
1 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE PSICOLOGIA 

  

  

 

 

A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

O não reconhecimento da qualificação profissional 

 

  

 

 

 

 

   

Agatha Pires Aguiar 

Manoela Izidoro Gonçalves 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 

2019



2 
 

AGATHA PIRES AGUIAR 

MANOELA IZIDORO GONÇALVES 

 
  

 

 

 

A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

O não reconhecimento da qualificação profissional 

  

  

 

 

   

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie como requisito para a 

obtenção de grau de bacharelado em Psicologia. 

 

Orientadora: Andréia De Conto Garbin   

 
 
 
 
 
 

 
SÃO PAULO 

2019 



3 
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O não reconhecimento da qualificação profissional 
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Orientadora: Andréia De Conto Garbin 
 

Introdução: A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um assunto 
amplamente discutido, seja pelo caráter obrigatório imposto pela Lei de Cotas ou pela compreensão 
da responsabilidade social relacionada à promoção da igualdade entre todos os indivíduos. 
Atualmente, o censo estimou que 23,9% da população brasileira tenha algum tipo de deficiência 
(IBGE, 2010), no entanto, apenas 0,77% tem vínculo empregatício. Muitas empresas apresentam 
resistência em cumprir a Lei de Cotas por considerar baixa a escolaridade e a qualificação 
profissional dos candidatos com deficiência, sendo que 6,7% apresenta Ensino Superior Completo 
contra 10,4% para as pessoas sem deficiência. Para compreender essa realidade faz-se necessário 
reconhecer a longa trajetória de exclusão vivida por este grupo. Objetivo geral: compreender a 
experiência de trabalho de pessoas com deficiências com qualificação profissional que possuem 
vínculo empregatício. Método: estudo qualitativo de natureza exploratória. Foram realizadas duas 
rodas de conversas com 6 pessoas com deficiência de uma empresa privada da região metropolitana 
de São Paulo. Para a análise dos discursos foi utilizado o método hermenêutico-dialético. 
Resultados: Os entrevistados referiram que se não fosse a obrigatoriedade prevista em lei, as 
empresas não contratariam trabalhadores com deficiência. A possibilidade de crescimento de 
carreira é repleta de obstáculos, uma vez que ações de incentivo e retenção não são destinadas a 
esse público, fato atribuído ao desconhecimento por parte dos empregadores sobre as 
potencialidades das PcD. Foi identificado que a responsabilidade pelas adaptações é depositada nos 
indivíduos, no sentido de que estes se adaptam à organização do trabalho e não o contrário, sendo 
este fenômeno cercado por uma noção de superação, muito valorizada pelas empresas e pelas 
próprias pessoas com deficiência. Referem preconceito por parte das empresas e reproduzem 
diante de outros tipos de deficiência, sendo a deficiência física percebida como “mais branda” do 
que a intelectual. Conclusão: Ainda que as pessoas com deficiência tenham ensino superior ou 
especialização não são reconhecidas pelos empregadores pela qualificação profissional. É 
imprescindível que as empresas criem políticas de inclusão e gestão de diversidade, de forma que 
esse público não seja somente inserido nas organizações em um caráter tutelar, mas que seja 
desenvolvido e valorizado a fim de elevar a sensibilização quanto à promoção de diversidade para 
as empresas e para a sociedade. 
 
Palavras-Chave: Pessoas com Deficiência, Trabalho, Preconceito.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda a questão da inclusão de pessoas com deficiência com ensino superior 

no mercado de trabalho, considerando a complexidade dos cargos que ocupam. O interesse 

nesse tema se deu por experiências individuais das autoras em seus contextos de trabalho em 

empresas do setor privado que contam com a inclusão de pessoas com deficiência. Ambas 

tiveram conhecimento de profissionais com deficiência que já haviam sido recolocados em 

posições de baixa complexidade tendo ou não acesso a um nível de ensino superior. Dessa 

forma, nos interessamos por compreender mais profundamente as variáveis que estão 

envolvidas nessas condutas dos empregadores e dos empregados, tomando como ponto de vista, 

a vivência dos profissionais com deficiência.  

