transformá-lo em uma simples história com vilões e mocinhos, assumindo empresas 

e pessoas com deficiência os respectivos papéis. Isso seria, acima de tudo, uma 

forma de desconsiderar que a exclusão secular desse grupo na sociedade, desde a 

educação, ainda que regida pelo modo de produção capitalista autorizada pela 

submissão do Estado, é contemporaneamente a grande responsável pelo pouco 

conhecimento a respeito das possibilidades de integração de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho (BATISTA, 2004; CARUSO; FERREIRA, 2008; 

CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2009; DINIZ, 2007; NUNES et al., 2008). 

Em consonância com essa realidade, é possível compreender o porquê de, 

apesar dos respaldos da Lei de Reserva de Cotas e das ações realizadas para o 

seu cumprimento, o número real de trabalhadores com deficiência empregados em 

estabelecimentos comuns ou especiais estar muito aquém daquele correspondente 

ao número de postos de trabalho que deveriam estar disponíveis. Além disso, ainda 

existe um grupo bastante seleto de pessoas com deficiência bem-sucedido em 

termos empregatícios, o que aponta para o fato desse segmento, apesar das 

políticas públicas conquistadas, estar muito longe de se sentir integrado 

satisfatoriamente ao mercado de trabalho (PASTORE, 2002). Consolidando essa 

afirmação, toma-se como base os dados do último Relatório Perfil Social, Racial e 

de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações Afirmativas – 

Pesquisa 2005, disponibilizado pelo Instituto Ethos, no qual se percebe que, embora 

a porcentagem de pessoas com deficiência nas empresas tenha sofrido um 
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aumento, ainda existem limites para que essas pessoas ocupem cargos de nível 

hierárquico mais elevado, conforme se observa nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 2 - Pessoas com deficiência nos quadros das empresas em 2005 

Quadro 
Executivo

1% Pessoas 
com Deficiência

99% 

Pessoas 
sem 

deficiência

 

Gerência
99,6% 

Pessoas 
sem 

deficiência 

0,4% Pessoas 
com Deficiência

 

Supervisão

4,7% Pessoas 

com Deficiência

95,3% Pessoas 

sem deficiência

 

Quadro funcional

13,6% Pessoas 

com Deficiência

86,4% Pessoas 
sem deficiência

 
Fonte: Instituto Ethos (2005) 

 

Comparando os dados dos anos de 2001, 2003 e 2005, contidos nesse 

mesmo relatório, é possível encontrar algumas alterações percentuais que permitem 

a análise, de modo mais eficaz, desse contexto: 

 

Tabela 6 - Percentual de pessoas com deficiência dentro das empresas 
                      ANO  BASE 

 

NÍVEL HIERÁQUICO 

2001 2003 2005 

Quadro executivo – 1% 1% 

Gerência  – 3,7% 0,4% 

Supervisão – 1,6 % 4,7% 

Quadro Funcional –  3,5% 13,6% 

Fonte: Instituto Ethos (2005) 

 

O processo de inserção exige a superação de dificuldades que vão de 

barreiras arquitetônicas e educacionais ao preconceito por desconhecimento, pois a 

sociedade e o mundo do trabalho ainda não percebem a pessoa com deficiência 

como um cidadão produtivo. Ainda que o número de profissionais com deficiência 

venha aumentando, eles ainda estão concentrados, hierarquicamente, na base da 

pirâmide.  
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Tal fato significa considerar que, independente do potencial espaço de 

inclusão, a solução da maioria dos problemas enfrentados deva passar, também, 

por mudanças do ponto de vista sociocultural, conforme assinala Ribas (1986): 

 

[…] na nossa sociedade, mesmo que a ONU e a OMS tenham tentado 
eliminar a incoerência dos “conceitos”, a palavra “deficiente” tem um 
significado muito forte. De certo modo, ela se opõe à palavra “eficiente”. Ser 
“deficiente”, antes de tudo, é não ser “capaz”. Pode até ser que, 
conhecendo melhor a pessoa, venhamos a perceber que ela não é tão 
“deficiente” assim. Mas, até lá, até segunda ordem, o “deficiente” é o não 
“eficiente”. [...] Assim sendo, em todas as sociedades a palavra “deficiente” 
adquire um valor cultural segundo padrões, regras e normas estabelecidas 
no bojo de suas relações sociais. (p.15) 

 

Ainda sim, diante de todo este cenário contemporâneo, resultante de 

questões diversas, é inegável que o ingresso no mercado de trabalho se constitui 

em alternativa para inclusão social efetiva da pessoa com deficiência. Pode reduzir, 

entre outros, os efeitos produzidos pelo rótulo “deficiente”, quase sempre seguido da 

estigmatização que subjuga a capacidade dessas pessoas. No entanto, a proposta 

central do processo de inclusão de pessoas com deficiência no labor deve ser vista 

como fomento de padrões de relacionamento amigáveis entre o homem e o 

ambiente construído. Para tanto, a educação tradicional e corporativa deve estar 

paralelamente comprometida, sobretudo, com o respeito à diversidade na 

perspectiva de lhe conferir acessibilidade integral e, especialmente no caso das 

empresas, deve começar por líderes até se multiplicar pelas equipes de trabalho – 

isto porque, de acordo com pesquisas como a de Carvalho-Freitas (2007), além das 

condições de trabalho serem inadequadas, a conclusão é de que os gestores têm 

inúmeras dificuldades para lidar com a deficiência.  

Assim sendo, faz-se cada vez mais necessário que a educação, e 

conseqüentemente a contratação de PcDs, estejam na pauta prioritária dos debates 

entre políticos, empresários, intelectuais e demais representantes da sociedade civil, 

já que a realidade assinala para que as mesmas desconsideram os princípios 

básicos relativos à diferença enquanto expressão humana, em especial, aqueles 

orientados a pessoas com deficiência. A permanência e o oferecimento de 

condições reais de trabalho é um direito humano adquirido que deve ser respeitado 

considerando as entrelinhas das políticas públicas. Deve, para tanto, abranger 

nessas considerações as contribuições das diferentes áreas do conhecimento a fim 

de tornar a educação no ambiente de trabalho uma das principais vias para 
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minimizar ou neutralizar os constrangimentos, assim como as desconformidades a 

ponto de favorecerem condições dignas e solidárias de acessibilidade rumo à 

inclusão social, na conquista do direito de cidadania. Tal, entende-se, só poderá ser 

alcançado na medida em que for ancorado em princípios ético-políticos, entendidos 

nas assertivas basilares de salvaguarda da dimensão ao mesmo tempo universal 

(em referência ao conceito de humanidade) e particular (respeitado o seu direito à 

diferença) e, complementarmente, também assentado numa educação voltada para 

o despertar da sensibilidade e, mais, necessidade, quanto a engendrar as condições 

para a integração dos PcDs no ambiente de trabalho. 

 

 

1.4.5 Mudança organizacional pela acessibilidade integral 

 

 

Segundo a OIT (1997), toda e qualquer intervenção para o planejamento de 

postos de trabalho para pessoas com deficiência deve assegurar que uma 

deficiência não gere incapacidade, e que esta não resulte em desvantagem. Se o 

profissional com deficiência reunir atribuições claras e definidas, receber treinamento 

adequado para desenvolvê-las e for integrado em ambiente propício à diversidade, 

em seus mais distintos níveis, terá responsabilidades e será produtivo como os 

demais funcionários.  

A falta de intervenção nos postos e ambientes de trabalho, principalmente no 

caso de pessoas com deficiência, pode chegar a limitar ou extinguir suas 

potencialidades, conforme afirmam Nascimento e Moraes (2000). Em contrapartida, 

a relação entre as tarefas que o trabalhador precisa desempenhar e o maior conforto 

para a realização das mesmas está associado a um aumento da produtividade. 

Qualquer tipo de desconforto (emocional ou físico) no trabalho gera 

desconcentração, inquietação, mal-estar, insatisfação e pode culminar em 

afastamentos por problemas de saúde. Por essa razão, para estar em sintonia com 

a atual valorização do ser humano, é importante conhecer as condições e 

especificidades de cada um, tanto na hora de abrir quanto no momento de reformar 

um posto de trabalho. (MAYOLINO, 2000 apud CARUSO, 2007). 

Isto se deve ao fato de que, apesar de se observar despontarem estratégias 

nas empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, muito ainda precisa 
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ser realizado na busca por ações que gerem programas educacionais e políticas 

públicas inclusivas. Como já foi assinalado ao longo do texto, na sociedade brasileira 

a pessoa que tem algum tipo de deficiência – seja ela física, sensorial, intelectual ou 

psicossocial – torna-se alvo de discriminação legitimada. A “cidadania incompleta” 

desse grupo é percebida como uma configuração natural, justificada, entre outras 

coisas, em virtude de “essas pessoas” serem diferentes e se afastarem do modelo 

de normalidade definido ao longo da história social, marcada, sobretudo, pela 

exclusão e violação sistemática e reiterada de seus direitos humanos (BATISTA, 

2004; CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2009; CARVALHO, 2009, DINIZ, 2007; 

MENDES, 1995; NUNES SOBRINHO; CARUSO et al., 2008; PASTORE, 2000; 

PESSOTI, 1984). 

A inclusão de pessoas com deficiência é multifacetada e, por mais que exista 

um reconhecimento da necessidade de ampliar o debate acerca dos aspectos ético-

políticos, observa-se que a questão ainda não recebe o tratamento ideal, não 

somente no âmbito do mercado de trabalho, mas também fundamentalmente no da 

própria sociedade que, como espelho desse processo, mostra pouco saber acerca 

dos direitos e das possibilidades de integração desse grupo, enquanto expressão 

máxima da diversidade humana. Entre o preconceito gerado pelo desconhecimento, 

insuficiência de profissionais capacitados, falta de estrutura organizacional para 

receber essas pessoas e a precariedade de uma lógica de responsabilidade social – 

que transforma direitos em benesse – a nova e violenta realidade que se instala nas 

empresas como reflexo da sociedade capitalista apresenta-se como reflexo do 

aguçamento da competitividade empresarial num cenário de transformações do 

modelo de acumulação capitalista (BATISTA, 2004; CARUSO et al.; CARVALHO-

FREITAS; MARQUES, 2009; CARVALHO, 2009, PASTORE, 2000; PESSOTI, 

1984). 

Em concordância com Carvalho (2009a), pode-se afirmar que praticar e 

valorizar a diversidade são ações que se traduzem no combate ao preconceito e à 

discriminação. Entretanto, segundo o Instituto Ethos (2000), se é fácil encontrar no 

senso comum a aceitação da premissa de que o preconceito precisa ser combatido, 

é complexo converter essa proposição em mudanças efetivas de culturas, 

comportamentos, hábitos e rotinas no ambiente empresarial. 

Defende-se, no entanto, que essa mudança em tais ambientes possa e 

precisa começar pela implantação de um programa de valorização da diversidade 
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comprometido com o respeito à diferença no labor, em que todos, desde a alta 

direção, os líderes e suas equipes diretas e indiretas, estejam envolvidos no 

processo. E, para alcançar esse fim, seria essencial inicialmente a revisão das 

políticas organizacionais, de modo a estarem consoantes com novas políticas 

sociais.  

Desse modo, parte-se da compreensão de que um programa de valorização 

da diversidade não deve consistir apenas em adaptar fisicamente o ambiente para 

receber as pessoas com deficiência ou flexibilizar horários para esses funcionários. 

O mínimo esperado de uma organização que deseja se tornar referência em 

inclusão é que sua proposta se respalde, antes de tudo, numa mudança na cultura 

da empresa, na qual a diversidade passe a fazer parte da missão como um todo, 

sendo disseminada entre seus parceiros, fornecedores, consumidores e clientes.  

Compreende-se a cultura organizacional como um processo contínuo e 

proativo de construção da realidade (FLEURY; FISHER, 1989). Um fenômeno ativo, 

vivo, dinâmico, pelo qual as pessoas criam e recriam os sistemas nos quais 

interagem, influenciando dessa forma a percepção de cultura de cada indivíduo da 

organização. A cultura seria, assim, a responsável pela transmissão de sentimentos 

de identidade aos empregados de uma organização, pela criação ou fortalecimento 

de mecanismos de controle que conduzem à obediência a normas, regras e 

condutas, bem como pela promoção da vivência no âmbito organizacional (SCHEIN, 

1992).  

Morgan (2009) considera que a cultura organizacional pode ser entendida 

como um processo de construção e compartilhamento da realidade organizacional, 

por meio da qual eventos, expressões e manifestações culturais são significados 

pelos empregados. Segundo Scott (1998), variáveis organizacionais, como, por 

exemplo, estrutura organizacional, regras, missão, descrições de cargos, políticas, 

objetivos e procedimentos operacionais padronizados seriam fatores que balizam e 

fundamentam a cultura de uma organização formal, assim como sua percepção 

pelos seus empregados. Em síntese, a cultura proporciona elementos que dão 

sentido e estruturam o ambiente organizacional (TAMAYO, 1997). 

Thomas e Ely (1996), a partir de pesquisas realizadas em empresas privadas, 

identificaram oito condições para a incorporação da diversidade na cultura 

organizacional e nos valores organizacionais: 
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1. A liderança deverá entender que uma força de trabalho diversificada 
incorporará diferentes perspectivas e abordagens ao trabalho e deverá, 
verdadeiramente, valorizar a variedade de opiniões e perspicácia. 
2. A liderança deverá reconhecer tanto as oportunidades de 
aprendizagem quanto os desafios que a expressão das diferentes 
perspectivas apresentam para uma organização. 
3. A cultura organizacional deverá criar uma expectativa de altos 
padrões de desempenho para cada um. 
4. A cultura organizacional deverá estimular o desenvolvimento pessoal. 
5. A cultura organizacional deverá encorajar a abertura. 
6. A cultura organizacional deverá fazer os empregados sentirem-se 
valorizados. 
7. A organização deverá ter sua missão muito bem articulada e 
amplamente compreendida. 
8. A organização deverá ter um estrutura relativamente igualitária e não 
burocrática. (THOMAS; ELY 1996; apud DE PAULA; BUENO, [20–], p. 6). 

 

Considerando, porém, que as PcDs não formam um bloco homogêneo e que 

cada profissional, independente de ter ou não deficiência, é um pessoa única que 

trará contribuições especificas à organização (DE PAULA; BUENO, [20–], qualquer 

mudança a ser estabelecida precisa partir do conhecimento contextual, ou seja, da 

realidade de cada organização a fim de formular ações, em vez de vir com respostas 

revolucionárias de fora para dentro. 

Esta realidade precisa ser apreendida por meio da análise dos grupos, 

compreendido cada grupo, de acordo com Alves e Seminotti (2006, p.13), como uma 

unidade múltipla “[...] constituída pelos indivíduos/sujeitos e seus subgrupos, e as 

inter-relações produzidas entre eles, além da relação entre esse sistema e o 

contexto sócio-histórico do qual faz parte”. E, diante desse pressuposto, a vida do 

grupo, segundo Capra (2002), pode ser compreendida como resultado de uma 

tessitura conjunta em que se priorizam as relações entre as partes ao invés de 

somente as partes. É a mesma compreensão apresentada por Alves e Seminotti em 

texto de 2006: 

 

Indivíduo e sociedade, indivíduo e grupo, partes e todo, cada um deles não 
pode ser visto isoladamente, mas sim, numa relação de interdependência, 
produzindo-se, ao mesmo tempo, na transversalidade de diferentes lógicas. 
Eis um olhar complexo frente ao pequeno grupo, que busca elos entre 
indivíduo e grupo, partes e todo. Há uma contundente indissociabilidade 
desse par de opostos: grupo que produz sujeitos, que, por sua vez, 
produzem o grupo. (ALVES; SEMINOTTI, 2006). 

 

Aí se encontra a possibilidade de operar em unidades da totalidade dos 

conjuntos vivos com estratégias de simplificação. Não uma redução às partes, mas 

sim uma práxis no que consiste em focar processos específicos que permitam 
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auxiliar no entendimento do “complexus” (MORIN, 2004, apud SEMINOTTI; 

CARDOSO, 2011). Pela intervenção em grupo é possível aprender que a 

manifestação de um indivíduo pode apontar a emergência de processos latentes 

(SEMINOTTI; CARDOSO, 2011).  

Nesse sentido, defende-se, com base na proposta da presente tese, que a 

apreensão dos “processos latentes” pelos grupos possa não somente contribuir para 

a promoção de novas práticas e ações inclusivas, mas, também, possa evitar, por 

outro lado, que as empresas, de modo geral, continuem sofrendo as consequências 

da má gestão da diversidade, como o alto índice de turnover, conflitos psicossociais, 

absenteísmo por doenças ocupacionais – tais como a Síndrome de Burnout37 –, 

erros desmedidos e das mais diversas ordens e, por fim, mas relacionada às 

anteriores, a baixa produtividade pela falta de acessibilidade, principalmente a 

atitudinal.  

A gestão da diversidade, conforme salienta Heinski (2004 apud BAHIA; 

SANTOS, 2009), não pode ser considerada um pacote com soluções prontas contra 

as práticas de discriminação e preconceito, mas sim um processo em que as 

pessoas aprendem a interagir com as diferenças. Por isso, para garantir a 

acessibilidade inicial do profissional com deficiência dentro das organizações, a 

sensibilização como um primeiro passo no sentido de trabalhar possíveis 

resistências por meio da instrução de colaboradores precisa ser estruturada com 

base no diagnóstico sobre as concepções de deficiência intrínsecas à cultura 

organizacional38 e que influenciam no comportamento humano. Seria este, um 

diagnóstico sobre “o olhar da empresa” para a diversidade, como foi realizado ao 

longo da pesquisa que resulta nesta tese, por exemplo. Uma mudança 

organizacional só será bem sucedida se houver uma investigação prévia das 

premissas culturais. Por isso, a partir do diagnóstico das concepções de deficiência, 

será possível desconstruir os modelos mentais coletivos que favorecem as atitudes 

negativas nas organizações e impossibilitam as práticas inclusivas entre os 

                                                        
37

 A Síndrome de Burnout é definida por Maslach e Jackson (1981) apud Codo; Vazques-Menezes 
(1999) como uma reação à tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto e excessivo 
com outros seres humanos, particularmente quando estes estão preocupados ou com problemas. 
Cuidar exige tensão emocional constante, atenção perene; grandes responsabilidades espreitam o 
profissional a cada gesto no trabalho. O trabalhador se envolve afetivamente com os seus clientes, 
se desgasta e, num extremo, desiste, não aguenta mais, entra em Burnout.  

 
38

 A Cultura Organizacional, de acordo com Robbins (1996), é: “Uma percepção comum 
compartilhada pelos membros da organização; um sistema de significado compartilhado.” (p. 681). 
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funcionários com e sem deficiência. Trata-se, assim, de desconstruir uma cultura 

organizacional amparada em estereótipos e assumir, conforme defende Moore 

(1999), que um processo organizacional com foco na diversidade precisa reconhecer 

que as pessoas não possuem o mesmo estilo de vida e, também, que o estereótipo 

do “normal” deve ser impedido. 

Com o propósito de atingir esses objetivos, é imprescindível estipular metas a 

curto, médio e longo prazo, fazendo das avaliações constantes e balizadas nos 

parâmetros científicos importantes aliados para a efetivação da mudança cultural no 

ambiente das empresas. Além desses, a mobilização, sensibilização, treinamento, 

recrutamento, capacitação e a motivação merece fazer parte do repertório de 

investimento desde as ações iniciais, tornando-se parte de um processo contínuo no 

âmbito da seleção de PcDs efetuado pela área de gestão de pessoas. Enfim, um 

programa precisa considerar as especificidades e permear os principais processos 

decisivos para que a inclusão se efetive, conforme será apresentado no capítulo 

conclusivo desta tese, a partir de uma proposta modelo para as empresas. 

Por outro lado, sem essa preocupação o processo de inserção de 

profissionais com deficiência pode ser inclusive traumatizante, uma vez que a 

tentativa de inclusão frustrada – apresentando, por exemplo, os mesmos sintomas 

da exclusão e segregação assistencialista que ainda hodiernamente prevalecem em 

termos majoritários39 – pode fazê-los preferir o recebimento da aposentadoria ou 

pensão por invalidez que já lhes estava  assegurada a ter que enfrentar novamente 

os desafios do mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, sob penalidades, as empresas 

que persistirem no erro da não preocupação com a gestão da sua diversidade no 

que consiste ao caso da pessoa com deficiência, além da imagem negativa, 

esgotarão seus recursos e ações limitadas e mão de obra40, tendo, então, que 

recorrer a consultores e especialistas para resolverem o dilema de modo coerente. 

A fim de embasar esta defesa, a pesquisa Retenção de funcionários com 

deficiência é desafio41, realizada pela Plura Consultoria e Inclusão Social e publicada 

                                                        
39

 Para aprofundamento do debate ver Tanaka; Manzini (2005). 
 
40

 Lembrando que, de acordo com a Legislação brasileira, uma vez contratando uma pessoa com 
deficiência para determinado posto de trabalho, o mesmo só poderá ser substituído por outra 
pessoa com deficiência.  

 
41

 A referida pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2010, contando com 71 
empresas de diversos setores. Entre as empresas entrevistadas, 65% apresentam mais de mil 
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em 1º de abril de 201142, revela que o índice de rotatividade de pessoas com 

deficiência nas empresas brasileiras chega a 80%. A explicação para tal encontra-

se, segundo a pesquisa, no baixo número de planos de retenção profissional nas 

empresas, uma vez que apenas 6% das pesquisadas apresentou planos específicos 

de retenção. 

Para o idealizador da pesquisa, Alex Vicintin, muitas empresas estariam 

focando seu esforço na contratação e despendendo pouco esforço para manter seus 

profissionais com deficiência. Contudo, a dificuldade de manter esses profissionais 

seria apenas uma entre as demais enfrentadas atualmente, pois somente 5,7% das 

empresas admitiram não encontrar dificuldades no recrutamento de profissionais 

com deficiência. Para 36,1% dos entrevistados, no entanto, a baixa qualificação e/ou 

experiência dos candidatos com deficiência seria o principal obstáculo para a 

inclusão, sendo esta a razão com maior número de apontamentos no levantamento. 

Em segundo lugar, representando 27,7% das respostas, estaria a resistência dos 

gestores em aceitar pessoas com deficiência em sua equipe. Já a dificuldade de 

recrutar diante dos critérios dos processos seletivos corresponderia a 19,4% e, por 

fim, 11,1% entenderam que a dificuldade de contratação de pessoas com deficiência 

residiria na falta de engajamento das equipes (Id.) 

 

Figura 7 - Os mitos e percepções sobre a deficiência 

 
Fonte: CVI, 2009, p. 33 

 

                                                                                                                                                                             

funcionários. Na época em que a pesquisa foi realizada, foram contabilizados 5.578 pessoas com 
deficiência no quadro de funcionários.  

 
42

 Por Marina Pita. <http://invertia.terra.com.br/terra-da-diversidade/noticias/0,,OI5035649-
EI17840,00-pesquisa+retencao+de+funcionarios+com+deficiencia+e+desafio.html>. Acesso em: 06 
jan. 2012. 

http://invertia.terra.com.br/terra-da-diversidade/noticias/0,,OI5035649-EI17840,00-pesquisa+retencao+de+funcionarios+com+deficiencia+e+desafio.html
http://invertia.terra.com.br/terra-da-diversidade/noticias/0,,OI5035649-EI17840,00-pesquisa+retencao+de+funcionarios+com+deficiencia+e+desafio.html
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Por outro lado, a mesma pesquisa revela que 68% das empresas entrevistas 

assinalaram que o desempenho das pessoas com deficiência se assemelha ao dos 

demais funcionários, apontando que as empresas vem aceitando melhor as PcDs 

em seus ambientes laborais. Com relação aos benefícios trazidos com a inclusão do 

segmento em pauta, as estatísticas também se mostram positivas, pois 50% das 

empresas julgaram que a presença de pessoas com deficiência humanizou o seu 

ambiente de trabalho, 20% acharam que a inclusão melhorou a percepção de 

gestores e equipes sobre o assunto e 12% notaram melhora no clima 

organizacional. Somente 18% dos entrevistados responderam não terem percebido 

mudanças significativas. 

Embora a Lei de Cotas tenha completado 20 anos em julho de 2011, 

profissionais com deficiência ainda se mostram desapontados com as empresas. A 

pesquisa feita pela Page Personnel, empresa pertencente ao grupo multinacional 

Michael Page e especializada em recrutamento de profissionais com esse perfil, 

apresenta resultados que comprovam esta afirmação. Entre os consultados, 82% 

dos deficientes se dizem insatisfeitos com o emprego. Realizada com 243 

participantes de diferentes níveis de qualificação, entre 14 de março e 8 de abril de 

2011, a pesquisa revela que, do total dos respondentes, 33% já trabalharam em 

cinco ou mais empresas ao longo de suas carreiras e 21% em quatro companhias e, 

em um período de mais uma década, 22% trabalharam em cinco ou mais empresas. 

Entre aqueles que optaram por abandonar seus empregos, 39% alegaram que 

estavam insatisfeitos com as atividades que executavam na empresa ou com o clima 

organizacional. 

Tais pesquisas vão ao encontro do que Marcelo Medeiros43 tem defendido. 

De acordo com o mesmo, a deficiência, como limitação funcional, não é uma 

condição médica, mas sim o resultado da interação de deficiências físicas, 

sensoriais ou intelectuais com o ambiente físico-cultural e com as instituições 

sociais. Sendo assim, quando uma pessoa apresenta determinada condição que 

limita certos aspectos do seu desempenho, esta acaba se convertendo numa 

situação de deficiência (no sentido funcional) se a pessoa enfrenta barreiras físicas, 

culturais ou de acesso aos serviços de emprego, saúde e, entre outros, educação. 

                                                        
43

 Apresentação sobre Pobreza, Desenvolvimento e Deficiência, realizada pelo autor e palestrante na 
Oficina de Alianzas para o Desenvolvimento Inclusivo, Banco Mundial, Nicarágua, 2005 apud CVI 
(2009). 
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E, isto, de acordo com o mesmo autor, representa que a definição de apresentar ou 

não uma deficiência (no sentido de limitação funcional) depende menos das 

condições físicas, sensoriais, ou intelectuais das pessoas, e muito mais de como a 

sociedade ordena ou adéqua o ambiente para atender a população em geral. 

 

 

Conforme mostra a equação abaixo, a deficiência, assim, seria o resultado da 

limitação funcional multiplicada pelas barreiras trazidas pelo ambiente. Ou seja, 

quanto maiores forem a limitação e tais barreiras, maior será a deficiência.  

Nesse sentido, de acordo com Medeiros (2005), se for atribuído peso “zero” a 

determinado ambiente que não oferece barreiras, o resultado desta equação é uma 

“deficiência” sempre “zero”. E isso, independe do grau alto ou baixo de limitação 

funcional, conforme ilustra a figura a seguir: 

 

Figura 8 - Equação limitações funcionais e barreiras 1 

 
 

Por outro lado, se tais barreiras possuírem peso maior, o impacto funcional da 

deficiência na vida da pessoa será aumentado, em proporções progressivas. 

 

Figura 9 - Equação limitações funcionais e barreiras 2 
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A visão restrita sobre a diversidade e a desconsideração das especificidades 

dos grupos não tem possibilitado que as barreiras sejam eliminadas e a inclusão de 

segmentos sociais se efetive. E é por isso que, com a finalidade de minimizar essa 

carência e promover a reflexão sobre a implementação de políticas públicas e 

sociais orientadas à inclusão democrática nos sistemas produtivos e a 

desconstrução de preconceitos, o enfoque desta tese recai nas possibilidades e 

alternativas para eliminação dos entraves mencionados e na mudança de 

comportamento em relação à deficiência.  

Como é possível concluir, não basta inserir os profissionais com deficiência 

nas organizações. Aderir à lei não é garantia de adaptação, tanto por parte da PcD 

quanto dos demais funcionários que deverão compartilhar o mesmo ambiente 

laboral. Em concordância com Chiavenato (2002, p. 125), se a pretensão é a 

modernização das empresas, deve-se 

 

[...] começar pelas pessoas que nelas trabalham. A modernização passa 
antes pela cabeça das pessoas e pela sua competência para chegar 
posteriormente às máquinas, aos equipamentos, aos métodos, aos 
processos, aos produtos e aos serviços.  

 

O atual contexto de pressão legislativa não pode se limitar a permitir que as 

pessoas com deficiência saiam do campo da invisibilidade por meio  de padrões de 

proporcionalidade, sem a preocupação de esses padrões serem balizados, entre 

outros, por parâmetros científicos e críticos que assegurem o bem-estar e o 

reconhecimento das potencialidades desse grupo (CARUSO et. al., 2008; NUNES; 

CARUSO et al., 2008; TOMAZ et al., 2004). 

Por isso, um programa com foco na mudança nas organizações deverá se 

amparar nas diretrizes que emergem das atuais e de novas políticas públicas aliadas 

a uma metodologia voltada tanto à produção do conhecimento contextualizado e, ao 

mesmo tempo, quanto à totalidade que considera os aspectos históricos e sociais, 

nutrindo-se concomitantemente dos saberes científicos provenientes das diversas 

áreas do conhecimento, a fim de viabilizar a acessibilidade em todos os níveis – uma 

vez que esta, segundo Sassaki (2002), não mais se limita ao espaço físico, à 

dimensão arquitetônica. Torna-se crucial, nesse sentido, sopesar o papel 

desempenhado pelo preconceito, rejeição, ignorância e indiferença, fatores que 

infelizmente continuam povoando a mentalidade de parte significativa da sociedade. 
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Ainda conforme Sassaki (2002) apesar de a definição de acessibilidade remeter à 

idéia de acessibilidade física, não se restringe só a esse aspecto, já que alcançá-la 

integralmente representa a compreensão de seis subtipos de acessibilidade que em 

seu conjunto completam o real significado do termo. Acessibilidade, nessa direção, 

vai além da construção de rampas de acesso, abrangendo outras áreas, como a 

comunicação, ensino, trabalho, lazer, portarias, regulamentos (SASSAKI, 2002).  

Defende-se, assim, que a implantação de um programa de valorização da 

diversidade esteja alicerçada nesses subtipos de acessibilidade, os quais, por sua 

vez, subsidiariam as diretrizes para edificação de condições reais para fazer valer os 

direitos de PcDs previstos por lei e, ainda mais, segundo preceitos éticos de inclusão 

digna da diversidade. A seguir são elencados os seis tipos de acessibilidade, ou 

antes, de barreiras excludentes, como denomina Sassaki (op. cit.), os quais devem, 

segundo a autora desta tese, ser tomados como diretrizes para o referido programa 

na promoção da mudança para inclusão com o apoio da Educação Corporativa: 

 

1. Acessibilidade arquitetônica – significa a eliminação de barreiras 

ambientais físicas em todos os espaços, assim como nos meios de 

transporte. De acordo com o conhecimento produzido em cada 

organização, a educação poderia viabilizar a sensibilização de todos os 

funcionários na medida em que, por exemplo, possibilitasse o 

conhecimento das dificuldades diárias de uma pessoa com deficiência 

ou mobilidade reduzida para transitar em diferentes setores da 

empresa em questão.  

2. Acessibilidade comunicacional – diz respeito à preocupação com a 

inexistência de qualquer barreira relativa à comunicação interpessoal, 

escrita e virtual. A empresa cidadã e educada para a diversidade 

reconhece que as novas tecnologias assistivas ou simplesmente a 

utilização da língua de sinais podem transformar limitações em 

potencialidades. Reconhece, sobretudo, que o problema não está nas 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas sim na 

sociedade que ainda não se adequou às diferenças inerentes ao ser 

humano por essência. 

3. Acessibilidade atitudinal – refere-se à inexistência de preconceitos, 

estereótipos, discriminação, estigmas etc., no ambiente que recebe a 
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pessoa com deficiência. De acordo com consultorias realizadas pela 

autora do presente artigo, é possível afirmar que a atitude de uma 

equipe com relação ao profissional com deficiência é determinante para 

o seu sucesso dentro da empresa. Por isso, a partir da 

contextualização, a educação corporativa deve priorizar com 

responsabilidade e comprometimento esse item no caminho da 

inclusão e respeito da diversidade sensibilizando e instruindo 

constantemente seus funcionários para a aceitação e compreensão 

das diferenças e o reconhecimento do exercício da cidadania de PcDs 

por meio do trabalho. 

4. Acessibilidade metodológica – pressupõe garantir que todos os 

métodos e técnicas de ensino, trabalho e lazer estejam adequados às 

necessidades individuais, atendendo a todos sem distinção dentro da 

realidade da organização em questão. Então, no caso do labor, torna-

se essencial o treinamento e desenvolvimento, por exemplo, de 

gestores de Recursos Humanos e demais multiplicadores, a fim de que 

se dissemine o conhecimento a propósito das particularidades dos 

PcDs e, consequentemente, que tal conhecimento engendre uma ação 

que facilite o desempenho laboral desses profissionais de acordo com 

suas tarefas e postos de trabalho.  