1.1 Paradigmas sobre as deficiências 

 
A compreensão sobre as deficiências e suas multiplicidades gira em torno do termo deficiência, 

que é amplamente complexo e tem sido discutido e adaptado ao longo dos últimos anos. As 

discussões que orientam as definições desse conceito contemplam as seguintes contraposições:  

● Modelo médico com sua compreensão da deficiência como um atributo individual, 

resultado de uma patologia;  

● Modelo social com ênfase nos direitos e que define a deficiência ou desvantagem como 

produto das limitações causadas pelos impedimentos e barreiras sociais (CARVALHO-

FREITAS, 2007).  

 

Há ainda a contraposição de modelos que dizem respeito às práticas sociais frente ao tema da 

deficiência, que correspondem às compreensões de: 

● Integração social pautado na visão médica da deficiência e que deu origem às práticas 

sociais que visavam melhorar a pessoa com deficiência para conviver em sociedade; e  

● Inclusão social que contempla a dialética na qual a sociedade se adapta às necessidades 

das pessoas com deficiência e essas pessoas buscam o seu desenvolvimento na 

sociedade (SASSAKI, 1997).  

 

O presente estudo se alicerça na concepção de modelo social, sob a perspectiva da inclusão 

social, segundo as quais a palavra “deficiência’ será compreendida, de acordo com a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2010), como sendo aquelas que têm 
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impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas. Neste sentido, a deficiência não será 

determinada apenas pela restrição biológica, mas também pelos impactos sociais que apresenta 

na vida do indivíduo, considerando os recursos oferecidos pela sociedade, de forma que 

facilitem ou dificultem a superação das incapacidades.  

1.2 Legislações relacionadas às deficiências 

 

Movimentações no sentido de assegurar a garantia dos direitos de pessoas com deficiência 

(PcD) por parte de órgãos regulamentadores iniciaram-se há menos de um século Brasil e no 

mundo. Segundo Ribeiro e Carneiro (2009), o marco no processo de institucionalização da 

preocupação em garantir oportunidades de participação da vida comunitária em igualdade de 

condições deu-se em 1975, com a proposição da Declaração dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência - objeto da resolução XXX/3447, feita pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Em seguida, conforme aponta Fonseca (2006), outro momento de importância 

no cenário da regulamentação dos direitos das PcD foi a Convenção nº 159, de 1983, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), cujo princípio básico é o da garantia de um 

emprego adequado e da possibilidade de integração ou reintegração das pessoas com deficiência 

nas sociedades. Essa política deve basear-se no princípio da igualdade entre todos os indivíduos, 

pressuposto anteriormente discutido e estabelecido na Convenção nº 111 89, de 1958, também 

da OIT, que fixa critérios gerais sobre discriminação no trabalho. 

 

O Brasil ratificou a Convenção nº 159 através da Lei n° 7.853, editada em outubro de 1989, que 

dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, assegurando o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais, e sua efetiva integração social. Mais tarde, em 1999 o Decreto nº. 

3.298 estabeleceu, em seu capítulo 3, as diretrizes da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência: 

 
I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social 

da pessoa portadora de deficiência; 

II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e 

privados, bem assim com organismos internacionais e estrangeiros para 

a implantação desta Política; 
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III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas 

peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à 

educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência 

social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer; 

IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em 

todas as fases de implementação dessa Política, por intermédio de suas 

entidades representativas; 

V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora 

de deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e 

incorporação no mercado de trabalho; e 

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa 

portadora de deficiência, sem o cunho assistencialista (BRASIL, 1999). 

1.3 Aspectos históricos: a marginalização da pessoa com deficiência 

 

Através da história, a percepção sobre pessoas com deficiência passou por diferentes visões, 

desde a marginalização, ao assistencialismo e, finalmente à inclusão social, sendo que, como 

qualquer processo cultural, essa transformação não foi um processo linear e finito, uma vez que 

essas perspectivas ainda coexistem na sociedade, apesar de toda a movimentação social em prol 

da eliminação do preconceito e favorecimento da integração de todos os indivíduos à sociedade, 

por meio de práticas e políticas públicas.  

 

O que se percebe no estudo da história desse tema, é que, a marginalização da pessoa com 

deficiência existe desde as civilizações mais antigas. Na Antiguidade, a condição de deficiência 

estava vinculada a crenças espirituais e sobrenaturais, que estabeleciam uma relação de culpa e 

punição à pessoa com deficiência (PACHECO e ALVES, 2007). Ainda segundo as autoras, o 

culto ao corpo perfeito, presente no contexto da Antiguidade, também foi responsável por 

reforçar a discriminação e marginalização daqueles indivíduos que tivessem algum tipo de 

deformação que fugisse dos padrões esperados para a época. Nesse contexto, crianças já 

identificadas com algum tipo de deformação após o nascimento podiam ser eliminadas da 

sociedade, uma vez que eram entendidas como propriedade do Estado. 

 

Segundo Aranha (1995), com a ascensão do Cristianismo, a visão de homem como 

representação de Deus gerou uma nova postura diante das pessoas com deficiência, cujo 

cuidado passou a ser assumido pelas famílias e igrejas, embora ainda não possamos afirmar que 
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esse cuidado era qualificado no sentido do acolhimento, proteção e de esforços voltados ao 

desenvolvimento dessas pessoas. Nesse momento, percebemos o início do caráter 

assistencialista do cuidado das pessoas com deficiência. 

 

Já nas civilizações mais modernas, com o desenvolvimento e aperfeiçoamento da medicina, a 

deficiência passou a ser objeto de estudo e a ser compreendida como fenômeno, o que gerou 

atitudes das mais diversificadas: desde a institucionalização, até a atenção especial na educação, 

por exemplo (ARANHA, 1995). No século XIX, temos o início de uma tendência a deslocar a 

responsabilidade pelas necessidades das pessoas com deficiência para o setor público, embora 

ainda se tenha grande parte desse cuidado destinado ao setor privado. 

 

Com o final das duas grandes guerras mundiais, a questão da integração à pessoa com 

deficiência ganhou força, uma vez que destas resultaram muitos indivíduos feridos e com 

incapacidades permanentes. A partir dessa necessidade, o setor público foi pressionado a 

determinar ações para o cuidado dessas pessoas, incluindo o treinamento e capacitação para que 

estas pudessem se recolocar no mercado de trabalho (ARANHA, 1995) 

 

É neste cenário de surgimento de novas e complexas demandas relacionadas às necessidades 

das pessoas com deficiência que as primeiras manifestações internacionais passam a emergir e 

a determinar os seus direitos, entre essas, podemos destacar a já referida Declaração dos 

Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, de 1975. 

1.4 Políticas afirmativas e o princípio de igualdade 

 

As políticas de ações afirmativas buscam promover a igualdade material, que se faz ainda hoje 

um importante instrumento de combate à discriminação, devido à percepção concebida ao longo 

do tempo de que somente o princípio de igualdade perante a lei não se mostrava suficiente para 

tornar acessíveis a quem era socialmente desfavorecido as oportunidades de que gozavam os 

indivíduos socialmente privilegiados (BOUCINHAS, 2011). 

 

Pode-se compreender o conceito de modo abrangente, conforme disposto a seguir: 
(...) as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de 

políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de 
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gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes 

da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens 

fundamentais como a educação e o emprego. (BARBOSA, 2001, p. 40) 
 

Sendo assim, as ações afirmativas marcam sua presença não somente através da promoção da 

inclusão para grupos notoriamente discriminados, mas também de maneira a compensar os 

danos oriundos de práticas e percepções culturais passadas e das raízes históricas da 

humanidade, que ainda hoje deixam rastros das marcas da discriminação. 