5. Acessibilidade instrumental – prevê a inexistência de barreiras 

referentes à utilização de instrumentos, ferramentas e utensílios na 

medida em que os mesmos atendam às limitações das pessoas com 

deficiência garantindo a sua participação com igualdade de condições 

com relação aos demais trabalhadores e, outrossim, favorecendo o 

pleno desenvolvimento de suas atividades sem constrangimentos, 

dificuldades ou restrições que se situem na lesão em si. Para tanto, a 

adaptação dos instrumentos à necessidade de cada pessoa e à 

realidade do trabalho em cada organização devem fazer parte da 

intervenção educativa daqueles profissionais que deverão utilizar tal 

repertório e dos que deverão ensinar estes últimos a se apropriar deles 

em seu cotidiano produtivo.  

6. Acessibilidade programática – defende-se ser essa a base 

constitutiva da educação e da mudança do comportamento na 
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empresa, no qual os direitos devem ser difundidos de modo que 

profissionais com e sem deficiência reconheçam visivelmente nas 

políticas internas e sociais a chave para a eliminação de todas as 

barreiras que impedem ou limitam o desempenho integral do 

trabalhador. A empresa, assim, educa o cidadão consciente e crítico a 

partir do seu próprio contexto. 

  

 Apesar de a pesquisa desta tese se voltar muito mais para a eliminação da 

acessibilidade atitudinal, uma vez que se preocupa em compreender as concepções 

de deficiência diante de um programa inicial de inclusão, reconhece-se que a 

acessibilidade integral engloba todos os aspectos colocados acima e, por isso, nas 

recomendações finais, se deterá em contemplar esta perspectiva. Levá-los em 

consideração, associado a conhecimentos transdisciplinares existentes, possibilitaria 

que as organizações realizassem um esforço para criar melhores condições de 

trabalho, aprendizagem, adaptação e desenvolvimento humano, concebido este 

último segundo a ética da diversidade. Esta ética, segundo Werneck (2003), estaria 

fundada na igualdade de direitos, na equiparação de oportunidades, na ratificação 

das diferenças individuais, no privilégio a ambientes heterogêneos, celebrando toda 

e qualquer diferença, anteparo contra a transformação das diferenças em 

desigualdade entre pessoas e grupos. Para tanto, devem ser consideradas também, 

as ferramentas críticas e científicas para que seus profissionais estejam preparados 

para atuar diante desse contexto. 

 

 

1.5 Considerações finais sobre a literatura revisada 

 

Os limites humanos indicam uma dialética: é 
marca da humanidade superá-los, mas para 

isso devem ser reconhecidos e não 
desprezados. Os limites, a fragilidade, quando 

não implicam sofrimento, são belos e devem 
ser admirados pela humanidade que 

representam. Assim, a deficiência deveria nos 
lembrar não as dificuldades de enfrentar os 

limites, mas a convivência com o que é 
humano e próprio a todos. 

Crochík 
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Valendo-se do cenário apresentado anteriormente, é possível inferir que a 

inclusão de pessoas com deficiência é multifacetada e revela a carência com que 

vem sendo tratada a questão, não só no cenário do mercado de trabalho, mas, 

também, fundamentalmente no âmbito da própria sociedade, que como referência 

desse processo demonstra saber limitado acerca dos direitos e das possibilidades 

de integração desse grupo. Entre o preconceito gerado pelo desconhecimento, pela 

insuficiência de profissionais capacitados, pela falta de estrutura organizacional para 

receber essas pessoas e pela lógica da responsabilidade social – que transforma 

direitos em benesse – a nova e violenta realidade que se instala nas empresas como 

reflexo da sociedade capitalista apresenta-se como um desafio que exige 

intervenções urgentes (BATISTA, 2004; CARUSO et al.; CARVALHO-FREITAS; 

MARQUES, 2009; CARVALHO, 2009, PASTORE, 2000; PESSOTI, 1984). 

Em meio aos desafios, empresas contratam pessoas cuja deficiência não 

represente adaptações ousadas no ambiente de trabalho. E, diante da complexidade 

do exposto, assinala-se também a emergência de que as políticas sociais se 

posicionem de modo mais incisivo sobre o assunto, uma vez que a inserção da 

pessoa com deficiência no trabalho formal não é uma consequência natural da 

conscientização do princípio da equidade social e, portanto, sofre brutalmente os 

impactos negativos de uma sociedade que naturalizou as desigualdades e injustiças. 

Entretanto, devido ao fato de o tema ser recente na sociedade brasileira, 

ainda são poucos os estudos empenhados em apreciá-lo a partir de novos 

parâmetros científicos, pautados em uma visão crítica de mundo que ofereça 

acessibilidade integral, tal qual, por exemplo, a proposta de Sassaki (2002),além, 

evidentemente, da omissão do Estado não só como agente regulador do processo 

em pauta.  

Não é mais possível silenciar a exclusão secular ou as barreiras não 

demovidas que se evidenciam, por exemplo, pelos altos índices de turnover entre 

profissionais com deficiência nas organizações brasileiras. A gestão de pessoas 

sobre pilares da ética da diversidade é prioridade incontestável e, reforçada pelas 

políticas públicas, veio ocupar lugar cativo nos ambientes laborais.  

A gestão da diversidade, no entanto, precisa ser instrumentalizada para lidar 

com questões típicas, como, por exemplo, o preconceito, próprio de ambientes 

organizacionais. No caso do deficiente – minoria em evidência no atual cenário de 
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inclusão laboral – esse preconceito é gerado por razões como o desconhecimento, a 

insuficiência de profissionais capacitados, a falta de estrutura organizacional para 

acolher essas pessoas e o estigma de deficiência com suas raízes sócio-históricas, 

que levariam a considerar que a realidade instalada nas empresas reflete a própria 

sociedade – consonante com o princípio da violência estrutural –, apresentando-se 

como desafio à exigência de intervenções urgentes (NUNES SOBRINHO; CARUSO 

et al., 2008).  

Assim, a partir desse momento de conflitos – embora seja também positivo 

na medida em que representa mudança –, a relevância desta pesquisa reside na 

necessidade de serem dados passos a fim de atenuar a violência que desenha o 

cenário de exclusão que se perpetua – ou, ainda, de reserva de mão de obra que 

engendra a lógica do capital –, mesmo diante da contemplação de políticas públicas 

como as que enredam esta tese. Trata-se, nesse sentido, de defender também que, 

enquanto o Estado se mantiver alheio a essa percepção, não incentivar estudos 

científicos e pressionar diante de ações que contribuam no sentido de eliminar a 

violência estrutural inerente a esse processo, a maior parte das empresas 

continuará contratando apenas para cumprir a lei, deixando, dessa forma, de 

apresentar ações referentes a questões básicas, a saber: as dificuldades de 

compreensão da influência dos processos sócio-históricos por parte de 

empregadores e empregados; a precária educação e profissionalização da maioria 

dos PcDs como um fato social e não meritocrata; a inexperiência das pessoas na 

empresa em conviver com profissionais com deficiência; a falta de informação 

referente às especificidades do grupo em pauta; e, entre outras, a necessidade de 

acessibilidade.44  

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois, 

fundamenta-se na necessidade de compreensão das condutas, da dinâmica dos 

grupos, das diferenças individuais, do poder e do comportamento político para lidar 

melhor com as interações diante da diversidade. Contudo, esse olhar requer, 

também, o entendimento de que as principais barreiras encontradas por esse grupo 

são reflexos e/ou reações institucionalizadas no âmago da sociedade em que 

vivemos. Assim, sem a críticização das relações humanas fundadas nos princípios 

da desigualdade, tornam-se inócuas as análises e os encaminhamentos levados 

                                                        
44

 Ver Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2002. 
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adiante na esfera do comportamento organizacional45, perdendo, deste modo, a 

essência da realidade nas empresas em meio à superficialidade dos fatos. 

Nesse cenário, assinalou-se, neste primeiro capítulo, que o ingresso na força 

de trabalho se constitui em alternativa para inclusão social da pessoa com 

deficiência, reduzindo, assim, os efeitos produzidos pelo rótulo “deficiente”, quase 

sempre seguido da estigmatização (NUNES SOBRINHO; CARUSO et al., 2008). A 

proposta central do processo de inclusão de pessoas com deficiência no mercado 

produtivo é vista como fomento de padrões de relacionamento amigáveis entre o 

homem e o ambiente construído. Dessa forma, os constrangimentos, assim como as 

desconformidades, poderão ser minimizadas ou neutralizadas, a ponto de 

favorecerem condições dignas e solidárias de acessibilidade e inclusão social na 

conquista do direito de cidadania (CARUSO, 2007). 

Com base na literatura revisada, por este capítulo evidenciou-se a existência 

de consenso entre os pesquisadores que sustentam que as atividades de trabalho 

ocupam papel central na sociedade e estão intrinsecamente comprometidas com a 

cultura e os valores sociais (BATISTA, 2004, MENDES, 1995; NUNES SOBRINHO 

et al., 2008, entre outros). Afirmam estes pesquisadores que os benefícios 

proporcionados pelo emprego são tanto econômicos quanto sociais. São 

econômicos, na medida em que conduzem o indivíduo para a independência 

financeira, e sociais, por conta da oportunidade de se estabelecer novos contatos 

profissionais, assim como desenvolver a autoconfiança e agregar significado à 

própria vida das pessoas envolvidas no processo (BRADY; ROSENBERG, 2002).  

Contudo, seria injusto deixar de reconhecer que a Lei de Cotas maximizou o 

debate acerca da deficiência e a importância do trabalho para as PcDs, antes, como 

evidencia a história, temas ignorados pela maior parte da sociedade. Além disso, 

pesquisas comprovaram que há concepções conflitantes exclusionistas e 

inclusionistas (BRITES, NUNES SOBRINHO; SOUZA, 2010; CARVALHO-FREITAS, 

2007; CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2009), apontando os dois lados do 

processo. Por isso, ainda que os aspectos políticos, sociais, econômicos e históricos 

tragam indícios de que as concepções negativas da deficiência ainda se perpetuam 

e que muito ainda precisa ser feito, a hipótese desta tese é a de que as 

                                                        
45

 O comportamento organizacional é compreendido como ”um campo de estudo que investiga o 
impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações” 
(ROBBINS, 1999, p. 6).  
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reverberações da Lei de Cotas também têm se manifestado positivamente nos 

diferentes espaços, perpassando os diferentes níveis hierárquicos e sociais, 

elencando a tais espaços, aqueles ainda distantes de partilharem dos princípios 

inclusionistas.  

Reverberações, enquanto metáfora, representa nesta tese as vibrações, as 

ondas sonoras que atingem inevitavelmente as organizações. Seria como imaginar 

uma fonte sonora em um ambiente fechado, onde as ondas geradas primeiramente 

se propagam até as suas paredes e logo são refletidas. Percorrem um caminho em 

zigue-zague em todos os sentidos. Nesse espaço de tempo, a fonte já emitiu novas 

ondas que se combinam com as anteriores. As vibrações sonoras, então, aumentam 

de intensidade progressivamente até alcançarem um valor estacionário. A Lei de 

Cotas dentro das empresas, como ondas sonoras emitidas que se combinaram com 

as anteriores, promove repercussões positivas e negativas. A tendência é que as 

vibrações aumentem de intensidade de modo progressivo até que atinjam a 

inclusão. A fim de alcançar tais reverberações da Lei de Cotas, a pesquisa se 

propõe a examinar as concepções de deficiência a partir de um projeto de 

sensibilização gerencial de uma organização privada de ensino profissionalizante. 

Trata-se de uma empresa que dá os primeiros passos no programa de valorização 

de sua diversidade em termos de práticas inclusionistas. Para tanto, baliza-se 

inicialmente em sete variáveis propostas por Carvalho-Freitas (2007), já 

mencionadas nesse capítulo: concepção espiritual, concepção baseada em 

pressupostos de normalidade, concepção baseada na inclusão, concepção baseada 

no desempenho, concepção baseada no vínculo, concepção baseada nos benefícios 

de contratação e concepção baseada na necessidade de treinamento. 

Ressalta-se, contudo, que devem ser oferecidas não apenas ferramentas 

científicas, mas também críticas e práticas, para que os profissionais envolvidos no 

processo de inclusão estejam preparados para atuar diante de uma diversidade 

enraizada em desigualdades sócio-históricas. Por isso, uma análise empírica 

também foi privilegiada nessa pesquisa, buscando oferecer subsídios para 

elaboração de um programa modelo para inclusão da diversidade em organizações. 

Acredita-se que essa seria, então, uma possibilidade de unir teoria e prática, ciência 

e universo empresarial, de modo que a hierarquização cederia lugar às trocas e 

reconhecimento de todos os saberes e experiências. Tal iniciativa, inclusive, deveria 

ser estimulada por políticas públicas, sociais e os órgãos responsáveis, civis e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(m%C3%BAsica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor
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governamentais, com a finalidade de difundir diretrizes mais efetivas, parâmetros e 

monitoramento de resultados concretos, que possibilitem condições básicas para 

haver uma real inclusão, convertendo a deficiência em potencialidade, elemento-

chave para a eliminação da violência que atravanca, ainda nos dias atuais, o direito 

de exercício pleno da cidadania do segmento em destaque. 
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2 MÉTODO 

 

 

Há três métodos para ganhar sabedoria:  
primeiro, por reflexão, que é o mais nobre; 

segundo, por imitação, que é o mais fácil; e 
terceiro, por experiência, que é o mais amargo  

Confúcio 
 

 

Neste capítulo serão apresentadas as técnicas e procedimentos utilizados 

para a obtenção e análise dos dados levantados para o desenvolvimento desta 

pesquisa focada no estudo de caso que, segundo Yin (2001), pode ser utilizado em 

situações distintas, como nos estudos organizacionais e gerenciais e em teses e 

dissertações nas Ciências Sociais e nas Ciências Sociais Aplicadas, investigando 

fenômenos contemporâneos em contextos da vida real, constituindo-se um dos 

principais métodos de investigação social empírica. O estudo de caso, segundo o 

mesmo autor, é a pesquisa ideal quando predominam questões dos tipos “como?” e 

“por quê?”, ou quando o pesquisador detém pouco controle sobre os eventos ou 

ainda quando o foco se concentra em fenômenos da vida real. 

O estudo de caso na pesquisa qualitativa, em consonância com outras 

abordagens, possui foco holístico e apresenta como objetivos preservar e 

compreender a totalidade e a unidade do caso, em profundidade e no seu ambiente 

natural, reconhecendo a sua complexidade e o seu contexto. (PUNCH, 2000) 

Conforme já explicitado, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar as 

repercussões da Lei de Cotas, tendo como referência as concepções de deficiência 

preponderantes dentro de uma organização privada de ensino profissionalizante por 

meio do seu Projeto de Sensibilização Gerencial. Como estratégia metodológica, 

optou-se pelo Projeto de Sensibilização Gerencial para Inclusão de Pessoas com 

Deficiência, abrigado pelo Programa de Valorização da Diversidade da empresa alvo 

do estudo, composto pelas seguintes etapas construídas sob a ótica da pesquisa: 

 

1ª) Elaboração do Plano do Projeto de Sensibilização Gerencial, com 

vistas a transformá-lo em objeto desta pesquisa. 

2ª) Seleção dos primeiros grupos participantes do projeto. 
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3ª) Comunicação do Projeto para os Grupos participantes por meio de 

mensagem eletrônica e comunicação da gerência. 

4ª) Aplicação individual de questionário sociodemográfico juntamente 

com o Inventário de Concepções de deficiência, validado por Carvalho-

Freitas (2007), ambos no formato impresso para resposta manual. 

5ª)Análise Estatística dos resultados dos questionários aplicados. 

6ª) Elaboração de relatório preliminar com relatos verbais, coletados 

informalmente ao longo da aplicação individual dos questionários. 

7ª) Desenvolvimento da roteirização do Workshop de Sensibilização 

pela equipe de Educação Corporativa e Sustentabilidade. 

8ª) Validação da roteirização pelo Comitê Gestor. 

9ª) Alinhamento do Workshop com palestrante, sob a responsabilidade 

da equipe de Educação Corporativa e Sustentabilidade, considerando a 

roteirização dos resultados estatísticos, o contexto organizacional e o 

perfil do grupo.  

10ª) Organização do Workshop pela área de Responsabilidade Social. 

11ª) Realização de workshops de Sensibilização para inclusão de PcDs 

na empresa com grupos de respondentes dos questionários anteriores. 

12ª) Aplicação da avaliação de reação relativa ao evento (questionário 

também em formato impresso) nos participantes do evento. 

13ª) Análise Estatística dos resultados da avaliação de reação. 

14ª) Construção do relatório final da observação participativa no 

workshop. 

15ª) Confronto e análise de dados levantados (resultados estatísticos 

dos questionários, relatório elaborado a partir da observação 

participativa no workshop e análise de relatos verbalizados 

informalmente pelos participantes da pesquisa, ao longo da aplicação 

individual dos questionários). 

16ª) Elaboração de relatório final com resultados do Projeto inicial de 

Sensibilização Gerencial (com os três grupos da pesquisa) e 

diagnóstico das concepções gerenciais sobre a deficiência com 

recomendações para aperfeiçoamento (e possíveis correções) do 

projeto e, também, prevendo a construção de Programa modelo de 

Valorização da Diversidade com a finalidade de promover inclusão 
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efetiva a partir dos seis (6) tipos de acessibilidade defendidas por 

Sassaki (2002): arquitetônica, atitudinal, comunicacional, instrumental, 

metodológica e programática. 

17ª) Finalização da tese construída paralelamente a todo este 

processo. (Fluxo das etapas no Quadro 3, abaixo). 

 

Quadro 3 - Etapas do estudo de caso do Projeto Sensibilização Gerencial 
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Neste sentido, na realização deste estudo de caso, os dados estatísticos 

foram utilizados na intenção de situar os sujeitos da pesquisa em seus contextos 

sociais específicos. Confrontados com os demais dados levantados, juntamente com 

a revisão da literatura e as experiências vivenciadas ao longo do doutorado, foi 

possível elaborar os resultados qualitativos que, em concordância com a defesa de 

Bogdan e Biklen (1994, p. 50-51), focaram-se na apreensão da realidade na 

perspectiva dos sujeitos estudados, de modo a lançar “luz sobre a dinâmica interna 

das situações”, sendo esta dinâmica interna “frequentemente invisível” nas análises 

exteriores ou quantitativas. 

 

 

2.1 Participantes e local da pesquisa 

 

 

Os participantes desta pesquisa totalizam 60 pessoas, sendo a maioria do 

sexo feminino (cerca de 80%), aparentemente não apresentando qualquer grau de 

deficiência e praticamente todos possuindo nível superior completo. Todos são 

funcionários da Sede da empresa, local onde se situam as áreas responsáveis pela 

criação, desenvolvimento e direcionamento do Negócio organizacional, inclusive no 

que se refere aos produtos internos e externos voltados à pessoas com deficiência. 

Com idades entre 22 e 61 anos todos atuam na organização há pelo menos seis 

meses. Cerca de 3% trabalham com profissionais com deficiência atualmente, sendo 

que mais da metade conhece ou sabe de alguma PcD que trabalha ou já trabalhou 

na empresa. Cerca de 40% dos respondentes já participou de eventos, treinamento 

ou programas para lidar com PcDs na sua trajetória laboral.  

Tal amostra foi dividida em três (3) grupos, entre os quais: dois (2) são grupos 

pilotos – constituídos por funcionários das áreas do Comitê Gestor e trainees – e, o 

terceiro é o grupo de gerentes da Superintendência de Produtos Educacionais, 

selecionado, conforme será explicitado abaixo, assim como os demais grupos, por 

sua representatividade estratégica dentro da organização e, consequentemente, 

para melhor análise, diagnóstico e aperfeiçoamento do projeto:   

 

 Grupo Piloto 1 – Formado por 30 funcionários das áreas que compõe 

o Comitê Gestor do Programa (Recursos Humanos, Responsabilidade 
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Social e Educação Corporativa e Sustentabilidade). Foi escolhido como 

1º grupo piloto a fim de estipular padrões de qualidade, aperfeiçoar 

ações desenvolvidas no workshop e adequar o projeto para o corpo 

gerencial do projeto. Os funcionários participantes compreendem cerca 

de 90% das equipes pertencentes às áreas do comitê gestor. Foram 

selecionados na condição de que aqueles que respondessem ao 

questionário participassem do workshop, o que possibilitou algumas 

inferências iniciais sobre a cultura organizacional e o comportamento 

dos grupos no que dizia respeito à concepção da deficiência e sua 

inclusão na empresa. 

 

 Grupo Piloto 2 – Constituído pelos 12 trainees existentes na 

empresa, que inicia o seu primeiro programa voltado a captar jovens 

recém-formados no ensino superior que possuam um alto potencial para 

desenvolvimento no contexto da organização. O Programa Trainee é 

uma forma de investimento por parte da empresa em talentos que 

venham a agregar valor ao seu negócio. A seleção desse grupo foi 

estratégica, uma vez que a lógica desse programa se traduz em 

preparar tais jovens para assumir, futuramente, os cargos de liderança 

dentro da empresa. Além disso, antes de os mesmos escolherem as 

áreas que em desejam atuar dentro da organização, eles passam por 

um período de imersão na empresa, por meio de palestras com 

representantes de todas as áreas que a constituem. Absorvem a cultura 

organizacional muito rapidamente. E, por todos esses elementos, 

tornam-se um excelente observatório, viabilizando o aperfeiçoamento 

do programa e a construção de novas propostas que intervenham 

positivamente, desde já, na cultura organizacional e no comportamento 

das pessoas diante de suas percepções sobre a deficiência, 

principalmente porque o referido grupo representa a nova geração que, 

por meio de sua liderança, embalará equipes de trabalho futuras.  

 

 Grupo Gerencial – Composto por 18 Gestores (8 gerentes de áreas 

de conhecimento e 10 gerentes de equipes) da superintendência de 

Produtos Educacionais (marcado no organograma da empresa, 



106 
 

 

apresentado na Figura 10) 46. A escolha de se iniciar a aplicação do 

questionário por esse grupo gerencial, dentre tantos, deriva de sua 

importância no processo educacional e de inclusão. Composta por 

áreas responsáveis pelo desenvolvimento de soluções educacionais 

diversas – com foco em competências profissionais e produtos de 

educação com vistas à sustentabilidade do negócio de corporações –, 

essa superintendência alicerça as diretrizes educacionais de toda 

empresa para atender tanto à pessoa física (PF) quanto à pessoa 

jurídica (PJ). Além disso, a superintendência de Produtos Educacionais 

abrange equipes que são responsáveis pelo desenvolvimento dos 

projetos internos e externos (consultoria) de inclusão de pessoas com 

deficiência.  

 

                                                        
46

 Essa Superintendência possui, atualmente, 19 gerentes. Contudo, um deles encontrava-se em 
licença médica e não teve como responder o questionário. Portanto, essa amostra contou com 
cerca do seu 95% do seu universo.  
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. 
Quadro 4 - Perfil dos participantes da sensibilização

Grupos Sexo 
 

Idade 
Média 

Grau de 
escolaridade 

(preponderante) 

Tempo 
médio 

de 
empresa 

Tempo 
médio 

no 
cargo/ 
função 

Estado 
civil 

Participação 
em eventos, 
treinamento 

ou 
programas 
para lidar 
com PcDs 

Trabalham 
com 

profissional 
com 

deficiência 

Conhecem 
ou sabem 

de PcD que 
trabalha ou  
trabalhou 

na 
empresa 

Piloto 1 Cerca de 
90% de 

mulheres 
 

35 
anos 

Graduação 
completa 

43 
meses 

25 
meses 

Cerca 
de 50% 
casados 

 
Cerca de 

50% 

 
5% 

 
60% 

Piloto 2 
 

75% de 
mulheres 

 

24 
anos 

Graduação 
completa 

9 meses 9 
meses 

100% 
solteiros 

 
25% 

 
0% 

 
58% 

Gerentes 67% de 
mulheres 

 
 

42 
anos 

Pós-graduação 56 
meses 

 

16 
meses 

Cerca 
de  

60% de 
casados 

 
 

 
45%  

 
5% 

 
45% 
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Para a pesquisa foi selecionada uma empresa de ensino profissional, de 

grande porte, cuja missão é promover o desenvolvimento das competências de 

pessoas e organizações através da oferta de produtos e soluções de excelência 

alinhados às necessidades do setor de comércio de bens, serviços e turismo do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

A organização defende como valores: 

► Orientação para resultados  
► Cultura de dono  
► Foco no cliente  
► Gente  
► Ética  
► Inovação  
► Aprendizagem e melhoria contínua  
► Meritocracia  
 

Com mais de 60 anos de existência, possui hoje 39 unidades de ensino em 

todo o Estado do Rio de Janeiro, e com possibilidade de atuação em todo o território 

nacional, desenvolvendo atividades em diversas áreas a partir de cursos de 

qualificação técnica, graduação, pós-graduação, especialização e programas de 

educação a distância. Também possui o Atendimento Corporativo, no qual oferece 

consultoria a organizações que desejam soluções educacionais customizadas e 

gestão de projetos personalizados, a saber: mapeamento de competências, 

construção de itinerário formativo, educação a distância, transposição pedagógica, 

implantação de universidade corporativa e, entre outros, programas sociais e de 

geração de renda. Sua sede está localizada na cidade do Rio de Janeiro, onde estão 

centralizadas as áreas que criam, desenvolvem e direcionam todo o Negócio 

Organizacional através da presidência, direção e seis superintendências, conforme 

pode ser observado no organograma a seguir: 
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Figura 10 – Organograma da empresa fonte do estudo de caso desta tese 

 
 

A empresa abriga em seu quadro funcional um contingente de mais de mil 

pessoas – entre as quais, docentes, analistas, especialistas e gestores –, sendo o 

número de profissionais com deficiência muito abaixo dos 5% exigidos por Lei, 

alegando ter uma grande dificuldade na atração e contratação desse segmento por 

meio de recrutamento e seleção convencionais. 

No entanto, alicerçada no conceito de diversidade como um princípio e direito 

do cidadão, a organização, por iniciativa de um grupo específico que integra as 

áreas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, já possui um programa criado 

com o intuito de oferecer soluções às dificuldades enfrentadas por pessoas com 

deficiência para ingressarem no mercado de trabalho. A partir de um trabalho de 

consultoria externa, foca-se, assim, na promoção da capacitação de pessoas por 

meio de projetos de educação profissional em parceria com entidades de 

atendimento à PcD. Além disso, o referido programa disponibiliza outros serviços, 

como diagnóstico de acessibilidade física e ocupacional e sensibilização para 

organizações. 

Voltando-se, então, para urgência de uma ação interna no que diz respeito à 

inclusão de PcDs na empresa, diante das dificuldades visíveis de absorção do 

segmento em pauta, a organização iniciou no ano de 2011 a sensibilização 

gerencial, entendo-a como um primeiro passo para eficácia do processo. Para tanto, 

formou um Comitê Gestor constituído por representantes das áreas de Gestão de 

Pessoas, Responsabilidade Social Corporativa e, também, Educação Corporativa e 

Sustentabilidade, do qual, conforme foi sinalizado anteriormente, a autora desta tese 

é integrante. 
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Neste sentido, alguns documentos de gestão de projetos foram construídos 

para orientação da pesquisa47. Um destes foi a Matriz de Responsabilidade que 

possibilitou a melhor compreensão do papel de cada área do Comitê Gestor no 

projeto, assim como o dos demais envolvidos. De modo sintético, segue no quadro: 

 

Quadro 5 - Matriz de Responsabilidade do Projeto Sensibilização Gerencial 

Fase É consultado Executa Apoia Aprova 

Iniciação - Comitê Gestor 
 

- Comitê Gestor 
 

- Direção 
- Superintendências 

 

- Comitê 
Gestor 

- Direção 

Planejamento - Gerentes 
- Unidades 

- Palestrante 
- Estatístico 

- Comitê Gestor 
 

- Direção 
- Superintendências 

- Comitê 
Gestor 

 

Desenvolvimento - Comitê Gestor 
 

- Educação 
Corporativa e 

Sustentabilidade 
 

- Recursos 
Humanos 

- Responsabilidade 
Social Corporativa 

 

- Comitê 
Gestor 

 

Execução - Superintendência 
- Gerentes 

- Grupos Pilotos 

- Comitê Gestor 
- Palestrante 
- Estatístico 

- Direção 
- Superintendências 

- Comitê 
Gestor 

Monitoramento e 
Controle 

- Comitê Gestor 
 

- Comitê Gestor 
 

- Comitê Gestor 
 

- Comitê 
Gestor 

Avaliações e 
produtos do 

projeto 

- Superintendência 
- Gerentes 

- Grupos pilotos 
- Palestrante 
- Estatístico 

- Recursos 
Humanos 

- Educação 
Corporativa e 

Sustentabilidade 

- Responsabilidade 
Social Corporativa 

 

- Comitê 
Gestor 

 

 

No Termo de Abertura do projeto, a justificativa para a sensibilização 

gerencial se baseou nos rebatimentos da Lei nº 8.213/91, sendo a mesma 

considerada uma etapa para a implantação do Programa de Valorização da 

Diversidade, buscando não só cumprir a política pública em pauta, mas também se 

comprometendo com a retenção de profissionais com deficiência por meio de um 

ambiente acessível em todas as suas dimensões (arquitetônica, atitudinal, 

                                                        
47

 Documentos como Termo de abertura do projeto, Declaração do escopo, Matriz de 
responsabilidade, Matriz de comunicação, Matriz de Risco, entre outros, foram desenvolvidos pela 
autora desta tese juntamente com Karen Cubas, também integrante do comitê gestor e especialista 
da equipe de Educação Corporativa e Sustentabilidade, com a finalidade de gerenciar melhor o 
projeto, uma vez que inúmeros desafios estavam impedindo o andamento dos processos, entre os 
quais, a definição de papéis, o cumprimento e estipulação de datas, a comunicação entre as áreas 
responsáveis, etc. 
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instrumental, metodológica, programática e comunicacional), conforme sugestão da 

pesquisadora da tese. 

No mesmo Termo, os seguintes objetivos mensuráveis foram identificados 

inicialmente pela área de Educação Corporativa e Sustentabilidade: 

 
► Promover workshop de sensibilização voltado à mudança de 

olhar sobre a deficiência de toda gerência, por meio de informações e 

atividades de vivência. 

► Identificar as concepções de deficiência da gerência e, 

consequentemente, as possíveis barreiras atitudinais que podem 

inviabilizar a inclusão na empresa, a partir do confronto dos resultados 

do questionário aplicado (ICD) com as representações silenciadas que 

irão emergir no workshop, oferecendo relatório diagnóstico e propondo 

soluções corporativas inclusivas para as áreas envolvidas no processo. 

 

► Construir com gerentes um documento com a estratégias de 

ação (organizacional e local) voltadas à inclusão de PcDs na empresa, 

tendo como foco os 6 tipos de acessibilidade e a mudança de 

comportamento diante das concepções negativas da deficiência, 

identificadas ao longo do processo do projeto de sensibilização. 

 

Esta última atividade, no entanto, ficou apenas no campo das ideias. Ainda 

não foi colocada em prática no workshop, conforme previsto no evento do grupo 

piloto 2.  

Além disso, um cronograma resumido foi construído; contudo, a rotina de 

trabalho inviabilizou o cumprimento do mesmo por diversas vezes, dificultando a 

implantação do programa na empresa e, consequentemente, o andamento desta 

tese. Compuseram o referido cronograma as seguintes etapas: 
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1. Comunicação da aplicação do questionário e do workshop de sensibilização na 

empresa via correio eletrônico  

2. Aplicação Questionário  

3. Análise Estatística do questionário e resultados  

4. Elaboração da roteirização do workshop para grupo piloto 

5. Adequação da roteirização aos resultados do questionário 

6. Validação da roteirização pelo comitê Técnico 

7. Ajustes e desenvolvimento do Material Didático da Sensibilização 

8. Alinhamento do Workshop com o instrutor 

9. Sensibilização do Grupo Piloto 

10. Análise e resultados da Avaliação de Reação dos workshops 

11. Alinhamento da Sensibilização para gerencia  

12. Workshop de Sensibilização dos gerentes 

13. Mapeamento e entrega de documentos com estratégias de ação para inclusão, 
construídas pelos gerentes em workshop de sensibilização 

14. Elaboração e entrega do plano de controle das estratégias de ação gerenciais 2012 
para inclusão de PcDs. 

15. Elaboração e entrega do relatório diagnóstico das concepções gerenciais sobre a 
deficiência e propostas ações corporativas inclusivas para as áreas de Gente e Gestão e 
Educação corporativa e Sustentabilidade 

 

Como entregas do projeto, ficaram previstos: 

► Material didático customizado para workshop de sensibilização. 

► Resultado dos questionários aplicados (grupo piloto e gerencia). 

► Mapa com estratégias de ação gerencial para inclusão. 

► Plano de controle das estratégias de ação gerenciais 2012 para 

inclusão de PcDs. 

► Relatório diagnóstico das concepções gerenciais sobre a 

deficiência.  

► Proposta de ações corporativas inclusivas para composição do 

Programa de Valorização da Diversidade. 

 

Os dois últimos itens, assim como os resultados dos questionários, devem ser 

apresentado à empresa após a consolidação da presente tese. 
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2.2 Instrumentos da pesquisa 

 

 

Após a análise de documentos da empresa alvo do estudo ― para fins de 

caracterização das suas estruturas e práticas, bem como dos aspectos relativos ao 

seu planejamento estratégico e aos projetos de consultoria referentes à inclusão de 

PcDs nas empresas ―, foram aplicados para o desenvolvimento da pesquisa dois 

questionários: um sociodemográfico (Apêndices A e B) e um inventário de 

Concepções de Deficiência (ICD) (Anexo A), construído e validado por Carvalho-

Freitas (2007), de acordo com critérios psicométricos.  

Para ICD optou-se por um instrumento de medida fechado, do tipo Likert 

(Likert Attitudinal Scale). O escalonamento do tipo Likert consiste em um conjunto de 

itens apresentados em forma de afirmações ou juízos, ante os quais se pede aos 

respondentes que externem suas reações, escolhendo um dos pontos da escala 

(MARTINS; LINTZ, 2000, p.46). As alternativas de respostas indicam quanto se está 

de acordo com a afirmação correspondente, e o respondente será solicitado a 

assinalar uma categoria de respostas, indicando a força de concordância ou 

discordância com a declaração inicial. A forma de aplicação da escala de Likert será 

autoadministrativa, ou seja, a escala será entregue ao respondente e este deverá 

assinalar a opção que melhor descreve a sua reação ou resposta. 

Para o caso deste último questionário, as respostas aparecem dispostas em 

uma escala que abrange seis alternativas, considerando-se apenas uma alternativa 

que pode ser respondida, a partir de “discordo totalmente”, “discordo muito”, 

“discordo pouco”, “concordo pouco”, “concordo muito”, “concordo totalmente”. A 

escolha por uma escala de seis pontos se alicerça na tentativa de impedir que o 

respondente deixe de se posicionar diante do item avaliado, colocando como 

resposta o item intermediário. 

O referido instrumento de medida é composto por 22 asserções e 7 fatores 

originados nas concepções de deficiência, a saber, de acordo com Carvalho-Freitas 

e Marques (2009):  

 

► Fator 1 – Concepção espiritual: apresenta como característica 

geral, a percepção da deficiência como um fenômeno espiritual. A 

predominância de alto grau de concordância neste fator pode indicar 
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uma atitude de caridade com relação às pessoas com deficiência, o 

que poderia dificultar as relações de trabalho devido às possíveis 

diferenciações no tratamento destinado aos trabalhadores com e sem 

deficiência. 

 
► Fator 2 – Concepção baseada em pressupostos de normalidade: 

focaliza a percepção das pessoas tendo por referência o “desvio” da 

normalidade das pessoas com deficiência e suas implicações para o 

trabalho, tais como atitudes inadequadas provocando situações 

embaraçosas, propensão a acidentes, alocação em setores específicos 

e problemas de relacionamento. Além disso, avalia a receptividade 

para a inserção de pessoas com deficiência, ao considerar as 

instituições especializadas mais adequadas ao trabalho dessas 

pessoas. A predominância de alto grau de concordância com este fator 

pode indicar uma tendência a segregar pessoas com deficiência em 

setores específicos da organização, além de uma avaliação negativa 

das possibilidades de trabalho dessas pessoas. 

 

► Fator 3 – Concepção baseada na inclusão: focaliza a percepção 

quanto à necessidade de adequação dos instrumentos e condições de 

trabalho para a inserção de pessoas com deficiência na empresa. Um 

resultado alto neste fator indica uma percepção positiva com relação às 

possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência e a consciência 

da necessidade de adequação das condições e instrumentos de 

trabalho objetivando dar condições de igualdade para todos. 

 

► Fator 4 – Percepção de desempenho: focaliza a percepção das 

pessoas com relação ao desempenho, à produtividade e à qualidade 

de trabalho das PcDs e suas implicações para a competitividade da 

empresa. Um alto resultado neste fator indica uma percepção negativa 

com relação ao desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa 

com deficiência. 
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► Fator 5 – Percepção dos benefícios da contratação: focaliza a 

percepção dos efeitos da contratação de pessoas com deficiência para 

a imagem da empresa junto a funcionários e clientes e também para o 

clima da organização. A predominância de alto grau de concordância 

neste fator indica uma percepção positiva do impacto da inserção de 

pessoas com deficiência para a imagem e o clima da organização. 

 

► Fator 6 – Percepção do vínculo: focaliza a percepção das 

pessoas com relação ao comprometimento e estabilidade no emprego 

das pessoas com deficiência. A predominância de alto resultado neste 

fator indica uma percepção positiva do comprometimento e da 

estabilidade no emprego por parte de pessoas com deficiência. 

 

► Fator 7 – Percepção sobre a necessidade de treinamento: indica 

a percepção quanto à necessidade de treinamento das chefias e 

funcionários para a inserção de pessoas com deficiência na empresa. 

Um alto resultado neste fator indica a percepção de necessidade de 

treinamento tanto das chefias quanto dos funcionários para a inserção 

de pessoas com deficiência na organização. (CARVALHO-FREITAS; 

MARQUES, 2009). 

 

A escolha desse Inventário se deve a razões bem determinadas, entre as 

quais: a constatação da escassez de literatura nacional a respeito do tema, a 

adequação do material ao principal objetivo da pesquisa, além da facilidade de 

acesso ao referido material, devido à cessão da escala pela pesquisadora 

responsável por sua idealização, Maria Nivalda Carvalho-Freitas. 

Logo abaixo, apresenta-se o quadro construído por Carvalho-Freitas (2007) 

com as sete (7) matrizes de interpretação predominantes, a definição de deficiência 

e suas respectivas possibilidades de inserção de acordo com tais matrizes, assim 

como os fatores correspondentes e as asserções relacionadas que compuseram o 

Inventário de Concepção de Deficiência utilizado nesta pesquisa. Tal quadro já havia 

sido citado de modo sintético no primeiro capítulo desta tese. No entanto, aparecia 

composto por mais duas matrizes de interpretação predominante, a saber: 

“Subsistência/sobrevivência” e “Sociedade ideal e função instrumental da pessoa”, 
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que não foram utilizadas para operacionalização no estudo empírico, conforme 

proposto por Carvalho-Freitas (op. cit.), e, consequentemente, não balizando o 

desenvolvimento de asserções para o ICD.  



117 
 

117 

 

Matriz de 

interpretação 

predominante 

 

Definição de deficiência 
Possibilidades de 

inserção da pessoa 

com deficiência 

 

Fatores 

 

Operacionalização através dos itens do questionário 

 

 

Espiritual 

Interpretação da deficiência como 
fenômeno espiritual, atribuindo uma 
origem metafísica à deficiência e a 
considerando uma manifestação de 

desejos ou castigos divinos. 

Segregação em 
instituições de 

caridade separadas da 
sociedade ou 

exposição pública 
sujeita à compaixão. 
Relação baseada na 

caridade. 

 

 

Espiritual 

1. A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as características que o ser humano 
deverá possuir em sua vida terrena. 

2. A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina. 
3. As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas vidas. 

 

 

 

Normalidade 

Tem na norma seu padrão de 

avaliação, sendo a deficiência 
considerada um “desvio” ou 

“doença” que necessita de cuidados 

especiais dos profissionais de saúde. É 

comumente associada a Manifestação 

de problemas ou constrangimento nas 

relações. 

Segregação em 

instituições 

Hospitalares ou 

psiquiátricas ou 

inserção da PPD, 

mediante sua 

“retificação” e 

adequação social. 

 

 

 

Normalidade 

4. Somente alguns setores são adequados para o trabalho de pessoas com deficiência. 

5. As pessoas portadoras de deficiência podem assumir atitudes inadequadas na empresa, provocando situações 

embaraçosas. 

6. As pessoas com deficiência são mais propensas a se acidentar que as demais pessoas. 

7. As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com pessoas com deficiência que as empresas. 

8. As pessoas com deficiência costumam ter problemas no relacionamento com as pessoas não portadoras 

de deficiência. 

 

 

Inclusão 

Desloca a deficiência de um problema 

individual para um problema social. 
Seu pressuposto é de que a sociedade 
tem que se adequar a todos e incluir as 

diferenças. 

Inclusão das pessoas 

com 

Deficiência a partir 

de suas 

potencialidades. 

 

 

Inclusão 

9. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente qualquer tipo de trabalho, desde que 

modificadas as condições de trabalho. 

10. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente qualquer tipo de trabalho, desde que 

realizadas as adequações necessárias nos instrumentos de trabalho 

 

 

 

 

Técnica 

 

 

A interpretação técnica da deficiência 

se materializa quando a diversidade 

passa a ser um recurso a ser gerido 

pelas organizações. 

 

 

Inclusão no 

trabalho e maior ou 

menor adaptação da 

PPD em função da 

forma como é gerida 

a diversidade nas 

organizações. 

 

 

 

Desempenho 

11. A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é inferior ao das pessoas não portadoras de 
deficiência. 

12.  O trabalho das pessoas com deficiência diminui as vantagens competitivas da empresa. 

13.  As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com baixa produtividade. 

14.  As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho. 

15.  As empresas com grande número de pessoas com deficiência são menos competitivas que as demais. 

Benefícios 
16.  A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima da empresa. 

17.  Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da empresa junto aos clientes. 
18.  Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da empresa junto aos funcionários 

  
Vínculo 

19.  As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais. 

    20. As pessoas com deficiência são mais estáveis no emprego que as demais. 
 

 
Treinamento 

21.  As chefias não estão preparadas para supervisionar o trabalho de pessoas com deficiência. 

22.  Os funcionários precisam ser treinados para trabalhar com pessoas com deficiência. 

Fonte: Carvalho-Freitas (2007) 

Quadro 6 – Concepções de deficiência 
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Posteriormente à obtenção dos resultados dos questionários mencionados, 

foram realizados workshops de sensibilização com os dois grupos piloto 

respondentes, com a finalidade de informá-los acerca da legislação focada no 

segmento em pauta, assim como desmistificar a deficiência e a profissionalização de 

PcDs prioritariamente por meio de atividades lúdicas, a partir de diversas técnicas 

que evitassem tornar o encontro cansativo para os participantes. A finalidade dessa 

sensibilização inicial foi também promover a reflexão e semear o conhecimento 

sobre a temática a fim de que o mesmo se multiplicasse na empresa a partir desses 

grupos. A premissa da sensibilização foi que todos tivessem liberdade para se 

manifestar e fossem sujeitos ativos no evento.  

É importante ressaltar que a técnica utilizada pela autora desta tese para a 

coleta de dados nesse evento foi a observação participante, já que a mesma 

representaria a oportunidade de vivenciar in loco uma das principais etapas da 

pesquisa e, assim, pudesse transcrever com riqueza de detalhes as impressões 

sobre os acontecimentos, inclusive do que emergiria das pessoas em momento de 

espontaneidade. A atração pelas características dessa técnica também foi decisiva 

para sua adoção, características as quais, segundo Rezende e Rocha (2004), se 

consubstanciam em autenticidade, compromisso, antidogmatismo e restituição 

sistematizada do conhecimento produzido. Tais essas características  possibilitam, 

ainda, que o pesquisador conte com métodos e instrumentos flexíveis, que possam 

ser adaptados dependendo da situação e do contexto analisado. No entanto, 

segundo os mesmos autores, ao se apropriar da observação direta o pesquisador 

deverá ter uma postura imparcial no sentido de não influenciar as práticas 

observadas com seus conhecimentos prévios. 

Ainda que a primeira sensibilização tenha sido realizada por um grupo de 

palestrantes e a segunda, já revisada e adequada diante das críticas do primeiro 

evento, tenha sido ministrada por um novo palestrante, em sua roteirização foram 

priorizados pontos de debate e atividades para reflexão semelhantes, tais como: 

► Objetivo e importância da sensibilização no processo inclusivo. 

► Momento vivencial, a fim de que os participantes “sentissem na 

pele” as barreiras encontradas por PcDs no cotidiano da atual 

sociedade. 

► Políticas Públicas nacionais e internacionais voltadas ao direito 

de PcDs. 
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► A evolução do conceito “deficiência”. 

► Dinâmicas de grupo e vídeos que possibilitem que os 

participantes externassem as suas imagens/concepções sobre PcDs. 

► Os tipos de deficiência. 

► Conceito de inclusão e a exclusão social. 

► Mitos sobre a deficiência.  

► Benefícios da inclusão para as empresas e sociedade. 

 

Um questionário para avaliação de reação foi aplicado ao final deste evento e, 

em conjunto com todos os dados levantados até então, possibilitou um diagnóstico 

das representações sociais que ainda prevalecem sobre PcDs na organização. Com 

o grupo de gerentes, que apenas respondeu os dois primeiros questionários sem 

participar do workshop até o fechamento desta pesquisa, foram acrescidas duas 

questões subjetivas junto ao questionário sociodemográfico, a fim de suprir 

parcialmente o workshop: 

► Na infância, quando via uma pessoa com deficiência, qual era a 

imagem que vinha à sua mente? Escreva uma palavra ou 

frase:____________________________________________________. 

 

► Atualmente, qual é a imagem que possui quando se depara com uma 

pessoa com deficiência? _____________________________________  

 

Diante dos resultados definitivos deste estudo, será possível roteirizar com 

maior assertividade o workshop padrão para todas as áreas e níveis gerenciais da 

empresa. 

 

 

2.3. Delineamento de pesquisa  
 

 

Na pesquisa exploratória e descritiva foi contemplado um estudo de caso com 

enfoque qualitativo e quantitativo. Para fins de avaliação das concepções de 

deficiência preponderantes foram utilizados delineamentos de pesquisa estatístico, 

compreendendo o teste de Shapiro-Wilk, para determinar se as respostas às 
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perguntas configuravam ou não uma distribuição normal, além do Coeficiente de 

Correlação de Pearson, para medir a intensidade da relação linear entre as variáveis 

estudadas. Serviram como instrumentos da pesquisa um questionário 

sociodemográfico e um inventário de concepções de deficiência (ICD), sendo este 

direcionado para o objeto atitudinal, considerando-se as percepções sociais 

favoráveis e desfavoráveis no grupo pesquisado. Esse inventário de concepções de 

deficiência é composto de sete blocos de asserções e de uma escala do tipo Likert 

de seis pontos, que foi aplicada em um universo que contempla estrategicamente 60 

participantes. De posse dos resultados da avaliação das concepções de deficiência 

pelo ICD, foram realizados workshops de sensibilização com os participantes com o 

objetivo de sensibilizá-los e disseminar o conhecimento sobre inclusão social e 

laboral de PcDs, as ações de políticas públicas na atualidade, a natureza das 

deficiências, considerando-se os aspectos sociais da profissionalização, 

empregabilidade de pessoas com deficiência na empresa. Para tanto, foram 

empregadas técnicas e procedimentos lúdicos, além de debates para fins de 

reflexão crítica por parte dos participantes. A justificativa para essa sensibilização 

inicial, também foi multiplicar o conhecimento sobre a temática na empresa e 

aperfeiçoar o projeto a partir desses grupos focais. A avaliação de reação foi 

conduzida ao término desses workshops. 

 

 

2.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

 

A coleta dos dados foi realizada considerando os critérios definidos no 

planejamento da pesquisa, no esforço de controle de possíveis variáveis estranhas, 

tais como disposição do mobiliário, mesas e cadeiras, níveis de iluminação, entre 

outras, e obedecendo a rotinas impostas pela organização do trabalho no ambiente 

da pesquisa, ou seja, os respondentes foram submetidos aos instrumentos de 

medida em períodos distintos e horário diurno, previamente agendados com o 

Comitê Gestor da presente investigação. 
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2.5 Processamento de dados 

 

 
Para a análise dos resultados desta pesquisa, além do cálculo de parâmetros 

estatísticos descritivos (média, desvio padrão, e valores máximo e mínimo) também 

foi avaliada a intensidade da associação linear existente entre as variáveis utilizando 

o coeficiente de correlação linear de Pearson. As análises estatísticas foram 

realizadas no software Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Chicago, IL, 

USA) versão 17.0. 

Em pesquisas, frequentemente se procura verificar a existência de relação 

entre duas ou mais variáveis, isto é, saber se as alterações sofridas por uma das 

variáveis são acompanhadas por alterações nas outras. Entretanto, o fato de duas 

variáveis estarem associadas não implica que uma delas seja a causa da outra. 

Pode(m) existir outra(s) variável(is) influenciando as duas. 

Foram atribuídos valores de 1 até 6 para cada afirmativa, considerando-se 

que 1 significa discordância total com o argumento exposto e 6, concordância total. 

Portanto, quanto maior o resultado de determinado crivo, maior a concordância com 

aquele crivo, isto é, maior a concordância com aquela forma de ver a deficiência. 

O resultado de cada crivo foi obtido pela média aritmética, ou seja, o 

somatório dos resultados obtidos em cada pergunta que compõe o crivo, dividido 

pelo número de perguntas do crivo. O crivo com maior média aritmética indicou a 

concepção de deficiência predominante do grupo analisado. 

A partir da análise dos blocos de asserções acerca das concepções de 

deficiência, foi verificada a média de cada grupo, em comparação com os outros, a 

fim de determinar um padrão de respostas para cada um e comparativamente diante 

do total dos respondentes. Assim, foi estruturada uma matriz de correlação, em que 

foram considerados os sete fatores do Inventário Concepções de Deficiência, 

levando-se em consideração os 60 respondentes a fim de analisar as características 

do universo da pesquisa de forma significativa e buscando minimizar a ocorrência de 

respostas tendenciosas. 

No que se refere ao Inventário de Concepções de Deficiência foram 

estruturados blocos de asserções objetivando favorecer a análise das concepções 

acerca da deficiência, a saber: 
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1. Concepção Espiritual da deficiência: questões de 1 a 3. 

2. Concepção baseada em pressupostos da Normalidade: questões de 

4 a 8. 

3. Concepção baseada nos pressupostos de Inclusão: questões 9 e 10. 

4. Fator Desempenho: questões de 11 a 15. 

5. Fator Benefícios da Contratação: questões de 16 a 18. 

6. Fator Vínculo: questões 19 e 20. 

7. Fator Treinamento: questões 21 e 22. 

 

Os cargos e área de atuação foram utilizados como fatores relevantes para a 

pesquisa das concepções de deficiência e para fins de análise das atitudes com 

relação às afirmativas do Inventário de Concepções de Deficiência. Foram 

considerados os valores centrais da Escala Likert proposta, a saber: “concordo 

pouco” e “discordo pouco”, por se defender que as mesmas podem influenciar nos 

resultados, uma vez que apontam para o desejo de não se posicionar de alguns 

respondentes. É possível notar, inclusive, que alguns respondentes chegaram a 

rasurar a resposta, como se, após uma análise mais fecunda, se tivessem 

direcionado para o que acreditavam ser correto e não para o que de fato pensavam. 

Quanto à observação participante nos workshops, foram gerados relatórios e, 

como os questionários foram aplicados individualmente, foi possível coletar relatos 

verbais de parte dos respondentes que forneceram insumos fundamentais para a 

constatação de representações silenciadas. Assim, o levantamento destes dados 

viabilizou, quando cruzado com o resultado do questionário Concepções de 

deficiência, a conclusão desta tese.  

 

 

2.6 Variáveis do estudo 

 

 

O questionário sociodemográfico foi igual para os dois grupos piloto. No 

entanto, para os gerentes, duas questões foram acrescidas, conforme mencionado e 

especificado acima, no item “Instrumentos da Pesquisa”. 

As variáveis relativas ao inventário correspondem aos blocos de asserções 

medidos pelo Inventário de Concepções de Deficiência, que interferem no processo 
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de inserção, a saber: concepção espiritual, concepção baseada em pressupostos de 

normalidade, concepção baseada na inclusão, concepção baseada no desempenho, 

concepção baseada no vínculo, concepção baseada nos benefícios de contratação e 

concepção baseada na necessidade de treinamento. 

O workshop apresentou formatos diferentes no que diz respeito aos eventos 

relacionados aos dois grupos piloto e ao instrutor. O primeiro evento, voltado ao 

grupo piloto 1, foi ministrado por duas representantes de uma organização não 

governamental e o segundo evento, voltado ao grupo piloto 2, foi ministrado 

somente por um psicólogo. Conforme já foi salientado, o grupo 3 – Gerentes – não 

foi efetivado pelo fato de estes ainda não terem se submetido ao Workshop, em 

decorrência de dificuldades em conciliar suas agendas de trabalho com a referida 

atividade. 

Sobre a avaliação de reação foram considerados cinco blocos: conteúdo do 

programa, instrutor, aspectos gerais, avaliação geral e duração. Foram atribuídos 

valores de 1 a 4 para cada item, considerando-se que 4 significa ótimo e 1, ruim. 

Apenas para o último bloco, sobre o tema duração, foram atribuídos valores 

diferentes: insuficiente (1); adequada (4) e excessiva (2). Portanto, quanto maior o 

resultado de determinado item maior a satisfação do respondente com relação ao 

mesmo. 

 

 

2.7 Procedimentos gerais 

 

 

Para a execução da pesquisa em pauta, foram seguidas as etapas abaixo 

descritas:  

► Inicialmente, foi realizada a revisão da literatura sobre o tema em 

pauta; 

► Posteriormente, foram contatadas e visitadas organizações 

governamentais e não governamentais, assim como empresas voltadas a ações de 

inclusão de PcDs, como o IBDD, o CVI e o Ministério Público do Trabalho do Rio de 

Janeiro, a Sulamérica, etc., com o objetivo de buscar informações que pudessem 

contribuir para a compreensão do novo cenário redesenhado pela Lei de Cotas nº 

8.213/91;  
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► Na sequência foram mapeados os principais eventos dos quais deveria 

participar com vistas a agregar conhecimento para o desenvolvimento da temática 

da tese e, também, de modo a poder contribuir, na condição de integrante do Comitê 

Gestor, com a implantação do programa de valorização na empresa alvo da 

pesquisa; 

► Após a definição do local e dos participantes da pesquisa foram 

realizados contatos, formais e informais, para obtenção de autorização, para coleta 

de dados e construção do cronograma de aplicação do questionário, do 

planejamento e execução do workshop. 

► Objetivando a eficácia do projeto e o cumprimento dos prazos, que 

apresentaram dificuldades relativas às suas metas, foram utilizadas ferramentas de 

gerenciamento para o Projeto de Sensibilização Gerencial, no qual ficaram definidas, 

em comum acordo com o comitê gestor, datas, horários e, entre outras questões, os 

locais para aplicação dos instrumentos e realização do workshop. É importante 

ressaltar que todos os respondentes receberam mensagem por correio eletrônico, 

informando as etapas, datas, locais e objetivo do Projeto, além de terem sido 

orientados pessoalmente por suas gerências. Os questionários foram aplicados 

individualmente pela autora desta tese com entregas supervisionadas nos três 

grupos da pesquisa, com o objetivo de minimizar vieses e assegurar que todos os 

itens fossem respondidos adequadamente. 

O resumo da tese com etapas do projeto deverá ser encaminhado ao Comitê 

de Ética da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj, para apreciação. 

Cartas solicitando autorização para a publicação dos resultados deverão ser 

entregues à organização envolvida na pesquisa.  

 

 

2.8 Procedimentos específicos 
 

 

Os procedimentos específicos para a coleta dos dados foram aplicados 

considerando-se os critérios definidos no plano de gerenciamento do Projeto de 

Sensibilização na empresa alvo da pesquisa, buscando controlar possíveis variáveis 

intervenientes e, paralelamente, respeitando rotinas impostas pela organização do 

ambiente laboral. 
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Os três grupos (integrantes das áreas do Comitê Gestor do projeto, trainees e 

gerentes) foram submetidos aos instrumentos de medida em períodos distintos; no 

entanto, cada grupo piloto respondeu os questionários no mesmo dia e os gerentes 

tiveram o prazo de uma semana para respondê-los, conforme previamente 

agendado com o Comitê gestor. Foram utilizados procedimentos metodológicos que 

implicaram a escolha de um questionário estruturado e devidamente validado, 

conforme já mencionado. É importante salientar que todos os respondentes se 

submeteram às mesmas orientações e os questionários foram respondidos em um 

tempo médio de 15 minutos, tendo sido complementados seus resultados com 

conversas informais sobre o tema da pesquisa e, também, com observação 

participante nos workshops realizados com os grupos pilotos. 

A aplicação dos questionários sociodemográficos e Concepções de 

Deficiência ocorreu nos períodos da manhã e da tarde. Todos os participantes 

passaram pelos mesmos procedimentos, sendo informados e instruídos a respeito 

do preenchimento dos instrumentos de coleta de dados, procurando-se assegurar, 

dessa forma, maior fidedignidade à pesquisa. 

Alguns respondentes solicitaram esclarecimentos sobre a escala atitudinal, 

como, por exemplo, se as afirmações correspondiam somente à deficiência física. 

Tais pedidos foram satisfeitos pela autora desta tese com as seguintes devolutivas: 

“O que você acredita que seja?” e “Responda de acordo com a sua percepção.” 

Foi solicitado aos grupos que respondessem uma afirmativa de cada vez, 

procurando seguir a sequência proposta pelo Inventário. Após preenchidos, os 

questionários foram recolhidos, analisados e colocados em envelopes separados de 

acordo com os nomes dos grupos selecionados para a pesquisa. 

Os workshops de sensibilização, com duração de quatro horas, ocorreram 

somente no período da tarde, edificados, fundamentalmente, por técnicas vivenciais 

ministradas por psicólogo. Após o evento foi aplicada a avaliação de reação 

impressa aos participantes com questionamentos agrupados considerando cinco 

itens: conteúdo do programa, instrutor, aspectos gerais, avaliação geral e duração 

do evento. 

Por fim, os dados da pesquisa foram submetidos à análise estatística 

realizada juntamente com uma profissional da área de engenharia e, após o 

cruzamento dos dados produzidos com base nos instrumentos de medida 

mencionados, foi possível analisar possíveis relações entre respostas “politicamente 



126 
 

 

corretas” e representações silenciadas sobre deficiência, as quais, supostamente, 

contribuem no repertório de comportamento nas empresas.  

Os dados estatísticos serão dispostos sob a forma de gráficos e de tabelas, 

no capítulo seguinte. As verbalizações espontâneas coletadas foram transcritas, de 

acordo com a relevância que obtiverem para o tema. Uma análise documental foi 

incorporada à pesquisa, com destaque para fontes já pronunciadas no primeiro 

capítulo, além daquelas fornecidas e/ou resgatas na empresa alvo da pesquisa. 

O conjunto dos dados levantados ofereceram subsídios para construção de 

um Programa Modelo para inclusão de PcDs de modo a orientar empresas, seus 

gestores e profissionais de políticas públicas para a melhoria das condições de 

trabalho do segmento social contemplado na pesquisa, podendo, assim, nortear 

estratégias inclusionistas no sentido da garantia da permanência de PcDs com 

dignidade nas empresas comprometidas com a ação afirmativa em pauta. 
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3 RESULTADOS  

 

 

Não poríamos a mão no fogo pelas nossas 
opiniões: não temos assim tanta certeza delas. 

Mas talvez nos deixemos queimar para 
podermos ter e mudar as nossas opiniões. 

Friedrich Nietzsche 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos três grupos alvo 

da pesquisa, conforme definidos. Inicialmente serão dispostos os resultados de cada 

grupo separadamente. Em seguida, far-se-á uma análise comparativa entre os três 

grupos com o objetivo de chegar-se às conclusões sobre o diagnóstico das 

concepções de deficiência que prevalecem na cultura da organização em pauta e, 

por fim, de propor recomendações pertinentes ao assunto investigado. 

 

Teste de Normalidade 

A avaliação de normalidade dos dados é um pré-requisito para muitos testes 

estatísticos. Para determinar se as respostas às perguntas seguiam ou não uma 

distribuição normal aplicou-se o do teste de Shapiro-Wilk, o mais indicado para 

pequenas amostras (<50). Se o resultado do teste for maior que 0,05 a distribuição 

dos dados segue a normalidade; em caso contrário, os dados significativamente se 

desviam de uma distribuição normal. 

Hipóteses adotadas: 

 H0 = as amostras provém de uma população normal 

H1 = as amostras não provém de uma população normal 

 

Com relação ao Inventário Concepções de deficiência, todos os 7 crivos 

analisados tiveram como resultado do teste de Shapiro-Wilk valores de p < 0,05. 

Assim, com nível de confiança de 95%, têm-se evidências de que os dados não 

seguem uma distribuição normal, rejeitando-se a hipótese de normalidade para 

todos os três grupos. Seguem seus resultados. 

 

 

http://www.frazz.com.br/escritor/friedrich_nietzsche/561
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3.1 Resultados do inventário concepções de deficiência 

 

 

3.1.1 Grupo piloto 1 (G1)  

 

 

Este grupo conta com um número total de 30 participantes, representado por 

funcionários das equipes do Comitê Gestor do projeto da empresa, a saber: 

Recursos Humanos, Responsabilidade Social Corporativa e Educação Corporativa e 

Sustentabilidade. 

Segundo Carvalho-Freitas (2009) é necessário verificar durante a análise dos 

resultados qual crivo é preponderante no grupo analisado, uma vez que quanto 

maior o resultado de determinado crivo maior a concordância com o mesmo, isto é, 

maior a concordância com aquela forma de ver a deficiência.  

O resultado de cada crivo foi obtido pela média aritmética, ou seja, o 

somatório dos resultados obtidos em cada pergunta que compõe o crivo, dividido 

pelo número de perguntas do crivo. O crivo com maior média aritmética indicou a 

concepção de deficiência predominante do grupo analisado. 

Para o caso do grupo G1, o crivo preponderante foi o crivo 7 que indica a 

percepção quanto à necessidade de treinamento das chefias e funcionários para a 

inserção de pessoas com deficiência na empresa. 

Na Tabela 7 verifica-se o detalhamento dos resultados obtidos para o grupo 

G1, no qual se observa o somatório total de respostas de identificação com cada 

assertiva (Qn) do questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Número de marcações (N), por opção, a cada pergunta Qn 

 
1 2 3 4 5 6 

Nº total 
do 

Crivo 
Crivo 
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Q1 25 1 - 4 - - 

90 1 Q2 28 2 - - - - 

Q3 17 2 6 3 1 1 

Q4 10 4 3 7 3 3 

150 2 

Q5 20 6 1 2 - 1 

Q6 9 7 7 4 1 2 

Q7 10 7 2 6 3 2 

Q8 14 7 4 2 2 1 

Q9 2 1 2 6 9 10 
60 3 

Q10 1 - 1 2 9 17 

Q11 24 5 1 - - - 

150 4 

Q12 26 3 1 - - - 

Q13 27 3 - - - - 

Q14 27 3 - - - - 

Q15 27 3 - - - - 

Q16 1 3 1 6 10 9 

90 5 Q17 - 1 1 8 10 10 

Q18 - 1 1 11 6 11 

Q19 7 5 7 6 1 4 
60 6 

Q20 6 9 8 6 - 1 

Q21 1 1 - 3 7 18 
60 7 

Q22 1 2 2 3 7 15 

A partir da Tabela 7 as análises estatísticas foram desenvolvidas para cada 

crivo, isto é, as perguntas (Qn) foram agrupadas por crivo segundo metodologia 

descrita no capítulo 2 desta pesquisa. 

Desta forma, na Tabela 8 são observadas análises estatísticas para os dados 

apresentados na Tabela 7, segundo agrupamento por crivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 8 – Dados estatísticos por crivo 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Crivo 1 90 1 6 1 1,08 

Crivo 2 150 1 6 2 1,56 

Crivo 3 60 1 6 5 1,34 
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Crivo 4 150 1 3 1 0,38 

Crivo 5 90 1 6 5 1,18 

Crivo 6 60 1 6 3 1,46 

Crivo 7 60 1 6 5 1,34 

 

Analisando as médias na Tabela 8 observa-se que o grupo G1 tende a 

discordar muito de que a deficiência tenha uma concepção espiritual (crivo 1). Este 

grupo apresentou uma tendência a não segregação de pessoas com deficiência em 

setores específicos da organização (crivo 2), além de não ter mostrado dúvidas com 

relação ao desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência 

(crivo 4). 

Este grupo sugere uma percepção social positiva com relação às 

possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência e à consciência da 

necessidade de adequação das condições e instrumentos de trabalho (crivo 3). 

Também compreende que a inserção de pessoas com deficiência representa um 

impacto positivo para a imagem e o clima da organização (crivo 5). Os resultados 

estatísticos também apontam que há concordância acentuada do grupo a respeito 

da necessidade de treinamento tanto das chefias quanto dos funcionários para a 

inserção de pessoas com deficiência na organização (crivo 7). Essas tendências 

podem ser mais esclarecedoras pela análise do Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Tendência de cada crivo com relação à resposta dada (frequência e curva normal) 

 

 

Nos Gráficos 4 a 10 verifica-se como a pontuação às assertivas foi distribuída, 

segundo cada crivo.  
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Gráfico 4 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 1 das concepções de deficiência.  

 

 

Observa-se no Gráfico 4 que a maioria dos respondentes discordou, de 

alguma forma, sobre as assertivas que compõem o crivo 1, indicando uma 

percepção social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo, 

uma parcela reduzida (10%) que ainda focaliza a percepção da deficiência como um 

fenômeno espiritual, apontando para o fato de que uma atitude de caridade com 

relação às pessoas com deficiência seria rara na empresa. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Ainda no Gráfico 4, pode-se observar que uma parcela dos respondentes assinalou 

estas opções (12%), o que, embora reduza o percentual de respondentes que 

concordam com as assertivas (de 10% para 2%), não os exclui completamente. 

 

Gráfico 5 -- Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 2 das concepções de deficiência.  
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Observa-se no Gráfico 5 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõe o crivo 2 indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo, uma parcela 

(26%) que ainda focaliza a percepção das pessoas tendo por referência o “desvio” 

da normalidade das pessoas com deficiência e suas implicações para o trabalho. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3 , respectivamente). 