 

A grande evolução do sentido da ação afirmativa teria, então, ocorrido em 1965 nos Estados 

Unidos, precursor do desenvolvimento das ações afirmativas, quando foi editada a Ordem 

Executiva n. 11.246, exigindo que os contratantes com o governo federal não apenas banissem 

práticas discriminatórias, como também promovessem a realização plena de oportunidade igual 

de trabalho, através de um programa efetivo e contínuo de cada departamento ou agência 

(BOUCINHAS, 2011). 

 

Na esfera pública, as ações afirmativas tiveram início através da destinação de 20% das vagas 

oferecidas em concursos públicos às pessoas com deficiência através da regulamentação da Lei 

n. 8.112, de 11.12.90 art. 5, § 2o. 

 

Já na esfera privada, a iniciativa em ações afirmativas inclusivas se deu pela criminalização de 

todo e qualquer procedimento discriminatório na admissão da pessoa com deficiência (art. 8o 

da Lei n. 7.853). Como sabemos, esta medida nem sempre é efetiva tendo em vista a não 

coibição da exclusão de PcDs dos processos seletivos sem o feedback descritivo dos motivos 

que o levou a ser dispensado em uma determinada etapa, um preconceito cultural, arraigado em 

nossa sociedade conforme mostramos até então. 

 

Em 24 de Julho de 1991, foi criada então a lei de benefícios da previdência social, também 

conhecida como Lei de Cotas, lei nº. 8.213/91, que instituiu nas empresas a obrigatoriedade da 

contratação de pessoas com deficiência como um direito legal a eles assegurado, através de 

normas gerais que legitimam o exercício dos seus direitos individuais e sociais. Essa lei, em seu 

artigo 93 estabelece que: 
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Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher 

de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte 

proporção: 

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% 

(BRASIL, 1991). 
 

Assim, é imprescindível ressaltar a importância que as políticas afirmativas tiveram na inclusão 

da pessoa com deficiência ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, como ainda é necessário 

avançarmos neste tema para que leis como a 7.853 sejam cumpridas ao menor esforço das 

empresas relacionadas, sem que fosse necessária a alta fiscalização e consequente penalização 

ao descumprimento da mesma. Vemos hoje a necessidade de modificação da forma como as 

pessoas com deficiência são vistas em nossa sociedade, lhes assegurando o direito a um trabalho 

compatível com sua condição. 

1.5 Dados estatísticos 

 

A referida lei assume importante papel no contexto brasileiro, onde, segundo o censo realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 45,6 milhões de pessoas têm 

algum tipo de deficiência, correspondendo a 23,9% da população brasileira. Desta população, 

ainda segundo o órgão, 17,7% têm o ensino médio completo e o superior incompleto, contra 

29,7% para as pessoas sem deficiência. Com relação ao ensino superior completo, as diferenças 

se mantêm: 6,7% para a população com deficiência e 10,4% para a população sem deficiência. 

Aqui, entendeu-se por pessoa com deficiência a definição da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, divulgada pela Organização Mundial da Saúde - 

OMS (World Health Organization - WHO) em 2001, que entende a incapacidade como um 

resultado tanto da limitação das funções e estruturas do corpo quanto da influência de fatores 

sociais e ambientais sobre essa limitação.  

 

Ainda considerando as estatísticas brasileiras, segundo os dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), o Brasil tinha em 2014 381,3 mil vínculos declarados como PcD, 

o que corresponde a um percentual de 0,77% do total dos vínculos empregatícios do Brasil. 

Apesar de este percentual representar uma continuidade do aumento progressivo da 
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participação de PcD no cenário organizacional, conforme aponta o relatório próprio, o resultado 

ainda evidencia que as PcDs enfrentam muitas dificuldades para ingressarem, se manterem e 

crescerem no mercado de trabalho (RIBEIRO & CARNEIRO, 2009). 

1.6 Panorama atual da inclusão 

 

A maior dificuldade na inserção se dá pela falta de conhecimento sobre a deficiência e sobre as 

possibilidades de trabalho das PcDs, como nos mostra Carvalho-Freitas (2009), além dos 

preconceitos em relação a essas pessoas.  