Ainda no Gráfico 5, pode-se observar que uma parcela dos respondentes assinalou 

estas opções (26%), o que, embora reduza o percentual de respondentes que 

concordam com as assertivas (de 26% para 12%), não os exclui completamente. 

 

Gráfico 6 - Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 3 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 6 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 3, indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

reduzida (13%) que ainda percebe de modo negativo as possibilidades de trabalho 

das pessoas com deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3 , respectivamente). 

Também no Gráfico 6, pode-se observar que uma parcela dos respondentes 

assinalou estas opções (20%), fato que, embora reduza o percentual de 
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respondentes que discordam das assertivas (de 13% para 7%), não os exclui 

completamente. 

 

Gráfico 7 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 4 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 7 que todos os respondentes discordaram de alguma 

forma sobre as assertivas que compõem o crivo 4 indicando uma percepção social 

positiva com relação a este crivo. Infere-se, assim, que não existem neste grupo 

respondentes que ainda expressem uma percepção social negativa referente ao 

desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Analisando o segundo Gráfico 7, pode-se observar que uma reduzida parcela dos 

respondentes (1%) assinalou a opção 3 (discordo pouco), representando que, 

embora todos discordem das assertivas, há respondentes no grupo que optaram por 

assumir uma posição considerada indecisa. 

 

 

 

 



135 
 

 

Gráfico 8 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 5 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 8 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 5, indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

reduzida (10%) que ainda apresenta uma percepção social negativa sobre o impacto 

produzido pela inserção de pessoas com deficiência no trabalho para a imagem e o 

clima da organização. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Também no Gráfico 8, pode-se observar que uma parcela dos respondentes 

assinalou estas opções (31%), situação que, embora reduza o percentual de 

respondentes que discordam das assertivas (de 10% para 7%), não os exclui 

completamente. 

 

Gráfico 9 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 6 das concepções de deficiência 
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Observa-se no Gráfico 9 que a maioria os respondentes discordou de alguma 

forma sobre as assertivas que compõem o crivo 6 indicando uma percepção social 

negativa com relação a este crivo, posição esta diferente da esperada. No entanto, 

existe nesse grupo uma parcela (30%) que expressa uma percepção positiva do 

comprometimento e da estabilidade no emprego por parte de pessoas com 

deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Também no Gráfico 9, constata-se que cerca de metade dos respondentes 

assinalou estas opções (45%), significando que uma boa parte dos respondentes 

não assume uma posição bem definida sobre o maior comprometimento e 

estabilidade das pessoas com deficiência no trabalho do que as pessoas ditas 

normais. Os outros 45% dos respondentes discordam das assertivas e uma parcela 

reduzida (10%) concorda com as mesmas. 

 

Gráfico 10 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 7 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 10 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 7, indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe nesse grupo uma parcela 

reduzida (12%) que não percebe a necessidade de treinamento, tanto das chefias 

quanto dos funcionários, para a inserção de pessoas com deficiência na organização 

ou que pelo menos considere desnecessário tal procedimento. 
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O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de  indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Ainda no Gráfico 10, constata-se que uma parcela assinalou estas opções (13%), o 

que, embora reduza o percentual de respondentes que discordam das assertivas (de 

12% para 9%), não os exclui completamente. 

Na Tabela 9 é apresentada uma matriz de correlação de Pearson com o 

objetivo de identificar se há, ou não, uma pré-disposição deste grupo a, como 

tendência, se posicionar diante de um crivo da mesma forma que em outro, em 

função da sua compreensão do conceito de deficiência e de como se deve lidar com 

ela. 

 

 

Tabela 9 – Matriz de correlação de Pearson 

 Crivo 1 Crivo 2 Crivo 3 Crivo 4 Crivo 5 Crivo 6 Crivo 7 

Crivo 1 1,00 0,10 -0,14 -0,03 0,01 0,24 0,02 

Crivo 2 0,10 1,00 -0,23 -0,12 -0,07 -0,08 0,23 

Crivo 3 -0,14 -0,23 1,00 -0,05 -0,03 -0,17 0,06 

Crivo 4 -0,03 -0,12 -0,05 1,00 0,10 -0,09 0,02 

Crivo 5 0,01 -0,07 -0,03 0,10 1,00 0,14 0,03 

Crivo 6 0,24 -0,08 -0,17 -0,09 0,14 1,00 -0,19 

Crivo 7 0,02 0,23 0,06 0,02 0,03 -0,19 1,00 

 

A análise da Tabela 9 revela não haver correlação linear estatisticamente 

significativa entre o crivo x e o crivo y, nas probabilidades de p<0,01 e p<0,05. 

 

 

3.1.2 Grupo piloto 2 (G2) 

 

 

O Grupo 2 conta com um número total de 12 participantes, representando o 

universo de 100% dos trainees da empresa.  

Para o G2, o fator 7 também foi o predominante, o que indica a percepção 

social igual deste grupo com relação à necessidade de treinamento tanto das chefias 

quanto dos funcionários para que a inserção de pessoas com deficiência ocorra na 

organização. Em uma análise apurada do Grupo 2 (Tabela 10) observa-se o 
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somatório total de respostas de identificação com cada item (Qn) do questionário, 

conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 10 – Número de marcações, por opção, a cada pergunta Qn. 

 
1 2 3 4 5 6 

N Total 
do 

Crivo 
Crivo 

Q1 8 2 - 2 - - 

36 1 Q2 9 2 1 - - - 

Q3 7 1 2 2 - - 

Q4 - 3 2 5 1 1 

60 2 

Q5 9 2 1 - - - 

Q6 2 3 4 2 1 - 

Q7 1 3 - 6 2 - 

Q8 7 3 2 - - - 

Q9 - - - 3 7 2 
24 3 

Q10 - - - 1 7 4 

Q11 9 2 1 - - - 

60 4 

Q12 8 1 3 - - - 

Q13 8 2 2 - - - 

Q14 10 1 1 - - - 

Q15 10 1 1 - - - 

Q16 - - 3 3 4 2 

36 5 Q17 - - - 3 6 3 

Q18 - - - 3 5 4 

Q19 3 2 2 4 1 - 
24 6 

Q20 2 2 4 1 3 - 

Q21 - 1 1 2 1 7 
24 7 

Q22 - - - 6 1 5 

 

A partir da Tabela 10 as análises estatísticas foram desenvolvidas para cada 

crivo, isto é, as perguntas Qn foram agrupadas por crivo, conforme a metodologia 

descrita no capítulo 2 desta pesquisa. E, assim, na Tabela 11 são dispostas análises 

estatísticas para os dados apresentados na Tabela 10, de acordo com o 

agrupamento por crivo. 
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Tabela 11 – Dados estatísticos por crivo 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Crivo 1 36 1 4 2 1,05 

Crivo 2 60 1 6 3 1,40 

Crivo 3 24 4 6 5 0,65 

Crivo 4 60 1 4 1 0,89 

Crivo 5 36 3 6 5 0,91 

Crivo 6 24 1 5 3 1,40 

Crivo 7 24 2 6 5 1,20 

 

Pela análise das médias na Tabela 11, observa-se que o grupo G2 tende a 

discordar de deficiência como concepção espiritual (crivo 1) e, também, expressa 

uma percepção social positiva com relação ao desempenho e à qualidade de 

trabalho de uma pessoa com deficiência. (crivo 4). 

Este mesmo grupo igualmente expressa uma percepção social positiva com 

relação às possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência e à consciência 

da necessidade de adequação das condições e instrumentos de trabalho com vistas 

a oferecer igualdade para todos no ambiente laboral (crivo 3). A predominância de 

alto grau de concordância no crivo 5 indica que o referido grupo percebe também 

como positivo o impacto da inserção de pessoas com deficiência, para a imagem e o 

clima da organização. Além disso, percebem a necessidade de treinamento tanto 

das chefias quanto dos funcionários para a inserção de pessoas com deficiência na 

organização (crivo 7). 

Estas tendências podem ser conferidas por meio da análise dos gráficos 

presentes no Gráfico 11, a seguir: 
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Gráfico 11 – Tendência de cada crivo com relação à resposta dada (frequência e curva normal) 
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Nos Gráficos 12 a 18 verifica-se como a pontuação concernente às assertivas 

foi distribuída, segundo cada crivo.  

 

Gráfico 12 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 1 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 12 que maioria dos respondentes discordou de alguma 

forma sobre as assertivas que compõem o crivo 1, indicando uma percepção social 

positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

reduzida (11%) que ainda focaliza a percepção da deficiência como um fenômeno 

espiritual. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3 , respectivamente). 

Também no Gráfico 12, pode-se constatar que uma parcela dos respondentes 

assinalou estas opções (19%), demonstrando que para este grupo ou os 

respondentes discordam das assertivas relativas a este crivo ou permanecem  

indecisos quanto à percepção social da deficiência como um fenômeno espiritual, 

embora a maioria apresente um posicionamento de discordância com relação às 

assertivas deste crivo. 
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Gráfico 13 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 2 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 13 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 2, indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

(30%) que focaliza a percepção das pessoas com deficiência tendo por referência o 

“desvio” da normalidade destas pessoas. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3 , respectivamente). 

Por isso, no Gráfico 13, observa-se que uma parcela representativa dos 

respondentes assinalou uma destas opções (37%), fato que, embora reduza o 

percentual de respondentes que concordam com as assertivas (de 30% para 8%), 

não os exclui completamente. Esse dado sugere que um percentual elevado de 

participantes está indeciso com relação à sua percepção quanto a deficiência ser ou 

não um “desvio” da normalidade. 
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Gráfico 14 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 3 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 14 que todos os respondentes concordaram de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 3, indicando uma percepção 

social positiva com relação a ele. Trata-se de um resultado expressivo, já que 

nenhum dos respondentes demonstrou discordância com relação às possibilidades 

de trabalho das pessoas com deficiência e acerca da necessidade de adequação 

das condições e instrumentos de trabalho com o objetivo de proporcionar igualdade 

de condições para todos nos ambientes laborais. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Ainda no Gráfico 14, constata-se que uma parcela dos respondentes assinalou estas 

opções (17%), demonstrando que a maioria concorda com as assertivas relativas a 

este crivo – ou seja, apenas um percentual reduzido mostrou-se indeciso quanto às 

possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência, embora a maioria tome a 

decisão de acreditar em tais possibilidades. 
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Gráfico 15 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 4 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 15 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõe o crivo 4, indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

(7%) que expressa uma percepção negativa em referência ao desempenho e à 

qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidades de  indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Neste sentido, no Gráfico 15, nota-se que uma parcela dos respondentes assinalou 

estas opções (13%), demonstrando que para este grupo ou os respondentes 

discordam das assertivas relativas a este crivo ou permanecem indecisos com 

relação ao desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência, 

embora a maioria se posicione discordando das assertivas a este crivo. 

 

Gráfico 16 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 5 das concepções de deficiência.  
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Observa-se no Gráfico 16 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 5, indicando uma percepção 

social positiva. No entanto, existe neste grupo uma parcela reduzida de 

respondentes (8%) que expressa uma percepção social negativa sobre o impacto 

causado para a imagem e o clima da organização quando pessoas com deficiência 

são inseridas no trabalho. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Assim, no Gráfico 16, constata-se que uma parcela dos respondentes assinalou 

estas opções (33%), demonstrando que para este grupo ou os respondentes 

discordam das assertivas relativas a este crivo ou permanecem  indecisos quanto à 

percepção sobre o impacto que a inserção de pessoas com deficiência pode causar 

à imagem e ao clima da organização, embora a maioria se posicione concordando 

com as assertivas a este crivo. 

 

Gráfico 17 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 6 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 17 que a maioria os respondentes discordou de 

alguma forma com relação às assertivas que compõem o crivo 6, indicando uma 

percepção social negativa, posição esta diferente da esperada. No entanto, existe 

neste grupo uma parcela (38%) que expressa uma percepção social positiva acerca 
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do comprometimento e da estabilidade no emprego, por parte de pessoas com 

deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Diante dessa perspectiva, no Gráfico 17 é possível observar que metade dos 

respondentes assinalou estas opções (46%). Isto significa que parte expressiva dos 

respondentes não assume uma posição definida a respeito do maior 

comprometimento e estabilidade no emprego por parte de pessoas com deficiência 

do que das pessoas tidas como normais. 37% dos respondentes discordam das 

assertivas e uma parcela reduzida (17%) concorda com as mesmas. 

 

Gráfico 18 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 7 das concepções de deficiência  

 
 

Observa-se no Gráfico 18 que a grande maioria dos respondentes concordou 

de alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 7, indicando uma 

percepção social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo 

uma parcela reduzida (8%) que ainda não percebe a necessidade de treinamento, 

tanto por parte das chefias quanto dos funcionários para a inserção de pessoas com 

deficiência na organização. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). É 

possível inferir a partir do Gráfico 18 que uma parcela representativa dos 

respondentes assinalou uma destas opções (38%), o que aponta para um grau 
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elevado de indecisão e uma redução percentual dos que discordam das assertivas 

(de 8% para 4%). 

Na Tabela 12 é apresentada uma matriz de correlação de Pearson com o 

objetivo de identificar se há ou não uma pré-disposição deste grupo a se posicionar 

diante de um crivo da mesma forma que em outro, em função da compreensão do 

conceito de deficiência e de como se deve lidar com ela. 

 

Tabela 12 – Matriz de correlação de Pearson 

 Crivo 1 Crivo 2 Crivo 3 Crivo 4 Crivo 5 Crivo 6 Crivo 7 

Crivo 1 1,00 -0,02 -0,07 0,26 -0,13 -0,18 0,10 

Crivo 2 -0,02 1,00 -0,08 0,21 -0,17 0,07 0,28 

Crivo 3 -0,07 -0,08 1,00 0,27 -0,03 -0,23 0,28 

Crivo 4 0,26 0,21 0,27 1,00 0,17 -0,30 0,17 

Crivo 5 -0,13 -0,17 -0,03 0,17 1,00 -0,04 -0,13 

Crivo 6 -0,18 0,07 -0,23 -0,30 -0,04 1,00 0,05 

Crivo 7 0,10 0,28 0,28 0,17 -0,13 0,05 1,00 

 

Assim como observado pela a análise da Tabela 9, verifica-se na Tabela 12 

não haver correlação linear estatisticamente significativa entre o crivo x e o crivo y, 

nas probabilidades de p<0,01 e p<0,05. 

 

 

3.1.3 Grupo piloto 3 (G3) 

 

 

Este grupo é composto de 18 participantes, representando, assim, cerca de 

95% do universo de gerentes da superintendência de Produtos Educacionais 

contemplada nesta pesquisa. 

Neste grupo, no entanto, houve a possibilidade de dividi-lo em dois subgrupos 

(gerentes de equipes e gerentes de área). Por esta razão, serão conduzidas três 

análises: uma considerando primeiramente os “gerentes de equipes” (10 

respondentes), a outra com o grupo “gerentes de área” (8 respondentes) e, por fim, 

a análise com todo o grupo gerencial (18 respondentes), a fim de serem observadas 

possíveis variações significativas entre tais subgrupos. 
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3.1.3.1 Grupo Gerentes de Equipe 
 

 

Conforme foi mencionado, este subgrupo contempla 10 respondentes. Na 

Tabela 13 observa-se o somatório total de respostas de identificação com cada item 

(Qn) do questionário. 

 

Tabela 13 – Número de marcações, por opção, a cada pergunta Qn. 

 
1 2 3 4 5 6 

N do 
Crivo 

Crivo 

Q1 8 1 - - 1 - 

30 1 Q2 9 1 - - - - 

Q3 6 1 - 2 1 - 

Q4 2 1 2 - 4 1 

50 2 

Q5 4 4 1 - - 1 

Q6 6 2 - 2 - - 

Q7 5 - 4 1 - - 

Q8 6 1 1 1 - 1 

Q9 1 - 2 3 1 3 
20 3 

Q10 1 - - 1 2 6 

Q11 7 1 1 - - 1 

50 4 

Q12 8 1 1 - - - 

Q13 9 1 - - - - 

Q14 10 - - - - - 

Q15 8 - 1 1 - - 

Q16 - - - 6 1 3 

30 5 Q17 - - - 3 5 2 

Q18 - - - 4 3 3 

Q19 3 1 2 3 - 1 
20 6 

Q20 2 1 3 2 2 - 

Q21 - - - 1 3 6 
20 7 

Q22 1 - - 2 1 6 

 

A partir da Tabela 13 as análises estatísticas foram desenvolvidas para cada 

crivo, isto é, as perguntas Qn foram agrupadas por crivo segundo a metodologia 

descrita no capítulo 2 da presente pesquisa.  

Assim, na Tabela 14, a seguir, são apresentadas análises estatísticas para os 

dados na Tabela 13, segundo agrupamento por crivo.  

 

 



149 
 

 

 

Tabela 14 - Alguns dados estatísticos por crivo 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Crivo 1 30 1 5 2 1,22 

Crivo 2 50 1 6 2 1,60 

Crivo 3 20 1 6 5 1,63 

Crivo 4 50 1 6 1 ,94 

Crivo 5 30 4 6 5 ,83 

Crivo 6 20 1 6 3 1,52 

Crivo 7 20 1 6 5 1,25 

 

Analisando as médias na Tabela 14, observa-se que este grupo tende a 

discordar que a deficiência denote uma concepção espiritual (crivo 1) e também 

tende a não concordar com a segregação de pessoas com deficiência em setores 

específicos da organização (crivo 2), além de não ter dúvidas com relação ao 

desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência (crivo 4). 

Este grupo apresenta uma percepção social positiva com relação às 

possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência (crivo 3), assim como no que 

se refere ao impacto produzido pela inserção laboral de pessoas com deficiência,  

para a imagem e o clima da organização (crivo 5). O mesmo grupo também 

concorda com a necessidade de treinamento, tanto das chefias quanto dos 

funcionários, para a inserção de pessoas com deficiência na organização (crivo 7). 

Tais tendências podem ser mais bem observadas a partir da análise do 

Gráfico 19, a seguir: 
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Gráfico 19 – Tendência de cada crivo com relação à resposta dada (frequência e curva normal) 
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 Nos Gráficos 20 a 26 verifica-se como foi distribuída a pontuação com relação 

às assertivas, segundo cada crivo. 

 

Gráfico 20- Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 1 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 20 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 1, expressando uma 

percepção social positiva. No entanto, existe neste grupo uma parcela (13%) que 

ainda percebe a deficiência como fenômeno espiritual. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Portanto, no Gráfico 20, observa-se que uma parcela dos respondentes assinalou 

estas opções (7%), o que, embora reduza o percentual de respondentes que 

concordam com as assertivas (de 13% para 7%), não os exclui completamente. No 

entanto, a maioria discordou das assertivas deste crivo. Ressalte-se que o 

percentual de respondentes que se posicionaram de forma indecisa é praticamente 

o mesmo dos que se posicionaram de forma concordante. 
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Gráfico 21 - Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 2 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 21 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 2, indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

reduzida (22%) que ainda focaliza a percepção das pessoas tendo por referência o 

“desvio” da normalidade destas últimas com relação à deficiência e suas implicações 

para o trabalho. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Diante do exposto, observa-se que no Gráfico 21 uma parcela assinalou estas 

opções (24%), fato que, embora reduza o percentual de respondentes que 

concordam com as assertivas (de 22% para 14%), não os exclui completamente. A 

maioria dos respondentes, entretanto, discordou das assertivas a este crivo. 

 

Gráfico 22 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 3 das concepções de deficiência.  
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Observa-se no Gráfico 22 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 3, indicando uma percepção 

positiva com relação a ele. No entanto, existe neste grupo uma parcela reduzida 

(20%) que ainda tem uma percepção negativa com relação às possibilidades de 

trabalho das pessoas com deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Assim, a partir do Gráfico 22, observa-se que uma parcela dos respondentes 

assinalou estas opções (30%), situação que, embora reduza o percentual de 

respondentes que discordam das assertivas (de 20% para 10%), demonstra que a 

maioria continua concordando com as assertivas deste crivo. 

 

Gráfico 23 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 4 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 23 que, aproximadamente, todos os respondentes 

discordaram de alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 4, indicando 

uma percepção social positiva. No entanto, existe neste grupo uma parcela reduzida 

(4%) que expressa uma percepção negativa com relação ao desempenho e à 

qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência. 

O sistema de pontuação adotado permite observar indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Dessa forma, analisando-se o segundo gráfico do Gráfico 23, observa-se que uma 
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parcela assinalou estas opções (8%), o que, embora reduza o percentual de 

respondentes que discordam das assertivas (de 4% para 2%), não os exclui 

completamente, continuando a maioria em posição de discordância face às 

assertivas deste crivo. 

 

Gráfico 24 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 5 das concepções de deficiência  

 
 

Observa-se no Gráfico 24 que todos os respondentes concordaram de algum 

modo com as assertivas que compõem o crivo 5, indicando uma percepção positiva 

com relação a este crivo. Não existiu, neste grupo, respondentes que expressassem 

uma percepção social negativa sobre o impacto da inserção de pessoas com 

deficiência para a imagem e o clima da organização.  

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Neste sentido, de acordo com o Gráfico 24, é possível notar que aproximadamente 

metade dos respondentes assinalou estas opções (43%), demonstrando que para 

este grupo ou os respondentes discordam das assertivas relativas a este crivo ou 

ficam indecisos quanto ao impacto causado na imagem e no clima da organização 

quando as PcDs são inseridas. Para este grupo, embora a maioria se posicione 

concordando com as assertivas no tocante a crivo 5, há uma tendência à incerteza. 
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Gráfico 25 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 6 das concepções de deficiência  

 
 

Observa-se no Gráfico 25 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 6, indicando uma percepção 

social negativa com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

(40%) também elevada que expressa uma percepção social positiva com relação ao 

comprometimento e à estabilidade no emprego por parte de pessoas com 

deficiência. Ou seja, um número elevado de respondentes diz concordar que as 

pessoas com deficiência são mais comprometidas e estáveis no emprego do que as 

pessoas ditas normais. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Por isso, a partir do Gráfico 25, verifica-se que cerca da metade do número de 

respondentes assinalou estas opções (50%), sugerindo que tal percentual dos 

gerentes não tem posição definida acerca do maior comprometimento e da 

estabilidade no emprego por parte de pessoas com deficiência em relação às 

demais pessoas. Os 35% restantes dos respondentes discordam das assertivas e 

uma parcela reduzida (15%) concorda com as mesmas. 
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Gráfico 26 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 7 das concepções de deficiência.  

 
 

Observa-se no Gráfico 26 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 7 indicando uma percepção 

positiva com relação ao mesmo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

reduzida (5%) que ou não expressa a percepção da necessidade de treinamento 

tanto das chefias quanto dos funcionários para a inserção de pessoas com 

deficiência na organização ou considera desnecessário tal procedimento. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Sendo assim, no Gráfico 26, observa-se que 15% dos respondentes assinalaram 

estas opções. Ressalte-se que este percentual de indecisão está relacionado ao 

posicionamento “concordo pouco” (4). Todos os que discordaram das assertivas a 

este crivo se posicionaram “discordando muito” ou “discordando” totalmente. 

Na Tabela 15 é apresentada uma matriz de correlação de Pearson com o 

objetivo de identificar se há, ou não, pré-disposição deste grupo a indicar tendência 

a se posicionar diante de um crivo da mesma forma que em outro, em função da 

compreensão do conceito de deficiência e de como se deve lidar com ela. 
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Tabela 15 – Matriz de correlação de Pearson 

 Crivo 1 Crivo 2 Crivo 3 Crivo 4 Crivo 5 Crivo 6 Crivo 7 

Crivo 1 1,00 0,07 -0,03 -0,05 -0,11 -0,22 0,20 

Crivo 2 0,07 1,00 -0,27 0,08 -0,13 -0,10 0,30 

Crivo 3 -0,03 -0,27 1,00 0,26 0,14 0,49 -0,06 

Crivo 4 -0,05 0,08 0,26 1,00 -0,24 0,28 0,08 

Crivo 5 -0,11 -0,13 0,14 -0,24 1,00 0,21 -0,51 

Crivo 6 -0,22 -0,10 0,49 0,28 0,21 1,00 -0,11 

Crivo 7 0,20 0,30 -0,06 0,08 -0,51 -0,11 1,00 

 

Pela análise da Tabela 15 verifica-se uma correlação linear positiva, 

moderadamente significativa (SANTOS, 2007) entre o crivo 3 e o crivo 6, ao nível de 

p<0,01, isto é, há tendência deste grupo de se posicionar da mesma forma com 

relação ao crivo 3 e o crivo 6. Ou seja, aqueles que expressam uma percepção 

positiva acerca das possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência, tendo 

consciência da necessidade de adequação das condições e instrumentos de 

trabalho, com o objetivo de oferecer igualdade condições para todos (crivo 3), 

também tendem a apresentar uma percepção social positiva do comprometimento e 

da estabilidade no emprego por parte de pessoas com deficiência (crivo 6). 

Também se verifica uma correlação linear negativa moderadamente 

significativa (SANTOS, 2007) entre o crivo 5 e o crivo 7, na probabilidade de p<0,01, 

isto é, há uma tendência deste grupo de se posicionar de formas diferentes com 

relação ao crivo 5 e o crivo 7. Ou seja, aqueles que expressam uma percepção 

positiva do impacto da inserção de pessoas com deficiência para a imagem e o 

clima da organização (crivo 5), tendem a não desconsiderar o treinamento tanto das 

chefias quanto dos funcionários para a inserção de pessoas com deficiência na 

organização (crivo 7). 

Não foi observada correlação linear entre os demais crivos. 
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3.1.3.2 Grupo Gerentes de Área 
 

 

Na Tabela 16 observa-se o somatório total de respostas de identificação para 

cada item (Qn) do questionário. 

 

Tabela 16 – Número de marcações, por opção, a cada pergunta Qn. 

 
1 2 3 4 5 6 

N total 
do 

Crivo 
Crivo 

Q1 4 1 1 2 - - 

24 1 Q2 6 1 1 0 - - 

Q3 3 - 1 2 1 1 

Q4 3 - 1 3 1 - 

40 2 

Q5 6 1 - 1 - - 

Q6 3 1 2 2 - - 

Q7 4 - 1 3 - - 

Q8 5 2 1 - - - 

Q9 - - 2 1 2 3 
16 3 

Q10 - - 1 - 3 4 

Q11 7 - - 1 - - 

40 4 

Q12 7 1 - - - - 

Q13 7 - - 1 - - 

Q14 7 1 - - - - 

Q15 7 - 1 - - - 

Q16 - - - 3 2 3 

24 5 Q17 - - 1 3 2 2 

Q18 - - - 4 1 3 

Q19 1 - 2 2 3 - 
16 6 

Q20 3 1 1 2 1 - 

Q21 - 2 - - 4 2 
16 7 

Q22 - - 1 - 3 4 

 

A partir da Tabela 16 as análises estatísticas foram desenvolvidas para cada 

crivo, isto é, as perguntas Qn foram agrupadas por crivo segundo metodologia 

descrita no capítulo 2 desta pesquisa. 

Na Tabela 17 são observadas análises estatísticas para os dados 

apresentados na Tabela 16, segundo agrupamento por crivo. 
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Tabela 17 – Dados estatísticos por crivo 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Crivo 1 24 1 6 2 1,56 

Crivo 2 40 1 5 2 1,34 

Crivo 3 16 3 6 5 1,15 

Crivo 4 40 1 4 1 0,74 

Crivo 5 24 3 6 5 0,96 

Crivo 6 16 1 5 3 1,44 

Crivo 7 16 2 6 5 1,36 

 

Analisando as médias na Tabela 17, infere-se que este grupo tende a 

discordar que a deficiência tenha uma concepção espiritual (crivo 1), assim como 

apresenta uma tendência a discordar com a segregação de pessoas com deficiência 

em setores específicos da organização (crivo 2). 

 O referido grupo também não demonstrou dúvidas com relação ao 

desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência (crivo 4). 

Além disso, demonstrou igualmente atitude positiva em relação às possibilidades de 

trabalho das pessoas com deficiência (crivo 3) e com relação ao impacto da inserção 

de pessoas com deficiência, para a imagem e o clima da organização (crivo 5). 

Assim como os demais grupos, concordou sobre a necessidade de treinamento 

tanto das chefias quanto dos funcionários, para a inserção de pessoas com 

deficiência na organização (crivo 7). 

Essas tendências podem ser observadas pela análise do Gráfico 27.  
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Gráfico 27 – Tendência de cada crivo com relação à resposta dada (frequência e curva normal). 
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Nos Gráficos 28 a 34 verifica-se como foi distribuída a pontuação no que 

tange às assertivas, segundo cada crivo:  

 

Gráfico 28 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 1 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 28 que 75% dos respondentes discordaram de alguma 

forma sobre as assertivas que compõem o crivo 1, indicando uma percepção social 

positiva. No entanto, existe neste grupo uma parcela (25%) que ainda focaliza a 

percepção da deficiência como fenômeno espiritual. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de  indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

No Gráfico 28, pode-se observar que uma parcela dos respondentes assinalou estas 

opções (26%), indicação de que, embora se reduza o percentual de respondentes 

que concordam com as assertivas (de 25% para 8%), tal fato não os exclui 

completamente, e a maioria continua discordando das assertivas deste crivo. 

 

Gráfico 29 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 2 das concepções de deficiência.  
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Observa-se no Gráfico 29 que, assim como no crivo 1, 75% dos respondentes 

discordaram de alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 2 indicando 

uma percepção social. No entanto, existe neste grupo uma parcela (25%) que ainda 

focaliza a percepção das pessoas tendo por referência o “desvio” da normalidade 

com deficiência e suas implicações para o trabalho. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

No Gráfico 29 se observa que 35% dos respondentes assinalaram estas opções, 

indicação de que, embora tenha reduzido o percentual de respondentes que 

concordam com as assertivas (de 25% para 3%), não os exclui completamente, e a 

maioria continua discordando das assertivas deste crivo. 

 

Gráfico 30 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 3 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 30 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 3, o que sugere uma 

percepção social positiva. No entanto, existe neste grupo uma parcela (19%) que 

expressa uma percepção social negativa com relação às possibilidades de trabalho 

das pessoas com deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). A 

partir do Gráfico 30, percebe-se que 75% dos respondentes assinalaram estas 

opções, sendo que nenhum deles assinalou que discorda totalmente ou discorda 

muito acerca das assertivas deste crivo. 
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Gráfico 31 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 4 das concepções de deficiência  

 
 

A partir do Gráfico 31 observa-se que a maioria dos respondentes discordou 

de alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 4, indicando uma 

percepção social positiva. No entanto, existe neste grupo uma parcela reduzida (5%) 

que ainda expressa uma percepção negativa em relação às possibilidades de 

trabalho das pessoas com deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Ao analisar o Gráfico 31, pode-se considerar que um quantitativo reduzido de 

respondentes assinalaram estas opções (8%) e que nenhum deles assinalou que 

concorda totalmente ou concorda muito acerca das assertivas deste crivo. 

 

Gráfico 32 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 5 das concepções de deficiência  
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Observa-se no Gráfico 32 que um número elevado de respondentes 

concordou de alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 5, indicando 

uma percepção positiva. Existe neste grupo uma parcela reduzida de (10%) que 

ainda expressa uma percepção negativa com relação ao impacto causado pela 

inserção de pessoas com deficiência, para a imagem e o clima organizacional. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). A 

partir do Gráfico 32 é possível concluir que aproximadamente metade dos 

respondentes assinalou estas opções (46%), demonstrando que para este grupo ou 

os respondentes concordam com as assertivas relativas a este crivo ou permanecem 

indecisos quanto à sua percepção sobre o impacto produzido pela inserção de 

pessoas com deficiência, para a imagem e o clima organizacional da empresa. 

Embora a maioria do referido grupo se posicione concordando com as assertivas a 

este crivo, há uma tendência à incerteza. 

 

Gráfico 33 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 6 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 33 que aproximadamente metade dos respondentes 

discordou de alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 6, indicando 

uma percepção social negativa. A outra metade expressa uma percepção positiva 

com relação ao comprometimento e à estabilidade no emprego por parte de pessoas 

com deficiência. 50% destes respondentes admitem que profissionais com 
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deficiência sejam mais comprometidos e estáveis no trabalho do que os profissionais 

ditos normais. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

De acordo com o Gráfico 33, observa-se que mais da metade dos respondentes 

assinalou estas opções (56%), indicando que a maioria dos respondentes não tem 

uma posição bem definida a respeito do comprometimento e da estabilidade no 

emprego por parte de pessoas com deficiência. Os restantes 31% dos respondentes 

discordam das assertivas e uma parcela reduzida de (13%) concorda com as 

mesmas. 

 

Gráfico 34 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 7 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 34 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma com as assertivas que compõem o crivo 7, indicando uma percepção 

social positiva. No entanto, existe neste mesmo grupo uma parcela (19%) que não 

expressa uma percepção sobre a necessidade de treinamento das chefias e dos 

funcionários, para fins de inserção laboral de pessoas com deficiência na 

organização, ou, ainda, que avalie como desnecessário tal procedimento. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

De acordo com esta premissa, no Gráfico 34 é possível observar que uma parcela 

reduzida dos respondentes assinalou estas opções (6%). Embora perceptível a 
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redução do percentual de respondentes que discorda das assertivas (de 19% para 

13%), isto não os exclui completamente, e a maioria continua concordando com as 

assertivas deste crivo. 

Na Tabela 18 é apresentada uma matriz de correlação de Pearson com o 

objetivo de identificar se há, ou não, uma pré-disposição deste grupo a uma 

tendência a se posicionar diante de um crivo da mesma forma que em outro, em 

função do que é compreendido como deficiência em pessoas e como se deve lidar 

com ela. 

 

Tabela 18 – Matriz de correlação de Pearson 

 Crivo 1 Crivo 2 Crivo 3 Crivo 4 Crivo 5 Crivo 6 Crivo 7 

Crivo 1 1,00 -0,12 -0,70 -0,27 0,14 0,47 0,08 

Crivo 2 -0,12 1,00 -0,52 0,43 -0,03 0,70 -0,16 

Crivo 3 -0,70 -0,52 1,00 0,00 -0,12 -0,76 0,00 

Crivo 4 -0,27 0,43 0,00 1,00 -0,36 0,22 0,03 

Crivo 5 0,14 -0,03 -0,12 -0,36 1,00 0,31 -0,55 

Crivo 6 0,47 0,70 -0,76 0,22 0,31 1,00 -0,44 

Crivo 7 0,08 -0,16 0,00 0,03 -0,55 -0,44 1,00 

 

Pela análise da Tabela 18 verifica-se uma correlação linear negativa 

fortemente significativa (SANTOS, 2007) na probabilidade de p<0,01 entre os crivos 

1 e 3, isto é, há uma tendência de 99% de probabilidade de pessoas deste grupo se 

posicionarem de formas diferentes com relação ao crivo 1 e ao crivo 3, assim como 

para o crivo 3 e o crivo 6. Isto significa que aqueles que não expressam uma 

percepção de caridade com relação às pessoas com deficiência (crivo 1) tendem a 

uma atitude positiva com relação às possibilidades de trabalho das pessoas com 

deficiência quanto uma consciência da necessidade de adequação das condições e 

instrumentos de trabalho visando a condições de igualdade para todos (crivo 3). Da 

mesma forma, aqueles que tendem a apresentar uma atitude positiva no tocante às 

possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência e, igualmente, apresentam 

uma consciência da necessidade de adequação das condições e instrumentos de 

trabalho que proporcionem condições de igualdade para todos (crivo 3), tendem a 

discordar do comprometimento e da estabilidade no emprego por parte de pessoas 

com deficiência (crivo 6). 

Verifica-se também uma correlação linear positiva fortemente significativa 

(SANTOS, 2007), na probabilidade de p<0,01, entre os crivos 2 e 6, isto é, há uma 
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tendência de 99% de probabilidade de pessoas deste grupo se posicionarem de 

forma semelhante com relação ao crivo 2 e o crivo 6. Ou seja, aqueles que têm 

tendência a segregar pessoas com deficiência em setores específicos da 

organização e, na mesma medida, avaliam negativamente possibilidades de trabalho 

dessas pessoas (crivo 2), tendendo a considerar um comprometimento e uma 

estabilidade no emprego (crivo 6). 

Há uma correlação linear positiva fracamente significativa (SANTOS, 2007), 

com probabilidade ao nível de p<0,01, entre os crivos 2 e 4, isto é, há uma tendência 

de 99% de probabilidade de pessoas deste grupo se posicionarem de forma 

semelhante no que concerne ao crivo 2 e ao crivo 4. Aqueles com tendência a 

segregar pessoas com deficiência em setores específicos da organização e também 

avaliam negativamente suas possibilidades de trabalho (crivo 2) tendem a expressar 

uma percepção social negativa com relação ao desempenho e à qualidade de 

trabalho de uma pessoa com deficiência (crivo 4). Observa-se, simultaneamente, 

uma correlação nula entre os crivos 3 e 4 e 3 e 7; isto significa dizer que os crivos 

analisados entre si não dependem linearmente um do outro. Não foi observada 

correlação linear entre os demais crivos. 

 

 

3.1.3.3 Grupo Gerentes (G3) 

 

 

Este grupo contempla tanto os gerentes de área quanto os gerentes de 

equipe da Superintendência de Produtos Educacionais, totalizando 18 respondentes.  

Na Tabela 19 observa-se o somatório total de respostas de identificação para 

cada item (Qn) do questionário. 
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Tabela 19 – Número de marcações, por opção, a cada pergunta Qn. 

 
1 2 3 4 5 6 

N total 
do 

Crivo 
Crivo 

Q1 12 2 1 2 1 - 

54 1 Q2 15 2 1 - - - 

Q3 9 1 1 4 2 1 

Q4 5 1 3 3 5 1 

90 2 

Q5 10 5 1 1 - 1 

Q6 9 3 2 4 - - 

Q7 9 - 5 4 - - 

Q8 11 3 2 1 - 1 

Q9 1 - 4 4 3 6 
36 3 

Q10 1 - 1 1 5 10 

Q11 14 1 1 1 - 1 

90 4 

Q12 15 2 1 - - - 

Q13 16 1 - 1 - - 

Q14 17 1 - - - - 

Q15 15 - 2 1 - - 

Q16 - - - 9 3 6 

54 5 Q17 - - 1 6 7 4 

Q18 - - - 8 4 6 

Q19 4 1 4 6 2 1 
36 6 

Q20 5 2 4 5 2 - 

Q21 - 2 - 1 7 8 
36 7 

Q22 1 - 1 2 4 10 

 

A partir da Tabela 19 as análises estatísticas foram desenvolvidas para cada 

crivo, isto é, as perguntas Qn foram agrupadas por crivo conforme a metodologia 

descrita no capítulo 2 desta pesquisa. 

Na Tabela 20 são observadas algumas análises estatísticas para os dados 

apresentados na Tabela 19, segundo agrupamento por crivo. 
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Tabela 20 – Dados estatísticos por crivo 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Crivo 1 54 1 6 2 1,41 

Crivo 2 90 1 6 2 1,49 

Crivo 3 36 1 6 5 1,43 

Crivo 4 90 1 6 1 0,85 

Crivo 5 54 3 6 5 0,88 

Crivo 6 36 1 6 3 1,46 

Crivo 7 36 1 6 5 1,30 

 

Analisando as médias na Tabela 20 observa-se que este grupo tende a 

discordar que a deficiência tenha uma concepção espiritual (crivo 1), apresentando 

uma tendência a não segregar pessoas com deficiência em setores específicos da 

organização (crivo 2), e, correlatamente, aparentando também não apresentar 

dúvidas com relação ao desempenho e à qualidade de trabalho dessas pessoas 

(crivo 4). 

Este grupo demonstra atitude positiva no tocante às possibilidades de 

trabalho das pessoas com deficiência (crivo 3) quanto ao impacto da inserção 

dessas pessoas para a imagem e o clima organizacional da empresa alvo da 

presente pesquisa (crivo 5), e que há necessidade de treinamento tanto das chefias 

quanto dos funcionários para fins de inserção de pessoas com deficiência no 

trabalho (crivo 7). 

Essas tendências podem ser observadas pela análise do Gráfico 35.  
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Gráfico 35 - Tendência de cada crivo com relação à resposta dada (frequência e curva normal) 

 
 

Nos Gráficos 36 a 42 verifica-se como a pontuação às assertivas foi 

distribuída, segundo cada crivo.  
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Gráfico 36 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 1 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 36 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 1, indicando uma percepção 

social positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

(19%) que ainda focaliza a percepção da deficiência como um fenômeno espiritual. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Diante do Gráfico 36 constata-se uma parcela dos respondentes que assinalou estas 

opções (17%), fato que, embora reduza o percentual de respondentes que 

concordam com as assertivas (de 19% para 7%) não os exclui completamente. 

 

Gráfico 37 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 2 das concepções de deficiência 
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Observa-se no Gráfico 37 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 2, indicando uma percepção 

social positiva. Existe, neste grupo, uma parcela (26%) que ainda focaliza a 

percepção da deficiência, tendo por referência o “desvio” da normalidade e suas 

implicações para o trabalho. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). A 

partir do Gráfico 37, percebe-se que uma parcela dos respondentes assinalou estas 

opções (29%), o que, embora reduza o percentual de respondentes que concordam 

com as assertivas (de 26% para 10%), não os exclui completamente. 

 

Gráfico 38 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 3 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 38 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma com as assertivas que compõem o crivo 3, indicando uma percepção 

social positiva. Existe, neste grupo, uma parcela (19%) que ainda expressa uma 

percepção negativa referente às possibilidades de trabalho das pessoas com 

deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Neste sentido, no Gráfico 38 constata-se que uma parcela dos respondentes 

assinalou estas opções (28%), o que, embora reduza o percentual de respondentes 

que discordam das assertivas (de 19% para 5%), não os exclui completamente. 
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Gráfico 39 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 4 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 39 que todos os respondentes discordaram de alguma 

forma sobre as assertivas que compõem o crivo 4, indicando uma percepção 

positiva com relação a este crivo. No entanto, existe neste grupo uma parcela 

reduzida (5%) dos respondentes que ainda expressa uma percepção social negativa 

com referência ao desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com 

deficiência. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Portanto, no Gráfico 39 é possível observar que uma parcela dos respondentes 

assinalou estas opções (9%), o que, embora reduza o percentual de respondentes 

que concordam com as assertivas (de 5% para 1%), não os exclui completamente. 

 

Gráfico 40 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 5 das concepções de deficiência 
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Observa-se no Gráfico 40 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma com as assertivas que compõem o crivo 5, indicando uma percepção 

social positiva. Existe, neste grupo, uma parcela reduzida (2%) que ainda expressa 

uma percepção negativa no tocante ao impacto da inserção laboral de pessoas com 

deficiência, para a imagem e o clima organizacional da empresa.  

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Também no Gráfico 40, constata-se que aproximadamente metade (44%) do total de 

respondentes assinalou estas opções, indicando que parte deste grupo não tem um 

posicionamento firme acerca dos impactos produzidos pela inserção laboral de 

pessoas com deficiência, para a imagem e o clima organizacional da instituição 

pesquisada. 

 

Gráfico 41 – Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 6 das concepções de deficiência 

 
 

Observa-se no Gráfico 41 que a maioria dos respondentes discordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 6, indicando uma percepção 

social negativa, posição esta diferente da esperada. No entanto, existe neste grupo 

uma parcela expressiva (44%) que sugere uma percepção social positiva acerca do 

comprometimento e da estabilidade no emprego por parte de pessoas com 

deficiência 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). 

Diante do Gráfico 41, observa-se que parte dos respondentes assinalou estas 
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opções (53%). Esse percentual significa que a maioria não apresenta uma posição 

definida sobre o comprometimento e a estabilidade no emprego no que tange às 

pessoas com deficiência. Os restantes 33% dos respondentes discorda das 

assertivas e uma parcela reduzida (14%) concorda com as mesmas. 

 

Gráfico 42 - Atitudes positivas ou negativas a respeito do crivo 7 das concepções de deficiência  

 
 

Observa-se no Gráfico 42 que a maioria dos respondentes concordou de 

alguma forma sobre as assertivas que compõem o crivo 7, indicando uma percepção 

positiva. Existe, neste grupo, uma parcela reduzida (11%) que não percebe a 

necessidade de treinamento tanto das chefias quanto dos funcionários para fins de 

inserção laboral de pessoas com deficiência na organização ou que, por sua vez, 

avalia como desnecessário tal procedimento. 

O sistema de pontuação adotado abre a possibilidade de indecisão quanto a 

concordar ou discordar de determinada assertiva (valores 4 e 3, respectivamente). A 

partir do Gráfico 42, pode-se notar que uma parcela reduzida dos respondentes 

assinalou estas opções (11%), tendo a maioria demonstrado a percepção da 

necessidade de treinamento tanto das chefias quanto dos funcionários para a 

inserção laboral de pessoas com deficiência na organização ou, de outro modo, que 

pelo menos considera desnecessário tal procedimento. 

Na Tabela 21 é apresentada uma matriz de correlação de Pearson com o 

objetivo de identificar se há, ou não, uma pré-disposição deste grupo a uma 

tendência a se posicionar diante de um crivo da mesma forma que em outro, em 
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função da sua compreensão do conceito de deficiência e de como se deve lidar com 

ela. 

 

Tabela 21 – Matriz de correlação de Pearson 

 Crivo 1 Crivo 2 Crivo 3 Crivo 4 Crivo 5 Crivo 6 Crivo 7 

Crivo 1 1,00 -0,19 -0,07 -0,22 0,03 0,44 -0,25 

Crivo 2 -0,19 1,00 -0,31 0,25 0,00 0,06 -0,05 

Crivo 3 -0,07 -0,31 1,00 -0,13 -0,17 0,06 -0,11 

Crivo 4 -0,22 0,25 -0,13 1,00 -0,13 -0,11 -0,02 

Crivo 5 0,03 0,00 -0,17 -0,13 1,00 0,11 -0,08 

Crivo 6 0,44 0,06 0,06 -0,11 0,11 1,00 -0,29 

Crivo 7 -0,25 -0,05 -0,11 -0,02 -0,08 -0,29 1,00 

 

Pela análise da Tabela 21 verifica-se uma correlação linear positiva 

moderadamente significativa (SANTOS, 2007) entre o crivo 1 e o crivo 6, com 

probabilidade ao nível de p<0,01, isto é, há uma tendência deste grupo de se 

posicionar da mesma forma com relação ao crivo 1 e ao crivo 6. Isto significa que 

aqueles que tendem a apresentar uma atitude de caridade em referência às pessoas 

com deficiência (crivo 1), igualmente o fazem no que tange à adoção de uma 

percepção social positiva quanto ao comprometimento e à estabilidade no emprego 

para essas pessoas (crivo 6). 

Não foi observada correlação linear entre os demais crivos. 

Em resumo, apesar de na aparência existirem diferenças entre o 

posicionamento do grupo “gerentes de equipe” e do grupo “gerentes de área”, as 

diferenças, no todo, não se configuram como estatisticamente significativas, uma 

vez que a análise conjunta dos dois subgrupos mostrou que, assim como nos grupos 

anteriores, o crivo 7 foi o predominante, indicando, por seu turno, que, 

independentemente do nível hierárquico e do grau de instrução dos participantes da 

pesquisa, há preocupação quanto ao treinamento das chefias e funcionários para a 

inserção laboral de pessoas com deficiência na empresa. 

 

 

3.1.4 Comparação entre os três grupos  

 

 

As análises comparativas entre os três grupos dar-se-ão pela comparação 

entre os crivos individualmente. 
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Crivo 1 - Concepção Espiritual da deficiência 

A Tabela 22 apresenta dados estatísticos para o crivo 1. Verifica-se que os 

três grupos têm um posicionamento similar, isto é, não apresentaram uma atitude de 

caridade com relação às pessoas com deficiência.  

 

Tabela 22 - Dados estatísticos comparativos entre os três grupos piloto e o crivo 1 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

Piloto 1 90 1 6 1 1,08 

Piloto 2 36 1 4 2 1,05 

Gerente 54 1 6 2 1,41 

 

Relevante para análise da Tabela 22 é o fato de o grupo piloto 2, constituído 

pelos trainees, em momento algum ter assinalado valores maiores que 4 aos 

questionamentos deste crivo (concordo muito ou concordo totalmente). Esta 

observação pode ser confirmada quando analisado o Gráfico 43, na qual também se 

verifica que embora a maioria dos respondentes dos três grupos tenha apresentado 

uma atitude positiva com relação a este crivo, isto é, não consideram a pessoa com 

deficiência um ente espiritualizado. Respondentes dos grupos 1 e 3 ainda 

expressam uma percepção espiritualizada destas pessoas, visualizando-as como 

detentoras de um poder divino ou percebendo-as como uma missão especial na sua 

vida. 

 

Gráfico 43 – Percentual de atitudes positivas e negativas a respeito do crivo 1 das concepções de 
deficiência 
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Crivo 2 - Concepção baseada em pressupostos da Normalidade 

A Tabela 23 apresenta dados estatísticos para o crivo 2. Verifica-se que os 

três grupos apresentam um posicionamento similar, isto é, não demonstram 

tendência a segregar pessoas com deficiência em setores específicos da 

organização. 

 

Tabela 23 - Dados estatísticos comparativos entre os três grupos piloto e o crivo 2 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

Piloto 1 150 1 6 2 1,56 

Piloto 2 60 1 6 3 1,40 

Gerente 90 1 6 2 1,49 

 

Verifica-se pela análise da Tabela 23 que o grupo piloto 2 tem um 

posicionamento de maior indecisão do que os outros dois grupos (média 3), 

conquanto todos os três grupos tenham este posicionamento de forma ligeiramente 

marcante. Esta inferência é confirmada quando se analisa o Gráfico 44, no qual 

também se verifica que, embora a maioria dos respondentes dos três grupos tenha 

tido uma atitude positiva com relação a este crivo, isto é, não tenham uma tendência 

a segregar pessoas com deficiência em setores específicos da organização, poucos 

dos três grupos ainda avaliam que a segregação é importante.  

 

Gráfico 44 – Percentual de atitudes positivas e negativas a respeito do crivo 2 das concepções de 
deficiência 
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Crivo 3 - Concepção baseada nos pressupostos de Inclusão 

A Tabela 24 apresenta dados estatísticos para o crivo 3. Verifica-se que os 

três grupos se posicionam de modo similar, isto é, os três grupos expressam uma 

percepção social positiva com relação às possibilidades de trabalho das pessoas 

com deficiência e à consciência da necessidade de adequação das condições e 

instrumentos de trabalho visando a condições de igualdade para todos. 

 

Tabela 24 - Dados estatísticos comparativos entre os três grupos piloto e o crivo 3 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

Piloto 1 60 1 6 5 1,34 

Piloto 2 24 4 6 5 0,65 

Gerente 36 1 6 5 1,43 

 

Observa-se também pela análise da Tabela 24 que o valor mínimo assumido 

pelo grupo piloto 2 foi 4, indicando um posicionamento positivo frente à inclusão 

laboral de pessoas com deficiência. 

Este fato é confirmado quando se analisa o Gráfico 46, isto é, há 

predominância de marcação de valores entre 4 e 6, originando uma atitude positiva 

em referência a este crivo.  

 

Gráfico 45 - Percentual de atitudes positivas e negativas a respeito do crivo 3 das concepções de 
deficiência 
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Observa-se no Gráfico 45 que o grupo 2 teve um posicionamento 100% 

positivo com relação a este crivo, isto é, não houve marcações entre 1 e 3 para os 

questionamentos e, neste sentido, pode-se inferir uma conscientização maior do 

referido grupo relativa à inclusão laboral de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, assim como da necessidade de adequação das condições e instrumentos 

de trabalho visando a condições de igualdade para todos. 

 

Crivo 4 - Fator Desempenho 

A Tabela 25 apresenta dados estatísticos para o crivo 4. Verifica-se que os 

três grupos tiveram um posicionamento similar, isto é, os mesmos apresentaram 

uma percepção positiva com relação ao desempenho e à qualidade de trabalho de 

uma pessoa com deficiência. 

 

Tabela 25 - Dados estatísticos comparativos entre os três grupos piloto e o crivo 4 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

Piloto 1 150 1 3 1 0,38 

Piloto 2 60 1 4 1 0,89 

Gerente 90 1 6 1 0,85 

 

Ressalte-se que, embora as médias ao crivo 4 tenham sido as mesmas para 

os três grupos e seus desvios tenham sido reduzidos, ocorreu diferença entre os 

valores máximos adotados nos questionamentos a este crivo. Quanto maior o valor 

atribuído ao questionamento, maior é a percepção social negativa a este crivo.  

Este fato é confirmado quando se analisa o Gráfico 46, isto é, há 

predominância de marcação de valores entre 1 e 2, originando uma atitude positiva 

com referência a este crivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 

Gráfico 46 – Percentual de atitudes positivas e negativas a respeito do crivo 4 das concepções de 
deficiência 
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Observa-se no Gráfico 46 que os grupos piloto 1 e 2 tiveram um 

posicionamento 100% positivo no que tange a este crivo, isto é, não houve 

marcações de 5 e 6 (“concordo muito” e “concordo totalmente”, respectivamente) 

para os questionamentos que levavam a uma percepção negativa com relação ao 

desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência. 

 

Crivo 5 - Fator Benefícios da Contratação 

A Tabela 26 apresenta dados estatísticos para o crivo 5. Verifica-se que os 

três grupos apresentam um posicionamento similar, isto é, têm uma percepção 

social positiva sobre o impacto da inserção laboral de pessoas com deficiência,  para 

a imagem e o clima organizacional na instituição, alvo da presente pesquisa.  

  

Tabela 26 - Dados estatísticos comparativos entre os três grupos piloto e o crivo 5 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

Piloto 1 90 1 6 5 1,18 

Piloto 2 36 3 6 5 0,91 

Gerente  54 3 6 5 0,88 

 

Observa-se, pela análise da Tabela 26, que o valor mínimo adotado pelos 

grupos piloto 2 e os gerentes foi o mesmo, isto é, 3, fato indicador de que estes dois 
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grupos têm uma percepção semelhante. Este dado é relevante, uma vez que tais 

grupos apresentam perfis distintos. 

Tal fato pode ser confirmado quando analisado o Gráfico 47, isto é, há 

predominância de marcação de valores entre 3 e 6, originando uma percepção 

social positiva quanto ao impacto produzido pela inserção laboral de pessoas com 

deficiência, para a imagem e o clima organizacional da instituição pesquisada.  

 

Gráfico 47 – Percentual de atitudes positivas e negativas a respeito do crivo 5 das concepções de 
deficiência 
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Verifica-se também pela análise do Gráfico 47 que o percentual de respostas 

consideradas indecisas (3 ou 4) foi relativamente elevado no três grupos analisados, 

revelando incerteza quanto ao fato de a inserção de PcDs promover um impacto 

positivo para a imagem e o clima organizacional da instituição pesquisada.  

 

Crivo 6 - Fator Vínculo 

Na Tabela 27 são observados os dados estatísticos para o crivo 6. Verifica-se 

que os três grupos apresentam um posicionamento similar, isto é, os três expressam 

uma percepção social negativa quanto ao comprometimento e à estabilidade no 

emprego por parte de pessoas com deficiência.  
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Tabela 27 - Dados estatísticos comparativos entre os três grupos piloto e o crivo 6 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

Piloto 1 60 1 6 3 1,46 

Piloto 2 24 1 5 3 1,40 

Gerente 36 1 6 3 1,46 

 

Analisando o Gráfico 48, observa-se que este foi o crivo que mais tendeu para 

a indecisão, precisando ser esclarecido dentro da instituição, principalmente para os 

grupos piloto 2 e 3, nos quais a maioria das assertivas teve como marcação o valor 

3 (discordo pouco) ou valor 4 (concordo pouco), considerados valores de indecisão. 

Um percentual reduzido de respondentes dos três grupos tiveram uma atitude 

positiva diante deste crivo, isto é, foi limitado o número dos que assinalaram valores 

de 4 ou 5, indicando que concordam muito ou totalmente com o impacto positivo do 

comprometimento e da estabilidade no emprego por parte de pessoas com 

deficiência. 

 

Gráfico 48 – Percentual de atitudes positivas e negativas a respeito do crivo 6 das concepções de 
deficiência 

1 - 2 3 - 4 5 - 6

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

60
Piloto 1

Piloto 2

Gerente

 
 

Verifica-se pela análise do Gráfico 48 que com exceção do grupo piloto 1, no 

qual a frequência de respostas “discordo totalmente” e “discordo pouco” foi igual à 
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frequência de respostas indecisas (“concordo” ou “discordo pouco”), nos outros dois 

grupos a frequência de respostas indecisas foi maior que a frequência das outras 

duas opções de respostas. 

 

Crivo 7 - Fator Treinamento 

A Tabela 28 apresenta dados estatísticos para o crivo 7. Verifica-se que os 

três grupos têm um posicionamento similar, isto é, expressam a percepção da 

necessidade de treinamento tanto das chefias quanto dos funcionários para a 

inserção laboral de pessoas com deficiência na organização. 

 

Tabela 28 - Dados estatísticos comparativos entre os três grupos piloto e o crivo 7 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

Piloto 1 60 1 6 5 1,34 

Piloto 2 24 2 6 5 1,20 

Gerente 36 1 6 5 1,30 

 

Este fato pode ser confirmado quando se analisa o Gráfico 49, isto é, há 

predominância de marcação de valores entre 3 e 6, originando uma atitude positiva 

com referência a este crivo. 

 

Gráfico 49 – Percentual de atitudes positivas e negativas a respeito do crivo 7 das concepções de 
deficiência 
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Pode-se inferir, contudo, pela análise do Gráfico 49, que o grupo que 

apresentou uma atitude de maior indecisão sobre o referido crivo foi o grupo piloto 2. 

Com o objetivo de apresentar uma melhor análise comparativa entre os três 

grupos considerados, criou-se a Tabela 29. 
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Tabela 29 – Resumo comparativo dos três grupos a partir dos crivos do ICD 

Crivos 

Grupos 
 

Concepção G1 
Atitude 

  G2 
Atitude 

  G3 
Atitude  

1 - 2 3 - 4 5 - 6 
 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 
 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 
 

1 86% 12% 2% Discorda 
 

81% 19% 0% Discorda 
 

86% 7% 7% Discorda 
 

Espiritual 

2 62% 26% 12% Discorda 
 

55% 37% 8% Discorda 
 

62% 24% 14% Discorda 
 

Normalidade 

3 7% 20% 73% Concorda 
 

0% 17% 83% Concorda 
 

10% 30% 60% Concorda 
 

Inclusão 

4 99% 0% 1% Discorda 
 

87% 13% 0% Discorda 
 

90% 8% 2% Discorda 
 

Desempenho 

5 7% 31% 62% Concorda 
 

0% 33% 67% Concorda 
 

0% 43% 57% ? 
 

Benefícios 

6 45% 45% 10% ? 
 

37% 46% 17% ? 
 

35% 50% 15% ? 
 

Vínculo 

7 9% 13% 78% Concorda 
 

4% 38% 58% ? 
 

5% 15% 80% Concorda 
 

Treinamento 

                 
n 30 

 
12 

 
18 
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3.1.5 Resultados Principais do Inventário de Concepções de Deficiência (ICD) 
 

 

► Todos os grupos expressaram atitudes positivas com relação às 

concepções elucidadas pelos crivos do ICD, com exceção do crivo 6, alusivo ao 

maior comprometimento e estabilidade no emprego por parte de pessoas com 

deficiência em referência às demais pessoas. 

► No crivo 1, relativo à concepção espiritual da deficiência, apenas o 

grupo piloto 2 nenhum respondente concordou “pouco” ou “totalmente” com as 

assertivas deste crivo. Todos os três grupos, no entanto, têm a predominância de 

baixo grau de concordância relativo ao mesmo, podendo indicar não ocorrer 

tendência à atitude de caridade no tocante às pessoas com deficiência que pudesse 

justificar uma diferenciação de tratamento entre os profissionais com e sem 

deficiência. 

► Nos crivos 2 (Concepção baseada em pressupostos de normalidade), 6 

(Percepção do vínculo) e 7 (Percepção sobre a necessidade de treinamento), todos 

os grupos tiveram ao menos um respondente com atitude negativa com relação ao 

crivo. 

► No crivo 3 (concepção baseada na inclusão) apenas o grupo piloto 2 

(Trainees) não teve respondente com atitude negativa com relação às possibilidades 

de trabalho das pessoas com deficiência e à consciência da necessidade de 

adequação das condições e instrumentos de trabalho visando a dar condições de 

igualdade para todos. 

► No crivo 4 (percepção de desempenho), apenas o grupo piloto 3 

(gerentes) teve respondente com atitude negativa com relação ao crivo. Os grupos 

piloto 1 e 2 tiveram um posicionamento 100% positivo no que tange a este crivo, 

apontando uma percepção altamente positiva em referência ao desempenho e à 

qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência. 

► No crivo 5 (percepção dos benefícios da contratação), somente o grupo 

piloto 1 não teve respondente com atitude negativa com relação ao crivo. No 

entanto, pode-se verificar que houve um percentual significativo de respostas 

consideradas indecisas (marcando 3 ou 4 – “concordo pouco” ou “discordo pouco”) 

nos três grupos analisados, revelando incerteza quanto ao fato da integração de 

PcDs promover um impacto positivo para a imagem e o clima da organização. 
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► O crivo que teve o maior número de indecisos (marcando 3 ou 4 – 

“concordo pouco” ou “discordo pouco”) foi o crivo 6, apontando que os respondentes 

preferiram não se posicionar acerca da afirmação das pessoas com deficiência 

serem mais comprometidas e possuírem maior estabilidade no emprego do que as 

demais pessoas. 

► O crivo 7 é o preponderante, ou seja, este foi o crivo no qual as 

pessoas apresentaram maior tendência em “concordar totalmente” com as 

assertivas, indicando uma percepção pouco duvidosa e bastante positiva sobre a 

necessidade de treinamento tanto das lideranças quanto dos demais funcionários 

para a inserção de pessoas com deficiência na organização. 

► A homogeneidade dos resultados dos três grupos distintos possibilita 

proceder a um diagnóstico preliminar sobre as concepções de deficiência 

preponderantes na cultura da empresa.   

 

 

3.2 Verbalizações espontâneas 

 

 

Embora não tenha sido previsto, enquanto os questionários foram aplicados 

individualmente, alguns participantes por meio de verbalizações espontâneas 

adotaram posicionamentos que merecem ser destacados por suas contribuições no 

que se refere ao tema desta tese. Como a coleta de tais dados não estava 

programada, infelizmente não foi possível criar categorias ou mesmo indicar a 

frequência dos mesmos. Contudo, diante da sua importância frente à análise 

qualitativa, serão citados de forma sintética os pontos que emergiram com maior 

incidência, indo a maioria de encontro ao que foi respondido no questionário.  

Seguem, abaixo, tais pontos incidentes: 

► Foi manifestado que as pessoas com deficiência sabem que são beneficiadas 

pela Lei, então se aproveitam, trabalham menos que os outros.  

► Outro ponto abordado foi que as pessoas com deficiência fazem “corpo mole” 

para trabalhar e representam um problema para empresa e suas equipes de 

trabalho. 

► Também foi dito que as pessoas com deficiência mentem. 



189 
 

 

► Ao responderem ao questionário, participantes perguntavam se a deficiência 

mencionada se restringia à deficiência física. 

► Respondentes do ICD fizeram questão de assinalar que o inventário era 

composto por asserções óbvias e manipuláveis. E, segundo tais pessoas, já 

que “ninguém desejaria se expor”, as respostas se baseavam no que todos 

consideram “politicamente correto”. 

► Respondentes ao entregarem o questionário agradeciam e diziam que a 

preocupação com a inclusão era muito importante, visto que a empresa como 

um todo, ou seja, os líderes, as pessoas com deficiências e os demais 

colaboradores ditos normais não estavam preparados para receber o 

segmento em pauta. 

► Um número expressivo de respondentes fez questão de assinalar que já 

conviveu com pessoas com deficiência e que isso era natural. No entanto, 

entre estes muitos reforçaram que tinham consciência de que a maior parte 

das pessoas ainda precisa aprender a lidar com o segmento em pauta e, 

também, que a empresa ainda não estava preparada para lidar com o tema – 

fato que, diferentemente dos demais, foi ao encontro dos resultados do 

questionário. 

 

 

3.3 Workshop – principais percepções 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos pela avaliação do 

workshop realizado. 

 

 

3.3.1 Grupos pilotos 1 e 2 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o primeiro evento (grupo piloto 1) 

ocorreu com um grupo de palestrantes representantes de uma organização não 

governamental e o segundo (grupo piloto 2) foi ministrado por um psicólogo. 
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O roteiro priorizado por ambos foi semelhante com relação aos pontos de 

reflexão e à priorização de atividades lúdicas para o estímulo de reflexão. 

No entanto, a primeira sensibilização, apesar de alcançar os seus objetivos, 

foi criticada pelo comitê gestor, principalmente por ter fugido do seu foco e 

transformado o evento em “relato de vida com moral da história”. No final, acabou 

ficando um pouco cansativo e reforçou a associação da emotividade com a 

deficiência.  

Na sensibilização do segundo grupo piloto, por outro lado, o palestrante, de 

forma diferente, não permitiu que o evento fosse conduzido para o lado da 

emotividade. Trabalhou assertivamente a questão da associação errônea da 

deficiência com personalidades que impossibilitavam a aceitação de profissionais 

com deficiência. Os mitos sobre a deficiência, então, foram trabalhados a partir de 

dramatização realizada pelo próprio psicólogo, que pautou sua intervenção em 

instrumentos da psicanálise, objetivando com isso registrar que a personalidade, e 

não a deficiência, é inerente ao ser humano. Ainda assim, dias após o evento, 

participantes relataram certo incômodo em referência às atividades, alegando que o 

palestrante foi caricato em alguns momentos. 

Em ambos os encontros, as concepções de deficiência manifestadas pelo 

grupo foram semelhantes, tornando palavras como amor, respeito, pena, 

aprendizagem, cuidado, enriquecimento e troca sinônimos de deficiência. Frases 

como: “Somos todos deficientes”, também emergiram. A legitimação das mesmas, 

ao longo do evento, sinalizou uma contradição no que tange ao questionário, no qual 

os respondentes evitaram demonstrar qualquer concepção relacionada à 

espiritualidade.  

No entanto, entre o primeiro grupo piloto e o segundo, uma diferença foi 

notória: os trainees, caracterizados por uma geração mais nova, demonstraram uma 

maior naturalidade com relação à deficiência e sua aceitação.  

No último workshop promovido, houve pessoas não foram liberadas de suas 

atividades laborais, prova de que as lideranças não acreditam nesse processo e, 

sobretudo, que a cultura da empresa ainda está distante de mudar no que tange à 

inclusão. A própria gerência de Recursos Humanos não autorizou a participação de 

um de seus funcionários, alegando a quantidade de serviço e o prazo de entrega 

reduzido. Justamente naqueles que deveriam promover a mudança a resistência foi 

encontrada. 
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Pode-se afirmar que, diante do previsto junto ao comitê gestor, lacunas 

prevaleceram em ambos os eventos: pouco se falou sobre como lidar com cada tipo 

de deficiência, suas especificidades e principais barreiras a serem removidas para a 

inclusão efetiva desse segmento no ambiente de trabalho. Além disso, conforme foi 

solicitado pelo comitê gestor, não foram mencionados os benefícios da contratação 

de PcDs para empresa. Também deixou de ser proposta, para cada participante, 

uma estratégia de ação para abertura de vaga em suas equipes de trabalho para um 

profissional com deficiência. O objetivo implícito nesta última iniciativa consistiu em 

semear em tais participantes, por meio do workshop de sensibilização, o senso de 

comprometimento – fazer com que os mesmos se sintam, de certa forma, 

responsáveis pela inclusão.  

Contudo, o tempo limitado do evento, a participação ativa e entusiasmada dos 

grupos no workshop – reduzindo ainda mais este tempo – e, também, o excesso de 

informação para somente quatro horas foram as razões que originaram essas 

lacunas. Esta constatação reforçou a necessidade de a sensibilização ser um 

processo contínuo, a partir de eventos diversificados, em direção à mudança efetiva 

de comportamento daqueles que deverão lidar com profissionais com deficiência. 

Cabe ressaltar que o Comitê Gestor nunca objetivou mudar o comportamento das 

pessoas num evento único de sensibilização com duração de 4 horas. Pelo 

contrário, os seus representantes entendem que esse é apenas um primeiro 

momento do processo de inclusão, o que, paralelamente, não reduz a sua 

importância. 

 

 

3.3.2 Grupo gerentes 

 

 

Conforme antes mencionado, devido principalmente a fatores relativos ao 

tempo, não foi possível realizar o workshop com este grupo. No entanto, a fim de 

suprir as concepções de deficiência silenciadas que emergiram no workshop e 

coletar dados analíticos, foram acrescidas duas questões subjetivas no questionário 

sociodemográfico, cujas respostas foram transcritas no quadro a seguir: 
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Quadro 7 – Respostas do Grupo Gerentes 

 Pergunta 1 - Na infância, quando 

via uma pessoa com deficiência, 
qual era a imagem que vinha à 
sua mente? Escreva uma palavra 
ou frase. 

Pergunta 2 - Atualmente, qual é a 

imagem que possui quando se depara 
com uma pessoa com deficiência? 

R1 Doença Requer cuidado 

R2 Cuidados especiais Uma pessoa que necessita de condições 
especiais para viver e trabalhar 

R3 Sofrimento Sofrimento 

R4 Que dificuldade para essa pessoa 
é realizar atividades que posso 
fazer sem esforço 

É capaz de desenvolver suas 
potencialidades e talentos 

R5 Absolutamente normal Dependendo da deficiência, 
supernormal. Em crianças sinto um 
pouco de pesar. 

R6 Por que existem pessoas assim? Capacidade e esforço. 

R7 Tristeza  Oportunidade  

R8 Diferente  Desafio  

R9 Aleijado  Pessoa que necessita atenção especial 

R10 Curiosidade Desafio 

R11 Defeito Como uma diferente 

R12 Curiosidade Desafio 

R13 Sentia tristeza Ainda sinto tristeza, mas já tenho uma 
imagem mais positiva, de alguém que 
luta e pode vencer 

R14 Sofrimento Sofrimento 

R15 Pena Falta de oportunidade; eficiência  

R16 Uma pessoa com dificuldade na 
vida. 

Uma pessoa com necessidades 
diferentes na vida 

R17 Pessoa com dificuldade. Não têm as mesmas oportunidades que 
os demais. 

R18 Compaixão Respeito  

 

A questão subjetiva contribuiu para a riqueza qualitativa das respostas. 

Contrariamente aos resultados do ICD, a identificação de uma forte tendência ainda 

nos dias atuais quanto à compreensão da deficiência nos marcos de uma postura 

assistencialista ainda é um dos resultados confrontados que mais chama a atenção 

(cuidado, tristeza, sofrimento, necessidade de atenção especial, etc.). Também é 

possível perceber que as pessoas demonstraram uma mudança de percepção sobre 
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o segmento em pauta ao longo da sua vida. Muitas destas respostas sobre a 

imagem atual da deficiência, inclusive, baseiam-se já na ligação de PcDs com o 

mercado de trabalho, podendo ser inferido, assim, que efeitos da Lei se manifestam 

de tal modo nas respostas, a ponto dos participantes situarem alguns sentimentos e 

barreiras das PcDs atualmente (ex.: desafio, baixa qualificação pela necessidade de 

desenvolver suas potencialidades e talentos, luta, potencialidade para vencer, 

desigualdade de oportunidades, etc.) 

 

 

3.4. Avaliação de reação 

 

 

Após o workshop, foi realizada uma avaliação de reação por meio de folha 

impressa entregue aos participantes, na qual deveriam avaliar os itens:  

 

► Conteúdo programático – atendimento dos objetivos, aplicabilidade 

do conteúdo, estratégia de aprendizagem e material. 

► Instrutor – clareza e objetividade, condução do programa, domínio 

do conteúdo e esclarecimento de dúvidas. 

► Aspectos gerais - organização e local de realização do evento. 

► Avaliação geral do programa. 

► Tempo de duração do evento. 

 

Por fim, na mesma folha, um espaço foi reservado para que os participantes 

inserissem seus comentários/sugestões. 

Os resultados referentes aos 2 grupos participantes estão delineados logo 

abaixo. 
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3.4.1 Grupo piloto 1 

 

 

Na Tabela 30 são apresentados dados estatísticos relevantes. 

 

Tabela 30 - Dados estatísticos por grupo de avaliação 

  N Mínimo Máximo Média 

Conteúdo 91 Regular Ótimo Bom 

Instrutor 92 Regular Ótimo Ótimo 

Aspectos Gerais 69 Regular Ótimo Bom 

Avaliação Geral 23 Regular Ótimo Bom 

Duração 22 Insuficiente Adequado Adequado 

 

Este grupo, de maneira geral, classificou o workshop como bom. 

Na Tabela 30 é apresentada a matriz de correlação de Pearson com o 

objetivo de identificar se há, ou não, uma pré-disposição deste grupo a demonstrar 

tendência para se posicionar diante de uma avaliação da mesma forma que em 

outra, em função de sua perspectiva do que é um workshop. 

 

Tabela 31 – Matriz de correlação de Pearson 

 
Conteúdo Instrutor Aspectos Avaliação Duração 

Conteúdo 1,00 0,41 0,46 0,82 0,37 

Instrutor 0,41 1,00 0,37 0,71 0,62 

Aspectos 0,46 0,37 1,00 0,61 0,36 

Avaliação 0,82 0,71 0,61 1,00 0,28 

Duração 0,37 0,62 0,36 0,28 1,00 

 

Pela análise da Tabela 30 verifica-se uma correlação linear positiva 

fortemente significativa (SANTOS, 2007) entre uma avaliação positiva ao conteúdo 

do programa e a avaliação geral do programa, ao nível de p<0,01, isto é, há uma 

tendência deste grupo a se posicionar da mesma forma com relação ao conteúdo e 

à avaliação geral do programa. 

Verifica-se também uma correlação linear positiva moderadamente 

significativa (SANTOS, 2007) entre uma avaliação positiva ao instrutor e à avaliação 

geral do programa, assim como ao instrutor e à duração do workshop e aos 

aspectos gerais e à avaliação geral do programa apresentado, todos no nível de 
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significância de p<0,01, isto é, há uma tendência deste grupo de se posicionar da 

mesma forma com referência ao instrutor e à avaliação geral do programa, ao 

instrutor e à duração do workshop e aos aspectos gerais e à avaliação geral do 

programa apresentado. 

Há correlação linear positiva fracamente significativa (SANTOS, 2007) entre 

uma avaliação positiva ao instrutor e ao conteúdo programático e entre este e os 

aspectos gerais do evento. Observa-se também uma correlação linear positiva 

fracamente significativa entre os aspectos gerais do evento e o instrutor. Todas 

estas correlações encontram-se no nível de significância de p<0,01. 

Não foi observada uma correlação entre a duração do evento e o conteúdo 

programático, os aspectos gerais e a avaliação geral do programa. Uma avaliação 

positiva à duração do evento está diretamente relacionada ao instrutor: quanto 

melhor foi a avaliação ao instrutor, o tempo de duração do evento foi considerado 

adequado. 

 
Principais Comentários/sugestões do grupo: 

 

Parte dos respondentes deixou este item em branco, mas aqueles que o 

preencheram o fizeram da seguinte maneira: 

► Assinalaram principalmente que a sensibilização requer mais 

tempo/encontros com outros temas.  

► Solicitaram mais tempo para discussão.  

► Sinalizaram para que se focasse mais a questão do deficiente no 

trabalho (interpreta-se, assim, que o grupo desejava obter mais 

informações acerca do “como lidar com as deficiências”, retratando 

suas especificidades e principais barreiras). 

► Admitiram que a segunda parte do workshop foi mais cansativa. 

► Perspectivaram a mudança para integração de profissionais com 

deficiência.  
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3.4.2 Grupo piloto 2 

 

 

Na Tabela 31 são apresentados dados estatísticos relevantes. 

 

Tabela 32 – Dados estatísticos por grupo de avaliação 

  N Mínimo Máximo Média 

Conteúdo 27 Regular Ótimo Ótimo 

Instrutor 28 Regular Ótimo Ótimo 

Aspectos Gerais 14 Bom Ótimo Ótimo 

Avaliação Geral 7 Bom Ótimo Ótimo 

Duração 6 Inadequado Adequado Adequado 

 

Para este grupo, o workshop de sensibilização conseguiu atingir plenamente 

o objetivo proposto. 

Na Tabela 32 é apresentada uma matriz de correlação de Pearson com o 

objetivo de tentar identificar se há, ou não, uma pré-disposição deste grupo a uma 

tendência a se posicionar diante de uma avaliação da mesma forma que em outra, 

em função de sua perspectiva do que é um workshop. 

 

Tabela 33 – Matriz de correlação de Pearson 

 
Conteúdo Instrutor Aspectos Avaliação Duração 

Conteúdo 1,00 0,43 0,29 0,93 0,88 

Instrutor 0,43 1,00 0,68 0,65 -0,20 

Aspectos 0,29 0,68 1,00 0,65 -0,20 

Avaliação 0,93 0,65 0,65 1,00 0,63 

Duração 0,88 -0,20 -0,20 0,63 1,00 

 

 

Pela análise da Tabela 32 verifica-se que há uma correlação linear positiva 

fortemente significativa (SANTOS, 2007) entre uma avaliação positiva ao conteúdo 

do programa e a avaliação geral do programa, no nível de p<0,01, isto é, há 

tendência deste grupo a se posicionar da mesma forma com relação ao conteúdo e 

à avaliação geral do programa. 

Há correlação linear positiva moderadamente significativa (SANTOS, 2007) 

entre uma avaliação positiva ao instrutor e aos aspectos gerais do evento no nível 
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de p<0,01, isto é, há uma tendência deste grupo a se posicionar da mesma forma no 

que tange ao conteúdo e à avaliação geral do programa. 

 

Principais Comentários/sugestões do grupo 

 

Daqueles que responderam a este item, foi apreendido que a sensibilização 

foi ótima, devendo se estender aos demais colaboradores e, focalizando, com 

bastante propriedade no instrutor, sinalizaram que o mesmo é “ótimo”, “excelente”, 

“dinâmico”, “envolvente”, etc., sinalizando que o evento foi aprovado. 

 

 

3.4.3 Comparação entre os 2 grupos pilotos 

 

 

Na Tabela 33 pode-se analisar, comparativamente, a opinião do grupo piloto 1 

e do grupo piloto 2 a respeito do conteúdo do programa apresentado durante o 

workshop. 

 

Tabela 34 – Comparação entre o grupo piloto 1 e o grupo piloto 2 sobre a avaliação acerca do 
conteúdo do programa 

  N Mínimo Máximo Média 

Piloto 1 91 Regular Ótimo Bom 

Piloto 2 27 Regular Ótimo Ótimo 

 

De uma maneira geral, ambos os grupos consideraram o conteúdo 

programático bom. 

Na Tabela 34 pode-se analisar, comparativamente, a opinião do grupo piloto 1 

e do grupo piloto 2 a respeito do instrutor que ministrou o workshop. 

 
Tabela 35 – Comparação entre o grupo piloto 1 e o grupo piloto 2 sobre a avaliação acerca do 

instrutor 

  N Mínimo Máximo Média 

Piloto 1 92 Regular Ótimo Ótimo 

Piloto 2 28 Regular Ótimo Ótimo 
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De um modo geral, ambos os grupos consideraram ótimo o desempenho do 

instrutor. 

Na Tabela 35 pode-se analisar, comparativamente, a opinião do grupo piloto 1 

e do grupo piloto 2 a respeito dos aspectos gerais do workshop. 

 

Tabela 36 – Comparação entre o grupo piloto 1 e o grupo piloto 2 sobre a avaliação acerca dos 
aspectos gerais do evento 

  N Mínimo Máximo Média 

Piloto 1 69 Regular Ótimo Ótimo 

Piloto 2 14 Bom Ótimo Ótimo 

 

De uma maneira geral ambos os grupos acharam a organização e a 

localização do workshop ótimo. 

Na Tabela 36 pode-se analisar, comparativamente, a opinião do grupo piloto 1 

e do grupo piloto 2 a respeito da avaliação geral do programa apresentado durante o 

workshop. 

 
Tabela 37 – Comparação entre o grupo piloto 1 e o grupo piloto 2 sobre a avaliação acerca da 

avaliação geral do programa 

  N Mínimo Máximo Média 

Piloto 1 23 Regular Ótimo Ótimo 

Piloto 2 7 Bom Ótimo Ótimo 

 

De uma maneira geral ambos os grupos consideraram que o programa do 

workshop foi ótimo. 

Na Tabela 37 pode-se analisar, comparativamente, a opinião do grupo piloto 1 

e do grupo piloto 2 a respeito da avaliação do tempo de duração do workshop. 

 
Tabela 38 – Comparação entre o grupo piloto 1 e o grupo piloto 2 sobre a avaliação acerca do tempo 

de duração do workshop 

  N Mínimo Máximo Média 

Piloto 1 22 Insuficiente Adequado Adequado 

Piloto 2 6 Insuficiente Adequado Adequado 

 

De uma maneira geral ambos os grupos consideraram que o tempo de 

duração do workshop foi adequado. 
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Síntese dos Comentários /Sugestões 

O primeiro grupo piloto, como pôde ser observado, focou suas considerações 

no tempo de duração do evento, apontando que o mesmo precisa ter maior carga 

horária e continuidade. O segundo grupo piloto, no entanto, posicionou-se muito 

mais acerca do instrutor, considerando-o um diferencial na sensibilização.  
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4 CONCLUSÕES  
 

 

Para que esse caminho comece a ser trilhado, 
antes de mais nada precisamos entender 

nosso olhar sobre a deficiência. A primeira 
dificuldade é resultante do medo, o medo de 

olhar a pessoa com deficiência no que ela nos 
é diferente, no que nos mostra de perda, no 

que nos ameaça de morte. A segunda 
dificuldade é que a enorme discriminação 

imposta ao problema passa indiscutivelmente 
pela questão da alteridade, de entendermos a 

diferença, de nos confrontarmos com ela. A 
sociedade tem certamente uma enorme 

dificuldade em entender o outro, o diferente, e 
aceitá-lo. E a sua busca da excelência impõe 
regras definitivas (...) Até aqui o deficiente foi 
mantido à margem do sistema. E a diferença 

mantida como diferença destrói o ideal de 
direito à igualdade base da democracia.  

Costa d’Amaral (2008, p. 50) 
 

 

Nesta etapa do trabalho de pesquisa, foram criticamente avaliados os 

resultados do Inventário Concepções de Deficiência (ICD), culminando na proposta 

sintética da formulação de um programa modelo de inclusão de Pessoas com 

deficiência nas empresas brasileiras. Reitera-se aqui que tal proposta, além, dos 

questionários ICD, emana igualmente das experiências acumuladas durante o tempo 

de consolidação do programa de doutorado, nas quais se incluem: o estágio 

acadêmico em Lisboa, Portugal (por conta da participação no PDEE/Capes – 

Programa de Desenvolvimento de Estágio Doutoral no Exterior), país onde não 

existe a obrigatoriedade de contratação de PcDs nas empresas; a exploração de 

leitura sobre o tema em diversas mídias e impressos; as experiências trocadas em 

eventos promovidos por universidades ou por organizações não governamentais e 

privadas, nas quais a autora participou como ouvinte e/ou outras como palestrante; 

as visitas técnicas às empresas que se tornaram referência em programas de 

integração do segmento em pauta, como a Sulamérica; a experiência como 

consultora da área de Educação Corporativa e Sustentabilidade e, principalmente, 

como integrante do Comitê Gestor da empresa alvo desta tese, condição que 
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possibilitou “sentir na pele” os desafios da implantação de um programa que 

objetiva, em última instância, modificar o comportamento das pessoas e, na esteira 

dessa transformação, a cultura organizacional das empresas. 

 

 

4.1 Conclusões 

 

 

 

 

Em vista dos itinerários intelectuais e de pesquisa descritos acima, optou-se 

por dar início a estas conclusões abordando primeiramente uma experiência singular 

vivenciada durante a permanência em Lisboa. 

 

Figura 11 - Foto de cena do filme Freaks 

 
Fonte: <http://maxmode.blogspot.com/2007/04/freaks-1932-crtica.html> 

 

Numa fria noite de sábado em dezembro de 2009, na Cinemateca 

Portuguesa48, à luz da sessão do clássico Freaks49 – filme traduzido para o 

português como Monstros – algumas representações sobre a deficiência foram 

colocadas em tela de um modo bastante peculiar.  

 

                                                        
48

 O casarão que hoje acolhe a Cinemateca Portuguesa foi, durante quase cem anos, uma 
propriedade familiar. Foi vendida ao Estado Português em 1979 e, já em 1980, recebeu as 
instalações da Cinemateca, dotada então de autonomia administrativa e financeira e equiparada à 
Direção-Geral, no seio do Ministério da Cultura (em 1979-80, Secretaria de Estado da Cultura). 
Abrange salas de cinema, Biblioteca, Museu, Livraria, espaço para exposição e restaurante. Essas 
informações foram retiradas do endereço eletrônico da Cinemateca na internet: 
<www.cinematecaportuguesa.pt>. Acesso em: 05 set. 2011.  

 
49

 A narrativa desta história inicial foi construída, fundamentalmente, com base no filme e nos dados 
da resenha recebida na Cinemateca Portuguesa, na ocasião da exibição do filme. 

http://maxmode.blogspot.com/2007/04/freaks-1932-crtica.html
http://www.cinematecaportuguesa.pt/
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Produzido nos Estados Unidos em 1932, o filme tornou-se um clássico do 

caricato, retratando nos bastidores de um circo a história do anão Hans (interpretado 

por Harry Earles), que, mesmo estando comprometido com a também anã Frieda 

(Daisy Earles), se apaixona pela bela trapezista Cleópatra (Olga Baclanova) e 

começa a cortejá-la. Cleópatra, ainda que só fingindo corresponder ao amor de 

Hans, fica muito satisfeita com todos os luxuosos presentes que ganha e, 

juntamente com seu amante Hércules (Henry Victor), um másculo domador de 

touros, assim que descobre que o anão é herdeiro de uma fortuna, arquiteta um 

plano maligno para se casar com ele, tentar matá-lo envenenando-o lentamente e 

assim se apossar da fortuna. Nesse sentido, a película explora a questão do que é 

“ser monstro” e do que vem a “ser normal”. 

Com mais de 90% do elenco constituído por pessoas com algum tipo de 

deficiência, o filme se desenrola em sua maior parte num ambiente que procura 

reproduzir o circo, na maneira como ele era percebido pelo imaginário coletivo da 

época. Assim, além dos personagens principais da trama, o espectador se depara 

com a mulher barbada, muitos anões, microcéfalos, irmãs siamesas, homens e 

mulheres sem braços e pernas, enfim, uma grande quantidade de indivíduos que 

contemporaneamente mais parecem saídos de desenhos animados, de histórias de 

ficção científica, mas que, tanto nos anos 1930 como hoje, correspondem a pessoas 

socialmente percebidas como deformadas. 

Contudo, o fascinante da história é que, apesar daquilo que esteticamente 

poderia causar repulsa ao público, “os monstros” – contrariando o que é possível 

inferir no início do filme – não são as pessoas que apresentam deficiência, mas sim 

duas personagens de aparência convencional, reconhecidas socialmente como 

‘normais’ – Cleópatra, a loira e bela trapezista (Olga Baclanova), e Hércules, o viril 

domador de touros (Henry Victor). 

O realizador Tod Browning apresenta um filme com um forte conteúdo que 

incita à reflexão sobre a sociedade da época, embaralhando as percepções triviais e 

naturalizadas sobre padrões de normalidade e anormalidade. Entre outros aspectos, 

o impacto do filme provém da utilização dos atores com deformidades – em papéis 

nos quais representam a si mesmos – o que corrobora para a problematização tanto 

da estética fílmica que associa os personagens a determinados padrões de 

“normalidade” biofísica quanto das concepções partilhadas pela sociedade ocidental. 

Com isso, Browning realiza uma operação importante, caracterizando o que vem a 
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ser o humano não a partir de sua exterioridade corpórea, mas sim em função de 

outros parâmetros, como a virtude e o comportamento ético.  

Após pesquisar, foi possível perceber que o enredo do filme dialoga com uma 

prática bastante frequente na Europa e nos EUA entre o final do século XVIII e o 

início do século XX, período em que se popularizaram os freaks shows, com 

humilhantes exposições das pessoas com deficiência, em que deformidades e 

mutilações eram apresentadas ao público como espetáculos de circo. 

O “feio” foi ao longo da história culturalmente conceituado como desarmonia 

por violar as regras da proporção sobre a qual a beleza se fundamenta. A 

repugnância diante do que é conceituado como anormal, deformado e mutilado é 

produto de um longo processo histórico; inclusive, aquilo que não correspondesse à 

normalidade era visto como “representação do mal”. Por intermédio da literatura 

revisada acerca do tema, pode-se afirmar que o nascimento de um anormal chegava 

a ser considerado uma desgraça e crianças malformadas eram deixadas ao relento 

para morrer. Nesse cenário, era frequente que as famílias se envergonhassem da 

presença em seu seio de um ente considerado anormal e, nestas circunstâncias, o 

mantivessem numa espécie de reclusão, a salvo do olhar condenatório da 

comunidade em que viviam. Além da aversão e do acinte, a bibliografia aponta 

outras reações a respeito do indivíduo tido como anormal: o sentimento de pena e a 

curiosidade. 

Apesar de o filme se situar em tempo e espaços distantes, a idéia do 

“monstro” pode ser encarada como a representação do que ainda nos dias atuais 

não pode ser totalmente compreendido, aquilo que causa o medo e a angústia. Sua 

intelecção se dá no mais das vezes em termos de estranhamento coletivo diante 

daquilo que não se encaixa nas definições de natureza compartilhada pelos grupos 

sociais. 

O filme que provocou, assim, reflexões e sentimentos impactantes naquele 

momento experimentado em Lisboa, coincidentemente, após um ano de estada no 

Brasil, fez-se presente ao longo da pesquisa de campo e em pleno processo de 

sensibilização da empresa pesquisada.50 Primeiramente, por meio do e-mail 

intitulado “Recebi por engano, eu acho q é pra vc”, que circulou entre os colegas de 

trabalho com a seguinte mensagem: 

                                                        
50

 O fato ocorreu cerca de um mês após a sensibilização do 1º grupo piloto, mais precisamente ao 
longo das adaptações realizadas para sensibilização do segundo grupo piloto. 
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Galera... o SHREK é até bonitinho, qdo olhamos pra esse aí... viram só? 
Tudo depende dos parâmetros que traçamos, ao olharmos para alguma 
coisa (ou alguém...kkkkkkk) 
bjokissimas!!! 

 

Figura 12 - Imagem do e-mail “Recebi por engano! É pra você...” 
Recebi por engano! É pra você... 
 

 
 

 

 
PELO TEU 

DIA!!!! 

Hoje é o dia mundial do feio. 

Envie esta mensagem 

de solidariedade 

a todos os feios que conhece... 

Eu já fiz a minha parte! 
 

Não adianta ficar bravo... 
 

Eu também recebi... 
(Por engano, claro!!!) 

 
       

 

Uma das integrantes do Comitê Gestor do Programa de Valorização da 

Diversidade, assim que soube do ocorrido, encaminhou o e-mail para área de 

Recursos Humanos da empresa, dizendo: 

 
Meninas, 
Vejam o e-mail que está circulando pela nossa empresa. O “feio” ao qual 
eles se referem é uma pessoa com deficiência. Acredito que seja um bom 
gancho a ser trabalhado na sensibilização dos colaboradores. 
Bjs, 
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Ela estava certa, esse era um gancho, assim como uma mensagem 

carregada de elementos da cultura organizacional que poderiam auxiliar, ainda mais, 

na condução da sensibilização. Sobretudo, apresentava-se ali um indicador de que 

esse processo jamais poderia se limitar aos gerentes, nem mesmo fazer parte de um 

projeto pontual como a maioria das empresas o tem compreendido. A mudança de 

comportamento relativo à deficiência deve se constituir em processo de 

aprendizagem e vivência contínuas, que devem abarcar a todos, principalmente por 

buscar romper com concepções seculares que se encontram no bojo da sociedade, 

das culturas. 

O fato é que após os resultados apresentados o e-mail mencionado não 

surpreende, uma vez que ele é fruto do desconhecimento que secularmente levou a 

atitudes negativas naturalizadas sobre a deficiência. As pessoas falam, escrevem e 

se posicionam de inúmeras formas, movidas muitas vezes pela ignorância – não em 

seu sentido pejorativo, mas sim entendida como algo que é fruto, reafirmando, da 

falta de conhecimento que abarca a sociedade de modo geral –, tal qual foi possível 

identificar nas atitudes sobre as PcDs na cultura da empresa alvo da pesquisa. São 

interpretações da deficiência que, apesar da sua origem longínqua, ainda se 

perpetuam nos dias atuais.  

Por isso, conforme assinala a autora da epígrafe escolhida para este capítulo, 

é preciso primeiramente compreender o olhar sobre a deficiência; e, diante desse 

olhar, promover a mudança de comportamento em seus aspectos negativos. A 

deficiência pode remeter a padrões de beleza destoantes e a uma subsequente 

atitude de exposição centrada na brincadeira ou exposição, como foi o caso do e-

mail que circulou na empresa. Entretanto, o ímpeto da ignorância pelo 

desconhecimento foi, decerto, o que fez a referida mensagem ter o alcance 

observado. As pessoas a partir de concepções naturalizadas, cujas raízes remontam 

a um tempo antiquíssimo, não conseguiram perceber que o conteúdo do referido 

correio eletrônico, antes de ser uma troça sem maiores consequências, contivesse 

efetivamente uma reprodução da violência estrutural contra a pessoa com 

deficiência. Uma imagem de um filme da década de 1930 foi trazida para os dias 

atuais com funções similares: expor aquilo que pode ser considerado esteticamente 

“feio”, ou ainda pouco aceitável entre os “normais”, podendo chegar a causar medo 

e angústia pelo simples olhar. 
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A concepção negativa que emergiu em um momento de descontração das 

pessoas que encaminharam o e-mail foi a mesma apreendida em diversos 

momentos da pesquisa voltada ao estudo de caso desta tese. Diante do ICD, os 

respondentes analisaram cada asserção para responder o que consideravam a 

resposta correta ou aquela que sabiam que poderia ser a melhor para evolução dos 

temas aceitação da diversidade e integração de profissionais com deficiência dentro 

da empresa. Ainda bem que, ao menos, já é possível em momento de racionalidade 

reconhecer que a concepção da deficiência em tons pejorativos ou discriminatórios 

não é a atitude desejável ou esperada no atual cenário histórico de luta por inclusão 

e igualdade de condições e tratamento, independente do segmento social. Contudo, 

nos momentos quando puderam se expressar mais livremente, como ocorreu no 

workshop de sensibilização – que, aliás, se mostrou um excelente observatório para 

a realização de um diagnóstico organizacional que captasse o ambiente no que ele 

contém de mais espontâneo –, falas que contradiziam o resultado do ICD, e até 

então aparentemente silenciadas, vinham à tona. Um exemplo claro deste fato diz 

respeito à concepção espiritual de deficiência do ICD, na qual a maioria dos 

respondentes não concordou com tal concepção, mas ao longo das atividades 

lúdicas do workshop e das respostas às perguntas acrescidas ao questionário de 

dados pessoais dos gerentes, lançaram palavras como "amor", "medo", "pena", 

“cuidado”, “sofrimento”, “tristeza”, “compaixão”, etc., associadas à deficiência – tanto 

ao se remeterem às lembranças de infância quanto nas interpretações 

correspondentes aos dias atuais. A pesquisa voltada à análise do comportamento 

deste pequeno grupo indicou, desse modo, que para se alcançar o real é preciso ser 

cauteloso, lançar mão das mais diversas técnicas, atentar para os perigos de 

conclusões superficiais e precipitadas. Sujeitos, grupos e sociedade devem ser 

considerados em suas interrelações. Os grupos não são um fim em si mesmo e sua 

análise possibilita a compreensão da lógica de onde estão inseridos e, assim, a 

captação de elementos do todo. As tramas sociais e históricas que embalam as 

concepções emergentes no caso focalizado nesta tese são a evidência dessa 

afirmação. 

Se considerados somente os resultados do Inventário de Concepções de 

Deficiência (ICD), poder-se-ia concluir que a concepção baseada na inclusão (Matriz 

da Inclusão) e as percepções de desempenho, de benefícios da contratação e sobre 

a necessidade de treinamento (Matriz Técnica), construídas ao longo da história, são 
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as que prevalecem entre os respondentes da empresa investigada. A 

homogeneidade de respostas dos três grupos no ICD possibilitou chegar a tais 

conclusões preliminares. 

No entanto, apenas os resultados derivados da aplicação desse inventário 

mostraram não serem suficientes para a obtenção de um diagnóstico real sobre tais 

concepções e para a compreensão de como as pessoas na organização interpretam 

de fato a deficiência. E, a partir de técnicas diferentes utilizadas neste estudo de 

caso, foi possível confirmar a coexistência de concepções distintas de deficiência 

entre os mesmos respondentes que, somadas, às respostas do ICD, resultaram no 

diagnóstico organizacional apresentado no capítulo 3. 

A partir do resultado do ICD foi constatado que um número reduzido, apenas 

cerca de 10% a 20% dos respondentes têm na matriz espiritual uma forma possível 

de conceber a deficiência. No entanto, ao confrontar tal resultado com os dados 

levantados no workshop e, também, diante dos relatos verbais, assim como das 

respostas especificamente incluídas no questionário sociodemográfico dos gerentes 

apresentadas no capítulo 3, infere-se que tal matriz ainda prevalece. A perpetuação 

dessa visão pode gerar graves problemas dentro da empresa, podendo apresentar 

como conseqüência, por exemplo, uma postura ética de caridade, sendo a 

integração de PcDs vista no âmbito similar ao do assistencialismo e da 

solidariedade. Esta visão é antagônica às exigências do atual mercado e da própria 

política da empresa no que consiste à meritocracia, na qual a lógica que rege a 

contratação se baseia no alto desempenho e a avaliação depende do alcance dos 

resultados por parte dos funcionários em virtude de seus méritos. A perpetuação da 

concepção espiritual pode levar o gestor a promover medidas provisórias e 

diferenciadas com relação aos seus profissionais com deficiência. Sob esse prisma, 

é possível que uma menor quantidade de atividades, ou então aquelas com graus 

inferiores de importância e responsabilidade, acabem sendo oferecidas 

exclusivamente às PcDs, o que corrobora a interpretação de que estas são vistas 

mais em função de sua deficiência do que de suas potencialidades.  

Além do mais, diante de equipes de trabalho cada vez mais enxutas, a 

reprodução da matriz espiritual acerca da deficiência pode gerar conflitos na medida 

em que os profissionais ditos normais se sentem sobrecarregados ou menos 

privilegiados do que as PcDs, levando-os a questionar a falta de equidade no 

tratamento das pessoas. De modo correlato, o relacionamento entre gestores e 
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funcionários com deficiência também pode gerar atitudes paternalistas ou 

protecionistas, igualmente indesejáveis por fazer desviar o cotidiano laboral da PcD 

de modo que a diferenciação represente a não inclusão e o direito se torne benesse, 

favor, assistencialismo.   

Quanto à matriz baseada na normalidade os respondentes, cerca de 70%, 

demonstraram não perceber a deficiência como um desvio da normalidade. Da 

mesma forma, segundo os resultados do ICD, os respondentes não acreditam que 

as PcDs devam ser alocadas em trabalhos e setores específicos conforme suas 

deficiências. Um número pouco significativo, em torno de 30%, preferiu não se 

posicionar de modo mais incisivo, assinalando que “discorda pouco” ou “concorda 

pouco” com a referida matriz. 

Além disso, constatou-se que a maioria dos respondentes do ICD, cerca de 

82%, concorda com os pressupostos da matriz de inclusão, demonstrando ter a 

consciência da necessidade de adequação das condições e instrumentos de 

trabalho, objetivando, assim, oferecer igualdade de condições para todos. Um 

número bastante representativo, mais de 90%, também assinalou uma atitude 

positiva quanto ao fator de desempenho; assim, por meio dos resultados do ICD se 

pode inferir que a maioria dos respondentes não apresentou dúvida com relação ao 

desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência. Os grupos 

pilotos 1 e 2 – constituídos por profissionais das áreas do Comitê Gestor do projeto 

(30 pessoas) e trainees (12 pessoas) – chegaram, inclusive, a apresentar uma 

percepção 100% favorável no que concerne a essa matriz. 

No entanto, fatos precisam ser matizados a fim de desvendar concepções 

silenciadas. Ao mesmo tempo que os respondentes se posicionaram 

desfavoravelmente com relação aos aspectos negativos dessas matrizes do ICD, 

também foi constatado, por exemplo, que a empresa não tinha noção de quais 

vagas de emprego poderiam ser ocupadas por profissionais com deficiência, bem 

como que tipos de deficiência poderiam ser aceitas. Além disso, como foi possível 

identificar nas respostas do questionário sociodemográfico, apenas 3% dos 

participantes dessa pesquisa trabalham atualmente com profissionais com 

deficiência. As vagas de emprego abertas eram para cargos cujos salários eram 

muito baixos e as atividades, em sua maioria, não exigiam muita qualificação. 

Apesar disso, a área de Responsabilidade Social Corporativa reiterava nas reuniões 

com o Comitê Gestor que havia qualificado um número significativo de pessoas com 
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deficiência e, portanto, poderia indicar tais profissionais para ocupação de cargos 

específicos. Entende-se, então, que a falta de comunicação e a falta de crença 

relativa à potencialidade e possibilidade de adequação dessas pessoas à empresa, 

inclusive pela própria área de Recursos Humanos, era visível. A Direção Regional, 

contudo, deseja que o recrutamento de profissionais, realizado por meio de anúncios 

em jornais, não ressaltasse que a vaga se destinava a PcDs, por considerar tal 

procedimento discriminatório. A direção deseja que as vagas abertas estejam 

disponíveis a todos que se interessarem, independente de apresentarem ou não 

alguma deficiência. Mas, ao observar tanto o que diz respeito à cultura interna da 

empresa quanto o que tange à percepção da sociedade – incluindo nesta a própria 

pessoa com deficiência –, pode-se afirmar que para as vagas nas quais não 

aparecem especificadas a aceitação do segmento em pauta só se candidatam 

aqueles considerados normais. 

Outra marca da contradição reside em um dado importante: entre os 

respondentes das áreas priorizadas na pesquisa não existem profissionais com 

deficiência. Tais dados indicam que, apesar de os gestores compartilharem do 

pressuposto da normalidade, os mesmos não contrataram PcDs e nem mesmo 

incentivaram, até então, a abertura de vagas com esse propósito.  

Entre os gestores não participantes da pesquisa também foi possível 

identificar fatos que deixavam a entender que a contratação do segmento em 

evidência pudesse comprometer os resultados de sua área. Entre as concepções 

visivelmente manipuladas nas respostas do questionário emerge a evidência das 

concepções silenciadas e só apreendidas pela contradição retratada nos fatos e 

falas daqueles com quem o Comitê Gestor no projeto pôde ter acesso. Vale 

reafirmar que as pessoas sabem que é politicamente correto não segregar em 

decorrência da deficiência. Convém achar normal a existência da deficiência nas 

pessoas e não demonstrar que se acredita que isso possa vir a trazer implicações 

para o trabalho, tais como atitudes inadequadas provocando situações embaraçosas 

por parte das PcDs, ou mesmo que estas estejam propensas a acidentes ou possam 

ter problemas de relacionamento. De igual modo convém não marcar positivamente 

as assertivas do questionário ICD que defendem a segregação de profissionais com 

deficiência em setores específicos. Ou seja, de acordo com os resultados do 

questionário, os respondentes demonstraram aceitar a integração de PcDs, mas, 

simultaneamente, ao se analisar e cruzar com outros dados, tais concepções 
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parecem cair por terra. A sensibilização do grupo gerencial, nesse sentido, deve ter 

foco ainda maior na desmistificação da deficiência e suas possibilidades reais no 

trabalho a partir do negócio específico da organização. Apenas o período de uma 

tarde para tal sensibilização não é suficiente. Novamente se defende a 

sensibilização pautada em diferentes ações, em momentos distintos, a partir de 

abordagens também distintas, englobando o amplo rol de particularidades e 

especificidades intrínsecas à inclusão de PcDs.  

Sobre o fator benefícios, mais de 90% do total dos respondentes mostraram 

ser favoráveis, apontando, assim, que os mesmos acreditam que a imagem 

organizacional se fortalece quando a empresa contrata pessoas com deficiência e 

que, também, internamente as demais pessoas se sentem mais motivadas ao 

notarem que as PcDs estão trabalhando. É importante ressaltar, contudo, que até 

36% dos respondentes assinalaram “concordo pouco” ou “discordo pouco” sobre 

este aspecto, revelando que algumas pessoas ainda têm suas dúvidas sobre os 

benefícios externos e internos promovidos pela contratação de PcDs. 

Este fator, mesmo ao ser colocado em pauta sinteticamente no workshop, não 

foi objeto de uma manifestação significativa por parte dos participantes. Do mesmo 

modo, nenhuma “fala” acusou discordância ou concordância com relação ao tema 

nos relatos informais. Acredita-se que poucas pessoas reflitam ainda sobre tais 

benefícios. Contudo, o receio ao se vislumbrar a contratação como uma forma de 

melhoria da imagem da empresa é que a integração seja reduzida ao aspecto 

mercadológico, no qual o direito à cidadania pela inclusão seja colocado em 

segundo plano e, mais uma vez, sejam priorizados os benefícios em termos fiscais, 

de imagem ou marketing, por parte da empresa, face a um ínfimo avanço em termos 

da inclusão propriamente dita. 

A respeito do fator vínculo das pessoas com deficiência, afirma-se que os 

resultados do ICD promoveram as reflexões mais interessantes até então, 

embasando acentuadamente a hipótese desta tese, uma vez que ficou nítido que, 

como os participantes da pesquisa ficaram em dúvida sobre a resposta 

“politicamente correta”, preferiram não se posicionar de modo tão incisivo. A 

quantidade de respondentes que optou por marcar “discordo totalmente” e “discordo 

pouco”, ou seja, os indecisos, foi igual ou superior àqueles se posicionaram 

negativamente acerca deste fator. Assim, em outras palavras, conclui-se que mais 

da metade dos respondentes ficaram indecisos ou assinalaram que não concordam 
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com o fato de as pessoas com deficiência serem mais comprometidas, nem 

tampouco com o fato delas terem mais estabilidade no emprego do que as demais 

pessoas. Talvez a dificuldade de se posicionar com relação a tais asserções recaia 

de um modo geral no fato de as pessoas tenderem a vincular personalidade, 

situações, etc. à deficiência. A questão de um profissional ser mais comprometido do 

que outro no trabalho não pode se respaldar na deficiência.  

No sentido oposto, de acordo com as verbalizações espontâneas, gestores 

reclamaram justamente da falta de comprometimento das pessoas com deficiência 

com relação ao trabalho. Diziam que as garantias da lei possibilitavam que o 

segmento em pauta fosse menos comprometido do que os outros profissionais, 

trazendo consequências negativas às equipes de trabalho. 

Os respondentes do ICD que concordaram com este fator, por outro lado, 

demonstram que a dificuldade de integração encontradas por PcDs pode fazer delas 

pessoas mais comprometidas ao terem a oportunidade de estar em um emprego e 

se firmar no mesmo.   

Nesse ponto, é louvável a ideia de se terem explorado no workshop, questões 

ligadas à diferenciação entre personalidade e deficiência, operação que rendeu 

frutos particularmente com o evento do segundo grupo piloto. O comprometimento 

pode ou não ser intrínseco a um profissional que tem deficiência, mas a deficiência 

em si não é fator determinante. É o mesmo que considerar que uma pessoa é 

pessimista por ter deficiência.Nesse mesmo diapasão reconhece-se a existência 

daquelas pessoas que se fazem de “coitadas”, vitimizando-se para conseguir tudo 

com maior facilidade, seja apresentando ou não alguma deficiência – situação, aliás, 

que se evidencia não somente nas empresas, mas nos mais diversos âmbitos 

sociais.  

Pelos resultados da pesquisa, então, confirma-se aqui a necessidade de 

problematizar todas essas questões nos exercícios de sensibilização, uma vez que o 

comportamento diante da deficiência pode ser influenciado pelos mitos aludidos, os 

quais parecem possuir um vigor extraordinário. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o fator necessidade de 

treinamento foi o que obteve a resposta mais coerente até então, tornando-se 

preponderante neste diagnóstico sobre as concepções de deficiência. Isso porque, 

se anteriormente foi possível perceber a existência de contradições entre as 

concepções assinaladas no ICD, as levantadas no workshop, nos relatos verbais e 



212 
 

 

nas respostas às perguntas acrescidas aos gerentes no questionário com os dados 

dos respondentes, agora, o último fator revela quase por unanimidade que, em 

média, as pessoas apresentaram maior tendência em “concordar totalmente” com as 

assertivas, indicando uma percepção pouco duvidosa e bastante positiva sobre a 

necessidade de treinamento tanto das lideranças quanto dos demais funcionários 

para receberem na empresa profissionais com deficiência.  

Assim, as diferentes concepções que emergiram como resultado desta 

pesquisa revelaram, em primeiro lugar, a riqueza produzida pela análise de grupos 

quando a sua inter-relação com a sociedade é percebida tão claramente, e, em 

segundo lugar – mas como pressuposto do anterior –, a complexidade na qual as 

empresas brasileiras se encontram envolvidas no que concerne à gestão de 

pessoas diante da tentativa de cumprimento da Lei de Cotas.  

A hipótese que respaldou esta tese, no entanto, pode ser confirmada a partir 

do resultado obtido por meio do cruzamento dos dados quantitativos e qualitativos. 

Pode-se afirmar que a Lei de Cotas promoveu repercussões positivas dentro da 

organização pesquisada, porque, apesar de concepções negativas que ainda 

prevalecem sobre a deficiência, houve em determinado momento a tentativa de 

camuflá-las. Isto permite concluir que as pessoas começam a questionar seus 

modelos mentais arraigados sobre a diversidade, reciclar suas opiniões e assimilar 

novas informações sobre as pessoas com deficiência e as possibilidades da sua 

inclusão, informações estas que circulam cada vez mais intensamente após a 

fiscalização da referida lei. A diferença da década de 1930, época da produção do 

filme Freaks, para os dias atuais é justamente esta. Se anteriormente a exclusão era 

práxis legitimada – haja vista a naturalização dos espetáculos nos circos dos 

horrores e a compreensão de que a atitude politicamente correta ao lidar com PcDs 

era a segregação e o confinamento –, hoje, ao se racionalizar a deficiência, vem à 

tona a ilegalidade da exclusão aberta – promovida pelas políticas públicas – e as 

novas expectativas sobre o comportamento humano diante das diferenças sociais 

que devem ser aceitas a partir do princípio da equidade. Teoria e prática hoje 

conflitam e novas respostas precisam ser dadas, mas isto representa um indiscutível 

avanço. Há décadas atrás o problema estava justamente no fato de teoria e prática 

caminharem juntas e apontarem, indissociadamente, para a exclusão deliberada. O 

conflito, cada dia mais acirrado na busca por soluções, é positivo e pode ser 

considerado um dos efeitos mais salutares resultante da Lei de Cotas no Brasil. A 
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mídia, as redes sociais, as sensibilizações nas empresas, os inúmeros eventos e 

movimentos promovidos pelo Estado e por organizações não governamentais, entre 

outros, estão pulverizando informação e promovendo a mudança do olhar sobre a 

deficiência e suas possibilidades e necessidades na sociedade. Inclusive, de acordo 

com os dados assinalados no questionário sociodemográfico, cerca de 40% dos 

respondentes já haviam participado de algum evento, treinamento ou programa para 

lidar com PcDs. Destarte, agora é necessário investir de modo mais agressivo em 

uma mudança de cultura organizacional no que diz respeito às concepções de 

deficiência, a fim de que o politicamente correto saia do campo das ideias e da 

teoria, e passe para a prática cotidiana em direção à inclusão efetiva.  

Especificamente neste estudo de caso, tais efeitos positivos da Lei se 

manifestaram de duas formas: a primeira, já mencionada, na medida em que os 

respondentes demonstraram conhecimento sobre o que é politicamente correto a 

ponto de camuflarem as respostas às assertivas do ICD. A segunda, pelos relatos 

verbais espontâneos de muitos participantes da pesquisa que ressaltaram – durante 

a aplicação do questionário e do workshop – a importância de existir esse projeto de 

sensibilização na empresa, demonstrando assim que reconhecem, por um lado, a 

falta de preparo das lideranças e da própria organização como um todo para receber 

as PcDs, e, por outro lado, ainda que de modo menos intenso, a relevância de 

aceitar a diversidade não apenas por existir a imposição legal, mas também porque 

as pessoas precisam ser respeitadas independente do segmento a que pertencem. 

Enfim, estamos no século do respeito à diferença e, além disso, a meritocracia, 

assim como o foco nas pessoas, está prevista nos valores da empresa alvo do 

estudo, tal como acontece em grande parte das organizações contemporâneas, 

ainda que não habitem integralmente a essência de suas culturas. Desde pouco 

mais de cinco anos as pessoas estão se vendo envolvidas no debate acerca da 

necessidade do respeito ao outro, na promoção da acessibilidade, na inclusão da 

diferença. Abrangendo ainda o rol da segunda manifestação, conforme foi possível 

perceber pelos resultados apresentados no capítulo anterior, a maior parte dos 

participantes da sensibilização assinalou a necessidade de a sensibilização ser 

composta por uma carga horária maior, apresentar mais tempo para discussão do 

tema em grupo e ter continuidade para que outros temas sejam debatidos, 

principalmente sobre como lidar com os diferentes tipos de deficiência. A 

possibilidade de poder ser observadora no workshop respalda a conclusão de que, 
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apesar de todos os aspectos negativos intrínsecos a este momento de mudança, as 

pessoas que tiveram oportunidade de participar do evento sentiram prazer, 

emocionaram-se, regataram histórias e antigas percepções, começaram a fazer 

outras relações e alcançaram em certa medida novas conclusões sobre a 

deficiência. Alguns se incomodaram, pois a mudança é sempre um processo difícil, 

mas mesmo estes fizeram uma avaliação positiva sobre o evento e a sua 

potencialidade dentro do processo inclusivo. Deixar o trabalho para uma atividade 

externa geralmente representa um problema, dado que efetivamente dificultou a 

ocorrência de um maior número de eventos de sensibilização. Contudo, é possível 

afirmar que os participantes dos dois grupos piloto saíram do evento conscientes de 

sua importância e com a certeza de que suspender momentaneamente as atividades 

no trabalho para este fim é essencial neste momento histórico. Esta afirmação se 

baliza também nos resultados do questionário. 

Aproveitando “o gancho”, pode-se inferir que o diagnóstico das concepções 

de deficiência e demais conclusões propiciadas por este estudo de caso servirá para 

balizar as demais ações, na medida em que apresentam um retrato atual da 

empresa sobre a questão, viabilizando direções mais assertivas para a 

sensibilização, que deverá ter continuidade na empresa alvo dessa pesquisa em 

2012 visto que muitas interpretações históricas sobre a deficiência ainda continuam 

vivas. A conclusão culmina na necessidade de as áreas de Gestão de Pessoas 

(RH), Educação Corporativa, Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

Corporativa – que inclusive constituem o Comitê Gestor do Projeto de Sensibilização 

Gerencial – levarem os gestores à reflexão acerca das principais concepções de 

deficiência diagnosticadas, problematizando suas conseqüências e trabalhando os 

receios e desafios provenientes do processo de integração para posterior inclusão 

de pessoas com deficiência. Entretanto, é preciso ressaltar que, ao contrário do que 

as empresas têm defendido, a sensibilização deve ser apenas um primeiro 

momento, assim como uma possibilidade para obtenção de dados que viabilizem um 

diagnóstico sobre elementos da cultura organizacional sobre o tema, como, por 

exemplo, as concepções de deficiência predominantes. Muitas outras ações 

educativas e educacionais ainda devem ser realizadas com a finalidade de mudar o 

comportamento das pessoas na empresa, o que se deve constituir em um processo 

contínuo, proveniente de ação coordenada e em rede. A inovação com relação à 
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inclusão deve partir de uma visão compartilhada advinda de um ambiente propício, 

com acessibilidade em todos os níveis. 

 

 

4.2 Limitações da pesquisa 

 

 

Limitações da presente pesquisa são aqui destacadas. Entre estas se situa o 

fato de que ainda não foi apresentada, na literatura, uma definição operacional do 

conceito de inclusão laboral, o que inviabiliza de certa forma as investigações acerca 

do tema. (BRITE; NUNES SOBRINHO; SOUZA, 2010). Além disso, a limitação 

principal se deu pelo pouco envolvimento da cúpula da organização alvo da 

pesquisa no projeto de sensibilização, dificultando, assim, o cumprimento de prazos, 

a adesão de todos os seus colaboradores no processo e a realização do último 

workshop previsto para o fechamento desta pesquisa. Também a abordagem mais 

aprofundada de aspectos já investigados na pesquisa, utilizando-se a técnica de 

entrevista em profundidade para a coleta de dados, poderia encaminhar a estudos 

complementares. Ademais, o desenvolvimento de pesquisas similares em outras 

empresas, explorando método com instrumentos de coleta de dados similares, 

possibilitaria generalizar as conclusões, subsidiando uma melhor gestão da 

diversidade. 

Com referência ao programa modelo que será apresentado a seguir, entende-

se que seria necessária a implantação do mesmo a fim de testá-lo e validá-lo de 

maneira mais científica. 

Cabe salientar que as limitações apresentadas demonstraram que a 

abordagem do tema não se encontra de forma alguma esgotada e nem mesmo 

contempla o conjunto de limitações teórico-metodológicas desta pesquisa, mas 

apresenta, sem dúvida, comprovações que deverão ser consideradas em futuros 

estudos. Seria bastante interessante que novas pesquisas fossem realizadas a fim 

de ampliar o nível de conhecimento sobre a inclusão e valorização da diversidade no 

mundo do trabalho. 
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5 PERSPECTIVAS – PROPOSTA PROGRAMA MODELO VALORIZAÇÃO DA 

DIVERSIDADE 

 

 

Os resultados da pesquisa apontaram que o caminho da inclusão precisaria 

ser identificado como um processo contínuo para mudança de comportamento frente 

à profissionalização do segmento em pauta. Sendo assim, alinhados à experiência 

profissional relativa à consultoria sobre diversidade no ambiente laboral e à trajetória 

de pesquisa no país e no exterior ― financiada pela CAPES ―, os referidos 

resultados possibilitaram o desenvolvimento de uma proposta de programa modelo 

de valorização da diversidade que vislumbra atender as empresas brasileiras 

comprometidas com o ingresso de PcDs no universo laboral, de modo que este não 

represente exclusivamente o respeito a cláusulas legais de obrigatoriedade nem 

somente se atenha de modo estreito a aspectos vinculados à imagem institucional, 

mas, de outra forma, expresse genuinamente um instrumento de inclusão em suas 

dimensões. É importante ressaltar que este Programa é apenas uma recomendação 

final desta tese e precisa ser desenvolvido de forma mais robusta e validado em 

estudos posteriores, como proposta a ser empreendida no ano de 2012 na própria 

empresa alvo desta pesquisa. Por ora, será apresentado de modo sintético, em 

quadro esquemático e escrita explicativa básica, iniciando-se pelo plano como 

primeiro passo. 

Um plano que objetiva a inclusão de pessoas com deficiência precisa 

primeiramente ter o apoio da cúpula da empresa, sem o qual a experiência aponta 

que tudo se torna mais difícil, seja pela questão financeira ou mesmo pela 

resistência das pessoas em participar. A fim de conferir legitimidade ao Programa e 

promover a aceitação entre os colaboradores, todas as ações precisam ser 

comunicadas com a assinatura de um integrante da cúpula da organização 

(direção), que necessitará ser eleito como uma espécie de “padrinho” do Programa. 

Este “padrinho” será a referência de todos na empresa no que concerne ao tema, 

principalmente no intuito de facilitar a eliminação das possíveis barreiras que 

apareçam ao longo do processo. Também precisam ser definidas as áreas da 

empresa que serão envolvidas diretamente e os seus respectivos integrantes que 

constituirão o Comitê Gestor e as representarão, sendo esta uma decisão 

estratégica. Isto significa que tanto as áreas envolvidas quanto os integrantes devem 
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ser escolhidos de acordo com as suas possibilidades de contribuição. Áreas como 

Recursos Humanos (Gestão de Pessoas/Educação Corporativa) e Responsabilidade 

Social são imprescindíveis, por suas supostas expertises relativas à contratação, 

retenção, desenvolvimento e descoberta de talentos. Por lidarem constantemente 

com a diversidade, seus especialistas precisam desenvolver e monitorar o programa 

a partir de uma visão sistêmica dos projetos e se comprometer sempre com a sua 

constante atualização e busca de aprendizagem continuada sobre a temática, 

priorizando a qualidade e se amparando em benchmarking diante do cenário 

inclusivo, bem como com a transparência das ações que merecem permear a 

organização como um todo. Para tal, é essencial que esta seja uma decisão coletiva 

e consciente a fim de que o Comitê Gestor seja liberado de outras atividades 

laborais que o impeçam de se dedicar ao Programa voltado à Inclusão dentro da 

Empresa. São atividades deste Comitê: 

 

► Gerenciar todos os projetos a partir de ferramentas que serão 

apresentadas mais à frente, logo ao fim destas Conclusões. 

► Aplicar instrumentos, analisar documentos e dados que procedam a 

um diagnóstico com construção de subsequente plano de ações. 

► Mapear profissionais com deficiência e seus respectivos postos de 

trabalho. 

► Organizar eventos e desenvolver materiais didáticos. 

► Selecionar, acompanhar e apoiar instrutores, especialistas e 

consultores externos. 

► Apoiar, orientar e acompanhar os processos de recrutamento, 

seleção e socialização. 

► Orientar e acompanhar para o cumprimento das metas gerenciais 

acerca da contratação de PcDs a partir da estratégia de ação 

proposta na Sensibilização. 

► Interferir em todos os níveis hierárquicos, exigindo respeito aos 

profissionais com deficiência e reforçando a premissa de que a 

inclusão é responsabilidade de todos na empresa.  

► Garantir a sustentabilidade e inovação em cada projeto. 
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Paralelamente, o programa deve receber um nome no qual os objetivos já se 

demonstrem nítidos, como, por exemplo, Programa de Valorização da Diversidade – 

Contratação, Retenção e Desenvolvimento de Profissionais com Deficiência no(a) 

NOME DA EMPRESA. O referido programa, então, poderá ser composto por 10 

projetos, não necessariamente sequenciais, que devem acontecer, entre outros 

fatores, considerando o grau de maturidade em que a empresa se encontra, o 

alcance financeiro e o contexto organizacional. Para tanto, é essencial que o 

primeiro momento se edifique num diagnóstico preliminar, gerando um termo de 

abertura assinado pelo “padrinho” do programa, pertencente à direção da empresa. 

O Programa de Valorização da Diversidade precisa estar adequado a ações 

que busquem não só a contratação, mas também a retenção e o desenvolvimento 

das pessoas com deficiência: os ambientes inadequados e/ou pouco harmoniosos 

têm provocado absenteísmo e alto índice de turnover, como foi debatido no primeiro 

capítulo. A partir de um clima favorável, as pessoas se sentem parte da organização 

e agregam valor. Por isso, esse programa precisa ter como parâmetro de inclusão os 

seis tipos de acessibilidade (atitudinal, arquitetônica, instrumental, comunicacional, 

metodológica e programática), já especificados no primeiro capítulo desta tese, 

devendo nortear os 10 projetos, esquematizados a seguir: 
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Figura 13 - Programa valorização da diversidade nas empresas 
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Projeto 1 
Diagnóstico e adequação do Programa à estratégia da empresa e delineamento 

de novas políticas de valorização da diversidade 

Na sociedade do conhecimento o fator humano é decisivo para que exista 

inovação dentro das organizações, como foi visto anteriormente. Contudo, a 

diversidade é intrínseca ao ser humano, representando a sua gestão um desafio, na 

medida em que a diferença ainda impõe limites de aceitação. As empresas 

defendem que a diversidade agrega valor, mas ainda ditam o que admitem como tal. 

E, diante dessa premissa, observa-se que dificilmente as empresas se encontram 

preparadas para receber pessoas com deficiência em seus quadros laborais. Nesse 

sentido, conclui-se que para haver inovação pela diversidade é preciso promover 

uma mudança de ordem cultural nas organizações, sendo esta a principal diretriz do 

processo inclusivo.  

Assim sendo, no primeiro projeto deverá se proceder a um diagnóstico 

preliminar a fim de captar informações básicas acerca da cultura organizacional 

sobre a deficiência. Diferentemente do que foi feito neste estudo de caso, seria 

neste momento que questões relativas às concepções de deficiência, por exemplo, 

precisam ser analisadas. Outros dados a serem levantados dizem respeito à 

percepção dos colaboradores com e sem deficiência quanto à necessidade de 

adequação do ambiente para receber PcDs na empresa, também podendo ser 

identificado por meio de questionário. Contudo, defende-se aqui que a primeira 

barreira a ser eliminada é a atitudinal. Desse modo, identificar as 

representações/concepções de deficiência poderia ser o ponto de partida para 

problematizar pontos emergentes e definir ações a serem realizadas com maior 

assertividade. Se as pessoas começam a alinhar os seus olhares sobre as 

diferenças, concebendo-as positivamente, torna-se mais fácil contribuir para que 

outras barreiras sejam eliminadas.  

Nesse aspecto, uma escala atitudinal poderia ser utilizada como um primeiro 

instrumento de coleta de dados51. Posteriormente, entrevistas poderiam ser 

realizadas a partir dos mesmos grupos amostrais. O cruzamento de seus resultados, 

assim, possibilitaria verificar como as pessoas compreendem a deficiência. Tal 

retrato, aliado à revisão das políticas da empresa ― tais como as normas, os 

                                                        
51

 Uma outra sugestão de escala a ser utilizada para esse fim seria a construída pela autora Elisa 
Tanaka em tese de doutorado defendida na Faculdade de Educação da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho. O título da referida tese é O Desenvolvimento de uma escala de 
atitude sociais em relação ao trabalho da pessoa com deficiência, defendida em 2007.  
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regulamentos, os valores, a descrição de cargos, etc. ―, culminaria em ações 

inclusivas assertivas e direcionadas ao contexto específico da organização, 

balizadas nos seis tipos de acessibilidade defendidos anteriormente como parâmetro 

de inclusão. 

 

Projeto 2 
Mapeamento de colaboradores com deficiência e postos de trabalho 

 

A realização do mapeamento de profissionais com deficiência dentro da 

empresas precisa ser parte de um dos primeiros momentos do processo inclusivo, 

sendo essencial por três razões:  

 
1ª) Programa de Valorização da Diversidade deve contar com as 

contribuições da diversidade – ancora-se na necessidade de identificar as PcDs 

existentes na empresa a fim de que as mesmas sejam convidadas a contribuir para 

a melhoria do ambiente prevista no Programa inclusivo. Envolvê-las no processo é 

fundamental para a eficácia dos projetos, uma vez que são elas que vivenciam de 

fato as barreiras existentes nas empresas e, portanto, podem apontá-las com maior 

precisão. 

2ª) As mudanças devem começar agora – se dá pela necessidade de 

oferecer, desde o início do Programa, melhor qualidade de vida às PcDs que já 

fazem parte do quadro laboral da empresa por meio da adequação do ambiente de 

trabalho. Ações, nesse sentido, podem ser promovidas paralelamente aos demais 

projetos, com o fito de solidificar a ideia da inclusão e propiciar legitimidade ao 

projeto entre os colaboradores. Profissionais com e sem deficiência começarão a 

perceber, inclusive, que estão envolvidos neste clima de mudança, sendo parte da 

mesma. Para tanto, será necessário não só identificar tais profissionais como 

também seus cargos, atividades e postos de trabalho. 

3ª) Para o cumprimento da Lei precisam ser considerados os números 

atuais – é fundamental saber onde se está para planejar aonde se deseja chegar. 

Uma empresa que não tem clareza sobre o número de profissionais com deficiência 

que possui, entre outras questões, não terá como estabelecer metas e prazos para 

alcançar o percentual exigido pela Lei de Cotas. 
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No entanto, a realização deste mapeamento requer cuidados, pois as 

empresas brasileiras precisam de autorização formal de seus profissionais com 

deficiência para que os mesmos entrem nas cotas. Mesmo aqueles que já foram 

diagnosticados por médicos têm direito a não se autodeclarar deficientes. E é 

preciso que os responsáveis pela área de Gestão de Pessoas saibam lidar natural e 

respeitosamente com essa situação. 

 

Projeto 3 
Sensibilização Gerencial para inclusão de Pessoas com Deficiência 

 

Erroneamente, as empresas vêm identificando a sensibilização como a única 

ou a principal ação de inclusão. Também vêm considerando inclusão apenas a 

sensibilização de colaboradores (em formato de workshop de um ou meio período). 

Na verdade, esse tipo de apropriação da Sensibilização tem se demonstrado apenas 

um paliativo cuja finalidade se limita a fornecer informações básicas para um número 

reduzido de colaboradores – geralmente líderes – que precisarão multiplicar para 

suas equipes o que aprenderam em "curtas sessões”. E, logo em seguida, inclusão 

torna-se um tema esquecido. 

Distantes da realidade, tais empresas ignoram a real função da sensibilização 

como projeto inicial que precisará culminar em outros tantos voltados à inclusão. A 

sensibilização tem como objetivo a promoção da mudança de olhar acerca da 

deficiência, combatendo de modo explícito as manifestações preconceituosas e 

abrindo espaço para as atitudes positivas e ações concretas para receber (e lidar, 

cotidianamente) com profissionais com deficiência. Para tanto, é necessário 

considerar as dificuldades que as pessoas enfrentam nesse relacionamento. Por 

isso, além das barreiras arquitetônicas, leva a refletir muito mais sobre as barreiras 

atitudinais, derivadas frequentemente das concepções sócio-históricas. A etapa da 

sensibilização deve preceder a convivência e obejtivar a dirimir possíveis 

resistências, constituindo-se numa oportunidade para se instruir nos aspectos 

conceituais, legais, sociais e empresariais relacionados ao tema em questão. Após o 

estudo de caso aqui exposto, foi possível concluir que, quando uma pessoa se diz 

sensibilizada por algo, isto significa, pelo menos teoricamente, que algo a fez refletir, 

obteve sentido, a impressionou, enfim, mereceu a sua real atenção. Para que isso 

tenha ocorrido é evidente ter havido acesso a dado conhecimento, pois ninguém se 
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sensibiliza por aquilo que não conhece (isso não é verdade). Entretanto, entre estar 

sensibilizado e estar comprometido existe uma longa distância. Pode-se estar 

sensível quanto à importância de determinado processo, mas não estar 

comprometido com os seus resultados. Quando se trata de inclusão, as pessoas 

precisam “saber”(ter conhecimento), “saber fazer” e “querer fazer”.  

Inicialmente os gerentes precisam ser priorizados por se compreender que 

estes são considerados os principais agentes de mudança de uma organização, o 

que não exclui a responsabilidade de cada membro em fazer a diferença. Entretanto, 

são eles quem precisam multiplicar o conhecimento, tomar decisões e servir de 

exemplo comportamental para os demais colaboradores, principalmente os seus 

subordinados.  

Um projeto de sensibilização gerencial precisa ser composto de várias ações, 

incluindo workshops, palestras, encontros técnicos, grupos de estudo, cursos etc. As 

técnicas vivenciais são fundamentais para que os participantes sintam na pele as 

dificuldades enfrentas por PcDs no dia a dia. A fim de não tornar os encontros 

maçantes, a ludicidade deve ser norteadora dos programas didáticos desenvolvidos 

para alcançar os objetivos do projeto.   

Um Projeto de Sensibilização Gerencial deve priorizar no bojo de suas ações 

atividades vivenciais que os participantes tenham a oportunidade de “sentir na pele” 

algumas das barreiras encontradas por profissionais com deficiência ao ingressarem 

num novo ambiente de trabalho. Nesse sentido, determinados pontos devem elencar 

a lista de itens imprescindíveis à reflexão que levará a alcançar os objetivos deste 

projeto: 

 

► A importância da sensibilização no processo inclusivo; 

► O conceito e as estatísticas de deficiência no país e no mundo; 

► A deficiência como construção social; 

► A violência estrutural como promotora da exclusão social; 

► As políticas públicas voltadas à integração social de PcDs 

(Garantia à cidadania; Equiparação dos direitos; Lei nº 8.213/91 e, entre 

outras, acesso à educação, saúde e trabalho); 

► As principais barreiras encontradas pelos profissionais com 

deficiência; 
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► A deficiência ao longo da história e a perpetuação de 

concepções na atual sociedade e, consequentemente, nas empresas como 

reflexo social; 

► As razões que vem promovendo o elevado turnover de PcDs nos 

ambientes laborais; 

► Os tipos de deficiência e suas especificidades; 

► “O como lidar” no cotidiano com os diferentes tipos de 

deficiência; 

► Os seis tipos de acessibilidade (atitudinal, arquitetônica, 

comunicacional, instrumental, metodológica e programática) como parâmetro 

de inclusão;  

► Os “mitos” sobre a deficiência, tais como perceber a pessoa com 

deficiência como um ser especial, divino ou digno de piedade; uma pessoa 

ineficiente ou mais produtiva; alguém revoltado ou muito sensível; ou, ainda, 

um ser frágil, triste e que se aproveita da sua “limitação” para trabalhar menos 

que os demais, como foram abordados nesta tese; 

► Benefícios da contratação de profissionais com deficiência, tais 

como a imagem positiva da marca organizacional, o ambiente humanizado, a 

diversidade para as equipes de trabalho – viabilizando diferentes olhares 

sobre o mesmo ponto de vista;  

 

Vincula-se a tal projeto a responsabilidade gerencial com o Programa, 

cabendo a cada participante definir estratégias de ação para inclusão (longo, médio 

e curto prazos) em suas equipes de trabalho. Isso pode ser combinado no final de 

uma sessão de workshop, por exemplo, em que após toda instrução recebida se 

deverá montar um plano inclusivo direcionado pelas questões a seguir: 

 

1. Qual a próxima vaga que você pode abrir para uma pessoa com 

deficiência em seu setor?  

2. Como garantiria os seis tipos de acessibilidade a esse novo 

profissional?  

  

Tais estratégias de ação iniciadas no workshop não podem ficar apenas no 

papel. Devem estar previstas nas metas anuais da empresa, formalizando a 
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participação e o comprometimento gerencial no programa inclusivo. Defende-se que 

só por meio desse comprometimento será possível alcançar a eficácia do processo. 

Então, precisa-se de início sensibilizar a partir da instrução e do estímulo ao 

comprometimento. Posteriormente, o Comitê Gestor necessitará acompanhar, 

orientar e reforçar com constância para que as ações planejadas pelos gerentes 

nesse projeto se operacionalizem e as metas de contratação sejam alcançadas de 

modo digno. A direção (ou o “padrinho” do projeto) deverá ter acesso ao relatório 

desse workshop e às metas de contratação estabelecidas e formalizadas entre os 

envolvidos no processo.  

 

Projeto 4 
Sensibilização de colaboradores para inclusão de PcDs 

 

Com o mesmo objetivo do projeto anterior e buscando abordar as mesmas 

questões já pontuadas, sugere-se apenas que este precisa ser constituído por 

programações mais leves e descontraídas do que o proposto na Sensibilização 

Gerencial. Então, ações diversificadas e estratégicas que abarquem, 

simultaneamente, um contingente significativo de colaboradores – com palestras de 

curta duração em auditórios com coffee break e apresentações teatrais com 

“pitadas” de humor, ao longo do expediente e no próprio ambiente de trabalho – 

podem ser excelentes opções para alcançar os objetivos deste projeto. Convém 

lembrar que este trabalho precisa ser desenvolvido e realizado com base em dados 

levantados anteriormente em um diagnóstico acerca da deficiência na cultura 

organizacional, a fim de tornar o projeto mais assertivo e coerente. A Sensibilização 

precisa atingir os principais pontos que ameaçam a convivência harmônica de PcDs 

na empresa. 

Podem ser sugestões de grupos teatrais que desenvolvem este tipo de 

trabalho o “Grupo Teatro Novo”, que traz como diferencial atores com deficiência 

intelectual, e o “Os Inclusos e os Sisos”. Este último, fundado por Talita Werneck, é 

um dos projetos da ONG Escola de Gente. Aliando o humor às artes cênicas, o 

trabalho do grupo busca sensibilizar diferentes públicos sobre a importância de 

pensar uma sociedade inclusiva. Nas encenações são apresentados esquetes 

cômicos que, por retratarem situações comuns no dia a dia das pessoas, 
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conseguem sensibilizá-las e levá-las a perceber a necessidade de mudança dos 

próprios conceitos sobre o que é “normal” e o que é “diferente”. 

 

Projeto 5 
Implantação de ações estratégicas para inclusão da diversidade na empresa a 

partir de pesquisa sobre acessibilidade com participação de especialistas e 
colaboradores com deficiência 

 

Neste caso, o projeto precisará contar com uma equipe multidisciplinar de 

consultores que necessitarão ser acompanhados pelos profissionais com deficiência 

selecionados, ocupando, estes últimos, papel central na análise contextual e no 

diagnóstico para a ação. Nesse projeto, os seis tipos de acessibilidade precisarão 

balizar efetivamente as soluções desenhadas pelo corpo de profissionais envolvidos 

no processo, tudo isso aliado a: adaptações físicas e educacionais (com novos 

métodos, técnicas e programas de ensino); incorporação de equipamentos; 

instalação de softwares apropriados; implantação de sistemas de comunicação 

diversificados; novas normas e regras; horários mais flexíveis, etc. Estes fatores 

deverão partir das especificidades e necessidades das PcDS e sob sua própria ótica 

e a dos especialistas. Estudos voltados à ergonomia poderão favorecer 

sobremaneira o alcance dos objetivos deste projeto, uma vez que preconizam a 

adaptação do ambiente ao homem, considerando os aspectos físicos, cognitivos e 

organizacionais. Em vista disso, será essencial o treinamento e o desenvolvimento 

das gerências e demais colaboradores para tratar a questão de modo prático, 

comprometido e consciente diante das mudanças que adentrarão as equipes e a 

empresa como um todo, impactando não só no ambiente, mas também nas formas 

de trabalho. Ao vislumbrar este caminho, os direitos das pessoas com deficiência 

começarão, efetivamente, a ser contemplados e percebidos com clareza nos 

ambientes sociotécnicos.  

 

Projeto 6 

Captação e seleção de profissionais com deficiência 

São quatro os problemas iniciais, comumente encontrados pelas empresas 

que desejam contratar ou aumentar o seu quadro laboral de profissionais com 

deficiência: a dificuldade quanto às estratégias de captação e seleção voltadas a 

este segmento, a baixa qualificação dos mesmos, a falta de acessibilidade dentro 
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dos ambientes laborais e, por fim, o grande desafio de identificar talentos por trás 

das deficiências e suas subsequente concepções negativas. 

Por isso, em um projeto de captação e seleção de PcDs precisa-se, 

primeiramente, privilegiar a formação de parcerias com Órgão Governamentais ― 

postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, Secretarias Estaduais ou 

Municipais de deficiência ― Agências de Emprego e Organizações não 

Governamentais (ONGs) renomadas no setor, tais como o Instituto Brasileiro de 

Direito da Pessoa com  Deficiência (IBDD), o Centro de Vida Independente (CVI) e o 

Instituto Muito Especial. Tais organizações hoje auxiliam em todo processo inclusivo, 

principalmente nas etapas de captação e seleção, orientando sobre as principais 

questões que envolvem o tema, como, por exemplo, as especificidades de cada 

deficiência e suas potencialidades e limitações diante de determinado cargo ou 

função. Estas instituições possuem um banco de dados com candidatos e, 

geralmente, realizam uma triagem com base no negócio da organização e atividades 

que precisarão ser executadas pelo perfil solicitado pela empresa. Após essa 

triagem, são encaminhados profissionais com deficiência para a entrevista. Cabe 

ressaltar que o que deve ser privilegiado pela empresa no momento da seleção é a 

competência em vez da deficiência. Contudo, como se sabe que o treinamento e o 

desenvolvimento de trabalhadores, independente de apresentarem ou não 

deficiência, é de praxe nas empresas que almejam inovar, pode-se considerar que, 

assim como os demais, as PcDs podem ingressar nas corporações sob a condição 

de serem capacitadas para exercer determinada função. Ainda que determinadas 

deficiências impeçam o exercício de certas atividades, é essencial o trabalho 

conjunto do Comitê Gestor do Programa com a área responsável pela gestão de 

pessoas e outros possíveis especialistas, a fim de verificar até que ponto é a 

deficiência que está prejudicando o desempenho. Em determinadas situações pode 

ser o ambiente inadequado o vilão dessa história. A instalação de um software 

específico, por exemplo, pode resolver a questão e potencializar o trabalho de uma 

PcD. 

Com relação ao recrutamento, é necessário anunciar que a vaga de emprego 

está aberta “à diversidade” e essencial evitar colocar nos anúncios que a vaga é 

reservada à pessoas com deficiência, pois esta também é uma prática 

discriminatória. A imagem da empresa que se coloca favorável à diversidade, 
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independente da diferença que a constitui, tende a ser mais agradável não apenas à 

sociedade e aos movimentos sociais, mas também à sua cadeia de valor. 

Quanto ao processo seletivo propriamente dito, cuidados devem ser tomados, 

a fim de não constranger o candidato, nem mesmo desconsiderar a existência de 

sua deficiência e subsequentes limitações decorrentes da mesma. Nesse sentido, os 

instrumentos utilizados numa entrevista, por exemplo, precisam estar adequados às 

diferentes deficiências dos candidatos, assim como as dinâmicas de grupo devem 

reconhecer as especificidades de cada tipo de deficiência. As salas precisam ser 

acessíveis e o entrevistador precisa agir com segurança e naturalidade; mas, para 

tanto, é necessário que o mesmo tenha conhecimento, sendo papel do Comitê 

Gestor do Programa de Valorização da Diversidade na Empresa garantir que todo 

este cenário esteja apropriado.  

Diante das dificuldades estruturais relativas ao acesso à educação por parte 

de pessoas com deficiência, encontrar qualificação nesse segmento torna-se mais 

difícil. Por isso, outra possibilidade é promover programas de qualificação, antes 

mesmo da contratação. A partir de um processo avaliativo, após a conclusão do 

referido curso, a empresa terá oportunidade de selecionar aqueles profissionais que 

mais se empenharam nesta etapa, sendo esta uma forma de legitimar os valores da 

meritocracia defendida, ao menos teoricamente, pela maior parte das empresas. 

Quando estas decidem investir na educação de PcDs inclusive, o Ministério do 

Trabalho, na condição de órgão regulador, tende a aceitar com menos rigor o não 

cumprimento temporário das Cotas, pois verifica que a empresa age de boa-fé e se 

empenha em propiciar a inclusão destas pessoas, com responsabilidade. 

Por fim, é ideal que este projeto 6 seja realizado após o mapeamento de 

profissionais com deficiência existentes na empresa, viabilizando um plano de ação 

inclusivo, e com vistas a alcançar o número de profissionais com deficiência exigido 

pela Lei de Cotas a partir de metas percentuais estabelecidas pela organização.  

Neste projeto 6, o comitê gestor, além ter papel fundamental na formação de 

parcerias e mediação dos processos de recrutamento e seleção junto às entidades 

de apoio, também precisa gerenciar o desenvolvimento do programa de educação 

corporativa voltado às PcDs. O Comitê Gestor também deverá garantir a qualidade 

dos processos e assegurar igualmente que a empresa não priorize somente um tipo 

de deficiência no processo de contratação. A premissa da inclusão é a aceitação da 

diversidade sem imposição de limites. E privilegiar ou hierarquizar deficiências pode 
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significar uma atitude discriminatória. O ideal é que o projeto de Sensibilização – ao 

menos o gerencial – assim como o projeto voltado à promoção de acessibilidade 

integral junto a especialistas e a profissionais com deficiência, nessa perspectiva, já 

também tenha sido realizado.  

 

Projeto 7 
Socialização de Pessoas com Deficiência 

Após a contratação, a preocupação precisa ser redobrada. Como foi apontado 

no primeiro capítulo, o turnover de profissionais com deficiência tem aumentado 

sobremaneira nas empresas brasileiras. As pessoas com deficiência não 

conseguem se adaptar aos ambientes de trabalho, justamente pelo fato de estes 

ambientes não estarem adequados àquelas  tal qual ressalvado pelo princípio da 

inclusão. A socialização na organização é um processo que requer aprendizagem e 

assimilação da cultura e estrutura organizacional, assim como a capacitação por 

parte das pessoas com deficiência. Por outro lado, requer a supervisão e a avaliação 

por parte de especialistas da área de gestão de pessoas ou do próprio Comitê 

Gestor do Programa de Valorização da Diversidade, com a finalidade de evitar 

problemas como conflitos psicossociais, exposição pela falta de harmonia 

arquitetônica e, entre outros, por instrumentos de trabalho inadequados. 

Destaca-se que, para ser a socialização efetiva, a aprendizagem coletiva 

acerca da inclusão precisa acontecer paralelamente ou se antecipar por ações como 

a Sensibilização. É fundamental que os gerentes sejam multiplicadores das 

melhores práticas, de modo a garantir um ambiente propício às PcDs. Antes de 

estas ingressarem na empresa, as equipes precisam ser informadas e grupos de 

estudos precisam ser formados – sob a orientação do Comitê Gestor – com a 

finalidade de projetar as mudanças contextuais para receber de modo digno esses 

novos profissionais. Destaca-se assim a relevância quanto ao envolvimento de todas 

as pessoas que irão conviver com esse profissional, de modo que se comprometam 

com o processo, aprendam a lidar com a diversidade e a naturalizar a diferença. 

Sinteticamente, seguem-se os passos a serem adotados após o recrutamento e 

seleção de profissionais com deficiência: 

1º Comunicação da finalização do processo seletivo e data de ingresso 

do profissional com deficiência à sua respectiva gerência e equipe de trabalho; 
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2º Formação do grupo de estudo que juntamente com o Comitê Gestor 

do projeto precisará projetar o ambiente para receber a PcD. Dependendo do grau 

de maturidade do grupo, será necessário sensibilizar os seus integrantes antes de 

envolvê-los na promoção da reflexão acerca das adequações que precisarão ser 

realizadas; 

3º Promoção das adequações do ambiente para torná-lo integralmente 

acessível, tomando como base as seis dimensões defendidas nesta tese; 

4º Apresentação do Profissional à sua equipe de trabalho (de modo a 

não constrangê-lo); 

5º Ambientação da PcD com a finalidade de promover a aprendizagem 

e a assimilação da cultura e estrutura organizacional; 

6º Capacitação profissional para desenvolvimento das atividades 

laborais; 

7º Avaliação e adequações do ambiente (incluindo-se o comportamento 

das pessoas que dele participam) a partir das trocas promovidas por todos os 

envolvidos e, para tanto, ajustando-se encontros formais e específicos, com 

periodicidade definida, para ouvir o novo profissional com deficiência. É fundamental 

que se estabeleça um clima favorável para que as pessoas exponham 

verdadeiramente as suas percepções negativas do processo e os desafios 

enfrentados sem a preocupação de serem julgadas ou mesmo punidas após tal 

exposição.  

A supervisão não deverá fazer parte de uma única etapa, mas sim permear 

todo o processo. O ideal é que o Comitê Gestor realize esse monitoramento 

antevendo ou identificando problemas a fim de eliminá-los de imediato. Por fim, uma 

relevante orientação às empresas se refere à necessidade das PcDs se sentirem à 

vontade e saberem a quem procurar para buscar orientação e contribuir para a 

promoção de um ambiente inclusivo. Todos os colaboradores precisam se sentir 

parte do projeto como seres ativos. 

 

 Projeto 8 

Desenvolvimento de competências de profissionais com deficiência 
Aliado ao anterior, este projeto tem como objetivo a valorização das 

potencialidades dos profissionais com deficiência. Deve contar com o apoio da área 

de Educação Corporativa que apresenta como principal função o desenvolvimento 
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das competências (técnicas e comportamentais) dos colaboradores de sua 

empresa.  

 Para tanto, os profissionais dessa área juntamente com o Comitê Gestor do 

Programa precisarão cruzar as atividades do cargo destinado ao PcD contratado 

com as competências que essa pessoa já possui. Ao ser identificado o gap de 

competências do profissional com deficiência e seu interesses profissionais diante 

das oportunidades de crescimento dentro da organização, um itinerário formativo (ou 

trilha de desenvolvimento) individual precisará ser desenhado com ações 

educacionais prioritárias e customizadas. Por oferecer caminhos alternativos e 

flexíveis de desenvolvimento, o itinerário formativo – por meio de soluções 

educativas, como cursos presenciais e à distância, palestras, treinamento on the job 

etc. – viabilizará para o profissional com deficiência o autogerenciamento de sua 

carreira e, por outro lado, para empresa, um colaborador supostamente motivado e 

com maior nível de desempenho. Trata-se de um contrato informal, no qual a 

empresa seria uma espécie de “bússola” da educação do seu profissional com 

deficiência, investindo e oferecendo ao mesmo a oportunidade de desenvolver as 

suas potencialidades; por sua vez, a esse profissional caberia o comprometimento 

com a aprendizagem contínua. Esta proposta representaria um diferencial dentro do 

projeto inclusivo, podendo até mesmo destacar a organização como detentora das 

melhores práticas de gestão da diversidade no meio corporativo. 

A proposta desse projeto, contudo, é identificar as potencialidades de PcDs 

oferecendo-lhes igualdade de condições, uma vez que se considera a deficiência 

nos seus aspectos sociais e históricos. No entanto, tais ações não devem se voltar a 

trazer mais benefícios as PcDs do que aos demais colaboradores. Ao oferecer 

oportunidade para esse profissional eliminar as barreiras educacionais que 

geralmente o acompanham, a empresa precisará agir como faria com qualquer outro 

colaborador: realizar a avaliação de desempenho, dar um feedback real sobre sua 

avaliação e, posteriormente definir se esse profissional precisará buscar novas 

ações de desenvolvimento, ser alocado em outra equipe que possa aproveitar 

melhor as suas potencialidades ou, em último caso, ser desligado da empresa. 

Além disso, tanto este projeto quanto o anterior, apresentam-se como 

alternativa para preencher as lacunas acerca da qualificação de PcDs deixadas pela 

educação tradicional, assim como eliminar as desigualdades hierárquicas na 

empresa que geralmente alocam as pessoas com deficiência em cargos 
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operacionais, na base da pirâmide hierárquica das organizações, subalternos sem 

preconizar sua ascensão profissional.  

Destarte, acredita-se que a partir dessas ações, a Educação corporativa 

poderia auxiliar a empresa no reconhecimento, na retenção e na descoberta de 

talentos com deficiência de modo a efetivar uma justa avaliação de desempenho e 

um real gestão da diversidade onde empresa e PcDs pudessem lucrar. 

Assim, propõem-se as seguintes etapas para o projeto: 

 

Figura 14 – Etapas do projeto “Desenvolvimento de competências de profissionais com deficiência” 

 
 

 

Projeto 9 
Acompanhamento e apoio às ações estratégicas e pessoas envolvidas no 

programa valorização da diversidade 
Este projeto se alicerça no acompanhamento e apoio aos envolvidos no 

processo inclusivo e, também, nas ações que permanecerão após a finalização dos 

demais projetos e que igualmente precisam integrar o rol de responsabilidades do 

Comitê Gestor, justamente pela visão sistêmica inerente às competências de cada 

profissional que compõe este grupo. Esse projeto deverá ser construído e 

gerenciado, então, a partir de todos os demais. Um exemplo de ação que 

permanecerá após a finalização do projeto que lhe dará origem (ou mesmo que 

transcenda os objetivos deste) é a estratégia de ação estabelecida no projeto de 
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sensibilização gerencial, em que os gestores precisarão propor a abertura de vagas 

para a contratação de PcDs. O projeto de sensibilização oferece subsídios para a 

elaboração da abertura da vaga, mas a orientação para a contratação e o 

monitoramento desse processo pertence a outro momento, o qual deve estar 

previsto num projeto próprio, que reúna casos de acompanhamento e orientação de 

ações similares ao projeto de sensibilização.  

A este projeto 9 também cabe a orientação de profissionais de toda a 

empresa, envolvidos no processo inclusivo. Assim, a comunicação será fator 

decisivo, pois diante dos desafios encontrados ao longo do processo, tais 

profissionais necessitarão ter consciência de que precisarão recorrer a este grupo. 

Além disso, a sustentabilidade dos demais projetos deverá ser garantida neste 

espaço, a partir da busca por cursos e eventos que viabilizem o aperfeiçoamento 

constante dos integrantes do Comitê Gestor, diante das demandas emergentes no 

Programa. 

 

 

Projeto 10 
Avaliação do programa e inovação continuada 

Cada projeto apresenta objetivos próprios e metas a serem alcançadas. 

Determinados projetos, como é o caso da Sensibilização, deságuam em dois 

projetos (sensibilização gerencial e sensibilização dos demais colaboradores), 

abrangendo número expressivo de pessoas. No decorrer do tempo enquanto os 

grupos diferentes são instruídos, são necessárias alterações e o aperfeiçoamento 

do programa de sensibilização. E perceber tais demandas só é possível a partir da 

avaliação constante. 

A avaliação, assim, deve ocorrer: 

1º Ao longo dos projetos – com a finalidade basicamente de aperfeiçoar 

as ações propostas para execução do mesmo. Ex.: a avaliação de reação e 

entrevista com os participantes. 

2º Ao fim de cada projeto – com o objetivo de balizar a construção dos 

indicadores de qualidade. Ex.: a partir dos principais pontos abordados, dos 

emergentes, assim como das metas estabelecidas no projeto, levantar indicadores 

para realizar uma avaliação sobre as mudanças que se deram ao término do projeto. 

Posteriormente, no sentido de comparar resultados, esta avaliação deverá ser 
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realizada novamente para verificar permanências e outras mudanças que ocorrerão 

a longo, médio e curto prazo na empresa. 

3º Meses após o término de cada projeto – a fim de verificar os 

impactos positivos e negativos propiciados pelo mesmo na organização, na busca 

de inovação. Parte-se, então, da premissa de que toda nova informação e mudança 

de comportamento leva tempo e exige ações continuadas. Esta última proposta está 

relacionada com a anterior. Ex.: uma avaliação de aprendizagem ou uma avaliação 

das contratações realizadas ao longo de determinado período ou ainda uma 

avaliação acerca do comportamento dos gerentes diante dos novos profissionais 

com deficiência que ingressaram na empresa, após a sensibilização.   

 

Neste último projeto, então, devem ser estabelecidos os indicadores para a 

realização das avaliações de acompanhamento das ações propostas para além dos 

projetos que lhe deram origem. Também aqui precisam ser definidas as metas 

organizacionais pretendidas – objeto de monitoramento – acerca do processo 

inclusivo. 

Como os projetos apresentados não seguem necessariamente um fluxo, 

podendo se darem em momentos distintos, ou ainda de modo simultâneo, o ideal é 

que exista uma gestão formal desses projetos. Isto se justifica pelo fato de a 

experiência indicar que as organizações tendem fortemente a relegar ao segundo 

plano projetos com foco na gestão de pessoas, especificamente aqueles que não 

trazem um retorno financeiro imediato. A falta de tempo, acirrada pelas demandas 

constantes em torno do alcance das metas organizacionais, apresenta-se como uma 

das principais justificativas para que um projeto voltado à inclusão da diversidade 

não se conclua. Por isso, um projeto precisa se edificar a partir de objetivos claros e 

de um cronograma bem definido, contando com a aprovação e apoio da 

direção/padrinho em cada passo elaborado pelo Comitê Gestor. Ressalta-se ainda 

que cada projeto precisará conter um termo de abertura próprio, exigência que se 

estende para os documentos que integram a gestão de cada um desses mesmos 

projetos. Tal é necessário para que o programa alcance o seu verdadeiro objetivo de 

modo eficaz: a inclusão. Segue abaixo a relação dos documentos que precisarão ser 

customizados de acordo com cada projeto: 
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► Termo de Abertura do Projeto: contendo título, justificativa, objetivos, 

cronograma resumido, orçamento, nomes dos representantes do Comitê 

Gestor (contemplando suas respectivas áreas de atuação dentro da empresa) 

e espaço para assinatura dos gerentes que irão autorizar a abertura do 

projeto. 

► Declaração do escopo: documento no qual precisa ser contemplado, além 

da descrição do escopo do projeto, também os seus limites, seus prazos, 

suas restrições e premissas. 

► Identificação dos stakeholders (partes interessadas): no qual precisam ser 

identificados todos aqueles que fazem parte do projeto e as expectativas que 

se deve ter com relação a cada um, diante da proposta do projeto. A fim de 

que tais expectativas sejam alcançadas é fundamental levantar as 

informações que cada qual precisará obter e definir prazos associados. 

 
► Matriz de Responsabilidades: precisando ser construída em formato de 

quadro, especificando na primeira coluna as etapas do projeto. Cada uma das 

colunas deverá conter sinalização daqueles que devem ser consultados, 

assim como dos que precisarão apoiar, executar ou mesmo autorizar/ aprovar 

a etapa.  

 
► Matriz de Comunicação: como um dos principais problemas de projetos está 

na comunicação é importante que a referida matriz tenha informações 

distribuídas por colunas: documento (questionário, material didático, etc.) ou 

ação (ex.: reunião, entrevista etc.); responsável pela elaboração/realização; 

destinatários; formato do documento (relatório analítico, ata, etc.); método de 

distribuição (presencial, e-mail, fax, etc.); e frequência. 

 
► Matriz de Risco: como documento de suma importância, precisa ser 

elaborada de modo detalhado com as seguintes informações: descrição do 

risco, tipo de risco, probabilidade alta de ocorrência (A), média (M), baixa (B), 

o impacto que irá causar no projeto (alto) (A), médio (M), baixo (B), o 

responsável pela execução, o responsável pelo monitoramento, a ação que 

merece ser prevista para controlar o risco e o status da ação (concluída, em 

andamento, não iniciada). Um exemplo, então, extraído do Projeto de 
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Sensibilização Gerencial que foi objeto desta tese, aparece no quadro a 

seguir: 

 
Quadro 8 – Matriz de riscos / Estratégia de Gerenciamento dos Riscos 

Matriz de Riscos 

 
Item 

 
Descrição 

 
Tipo do Risco 

  
Impacto 

 
Probabil. 

 
Grau do 

Risco  

 
Responsável pelo 

Risco 

 
03 

 
Matriz de 
Comunicação 
ineficiente  

 Atraso no cronograma; 

 Falta de credibilidade das 
pessoas envolvidas; 

 Mensagem do palestrante 
inadequada/incoerente 

 
A 

 
A 

 
A 

 
Comitê Gestor 

 

Estratégia de Gerenciamento do Risco 

 
Item 

 
Descrição 

 
Resposta 

 
Ações necessárias 

 
Status da 

Ação 

 
Responsável pela 

Ação 

 
03 

 
Matriz de 
comunicação 
ineficiente  
 

 

 Falta de feedback do comitê 
gestor 

 

 Reunião de 
conscientização para 
sinalizar os impactos. 

 
 

 
Recursos 
Humanos 

 

Diante de todo o exposto, conclui-se ter contribuído com as empresas 

brasileiras que desejam incluir e reter talentos com deficiência em seus postos de 

trabalho, de modo a garantir o direito à cidadania por meio da acessibilidade integral 

às pessoas com deficiência. 
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APÊNDICE A – Questionário sociodemográfico (grupos pilotos 1 e 2) 
 

 
CONCEPÇÃO DE DEFICIÊNCIA 

 
 
    QUESTIONÁRIO 1                              DADOS INDIVIDUAIS E GERAIS 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 
 
Apresentação 
 
Este questionário tem como objetivo avaliar a sua opinião sobre a organização e adequação de 
atividades em seu posto de trabalho. 
 
As respostas são confidenciais e em hipótese alguma serão divulgados nomes de pessoas ou o teor 
das informações que possam identificar a autoria das opiniões aqui contidas. 

 
Cargo/Função: _____________________________________________________ 
 
Gerência:__________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento:______/_____/_________                    Idade:_____________ 
 
Estado Civil: 
(  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Divorciado (  ) Separado (  ) Viúvo (  ) Outros_________ 
 
Sexo: (  ) M (  ) F 
 
Escolaridade: _______________________________________________________ 
 
Tempo de serviço neste cargo /função:___________________________________ 
 
Tempo de serviço no SENAC Rio: _______________________________________ 
 
Você já participou de eventos, treinamento ou programas para lidar com pessoas 
com deficiência? (  ) Sim (  ) Não 
 
Atualmente você trabalha com algum profissional com deficiência? ( ) SIM ( ) Não 
 
Você conhece ou sabe de alguma pessoa com deficiência que trabalha ou trabalhou 
em sua empresa? (  ) Sim (  ) Não 
 
Observações:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário dados pessoais (grupo gerentes) 
 

 
CONCEPÇÃO DE DEFICIÊNCIA 

 
 

  APRESENTAÇÃO 
 
 
Este questionário tem como objetivo avaliar a sua opinião sobre a organização e adequação de 
atividades em seu posto de trabalho. 
 
As respostas são confidenciais e em hipótese alguma serão divulgados nomes de pessoas ou o teor 
das informações que possam identificar a autoria das opiniões aqui contidas. 
 

DADOS GERAIS 
 
Cargo/Função: _______________________________________________________ 
 
Gerência:____________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento:______/_____/_________                    Idade:_______________ 
 
Estado Civil: (  )Solteiro (  )Casado (  )Divorciado (  )Separado (  )Viúvo (  ) 
Outros__________ 
 
Sexo: (  ) M  (  ) F                                          Escolaridade: _____________________ 
 
Tempo de serviço neste cargo /função:____ Tempo de serviço na empresa: _______ 
 
Na infância, quando via uma pessoa com deficiência, qual era a imagem que vinha à 
sua mente? Escreva uma palavra ou frase:_________________________________ 
 

Atualmente, qual é a imagem que possui quando se depara com uma pessoa com 
deficiência? _________________________________________________________ 
 
Você já participou de eventos, treinamento ou programas para lidar com pessoas 
com deficiência? (  ) Sim (  ) Não 
 
Atualmente você trabalha com algum profissional com deficiência? (  ) Sim (  ) Não 
 
Você conhece ou sabe de alguma pessoa com deficiência que trabalha ou trabalhou 
em sua empresa? (  ) Sim (  ) Não 
 
Observações:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Inventário de concepções de deficiência (ICD)  
 

Instruções  
Neste questionário estão listados alguns itens relacionados a diversas concepções de deficiência. Concepção de 

deficiência pode ser definida como a percepção que você possui sobre as pessoas portadoras de deficiência 
(visual, auditiva, física ou motora sem comprometimento intelectual).  
Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. A escala avalia quanto você se 
identifica com cada item. 

   

 
 

 
POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA! 

AFIRMATIVAS  

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
en

te
 

D
is

co
rd

o
 

m
u
it

o
 

D
is

co
rd

o
 

p
o

u
co

 

C
o
n
co

rd
o
 

p
o

u
co

 

C
o
n
co

rd
o
 

m
u
it

o
 

C
o
n
co

rd
o
 

to
ta

lm
en

te
 

 

 
 

 
 

  
 

     

     

  
 

1. A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as 

características que o ser humano deverá possuir em sua vida terrena. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

2. A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina.  1   2  3 4  5  6  
 

3. As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas vidas.  1   2  3 4  5  6  
 

4. Somente alguns setores são adequados para o trabalho de pessoas 

com deficiência. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

5. As pessoas portadoras de deficiência podem assumir atitudes 

inadequadas na organização provocando situações embaraçosas. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

6. As pessoas portadoras de deficiência são mais propensas a se 

acidentar que as demais pessoas. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

7. As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com pessoas 

com deficiência que as organizações de trabalho. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

8. As pessoas com deficiência costumam ter problemas no 

relacionamento com as pessoas não portadoras de deficiência. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

9. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente 

qualquer tipo de trabalho desde que modificadas as condições de 

trabalho. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

10. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente 

qualquer tipo de trabalho desde que realizadas as adequações 

necessárias nos instrumentos de trabalho. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

             
 

11. A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é inferior ao 

das pessoas não portadoras de deficiência. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

12. O trabalho das pessoas com deficiência diminui as vantagens 
competitivas da organização. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

13. As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com baixa 
produtividade. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

14. As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho.  1   2  3 4  5  6  
 

15. As organizações com grande número de pessoas co m deficiência 

são menos competitivas que as demais. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

16. A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima da 
organização. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

17. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização 
junto aos clientes. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

18. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização 
junto aos funcionários. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

19. As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais.  1   2  3 4  5  6  
 

20. As pessoas com deficiência são mais estáveis no emprego que as 
demais. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

1 2 3 4 5 6 
Discordo Discordo Discordo Concordo Concordo Concordo 

Totalmente Muito pouco Pouco Muito Totalmente 
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 21. As chefias precisam ser treinadas para supervisionar o trabalho de 
pessoas com deficiência. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

 22. Os funcionários precisam ser treinados para trabalhar com pessoas 

com deficiência. 

 1   2  3 4  5  6  
 

             
 

 
 