 

Os preconceitos são fundamentados em crenças generalizadas sobre as características pessoais 

(atributos) de grupos minoritários, que são consideradas tipicamente negativas. Goffman (1989) 

afirma que uma pessoa considerada normal, ao relacionar-se com pessoas com atributos que as 

tornam diferentes, isto é, menos desejáveis, deixa de considerá-las pessoas comuns e reduzem-

nas a uma categoria diminuída, atribuindo o autor esse descrédito ao que denomina estigma 

(FREITAS E MARQUES, 2009). 

 

As estatísticas apresentadas acabam dando abertura a atitudes preconceituosas de empregadores 

com relação às pessoas com deficiência em busca de uma colocação no mercado de trabalho, 

que acabam por vivenciar situações de descrédito de suas reais capacidades, sendo colocadas 

em funções de baixa ou nenhuma complexidade. O que se percebe na prática é que muitas 

empresas apresentam certa resistência em adotar a Lei de Cotas por conta da baixa escolaridade 

e qualificação profissional dos candidatos com deficiência (LINO E CUNHA, 2008). Ainda 

segundo as autoras, tem-se pouco investimento em prol da qualificação profissional de PcDs, o 

que, consequentemente, leva a grandes percentuais de desemprego ou, ainda, inserção desta 

população em atividades do setor ‘informal’, muitas vezes consideradas ‘ilegais’, tendo em 

vista a ausência do asseguramento dos direitos trabalhistas.  

 

No cenário de instabilidade econômica vivenciado no país, com o aumento da competitividade 

e busca por maior qualificação profissional, a crença de que o indivíduo com deficiência não 

tem qualificação ou que apresenta baixa produtividade ganha força e perpetua o processo de 

exclusão de PcDs do mercado de trabalho.  
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Por outro lado, concomitantemente ao processo de exclusão apontado acima e, seguindo a 

tendência apontada pelo RAIS de 2014 de crescimento da participação da população com 

deficiência no cenário profissional, é possível perceber uma ruptura na crença de normatização 

que acompanhava a organização tradicional do trabalho que não permitia a diferença e uma 

movimentação substancial no sentido da abertura à diversidade (RIBEIRO E RIBEIRO, 2012). 

Com isso, revela-se também a postura das empresas voltada para o exercício da 

responsabilidade social e, dessa forma, segundo apontam Lino e Cunha (2008) “com o intuito 

de assumir uma postura ‘politicamente correta’, a inserção dos indivíduos com deficiência no 

mercado de trabalho vem despertando grande interesse e preocupação por parte do setor 

empresarial” (p. 68). 

 

É nesse contexto paradoxal que o presente estudo tem como premissa o aprofundamento do 

tema, abordando o estigma de baixa qualificação e produtividade das pessoas com deficiência 

e a maior compreensão das diferenças sociais entre elas, no que diz respeito à assunção de sua 

condição dentro do meio organizacional frente à sua inserção em atividades de baixa 

complexidade, principalmente, em casos de profissionais que tiveram acesso ao nível superior 

de ensino.  
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2. OBJETIVOS 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo principal compreender a experiência de trabalho de 

pessoas com deficiências com qualificação profissional que possuem vínculo empregatício, a 

partir do relato de suas vivências na empresa atual e nas demais experiências de trabalho. 

 

Os objetivos específicos referem-se a: 

 

● Identificar as experiências de inclusão nas empresas; 

● Verificar as oportunidades de trabalho ao longo da vida profissional; 

● Conhecer as perspectivas de desenvolvimento de carreira; 

● Reconhecer os obstáculos presentes nas empresas que trabalham a inclusão de pessoas 

com deficiência.  
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3. MÉTODO 

 

Tipo de pesquisa 

Para o aprofundamento da compreensão desse grupo social, seguiremos a metodologia de 

estudo qualitativa por meio de um estudo de caso visando analisar conteúdos emergentes dos 

discursos de pessoas com deficiência. Para tanto, a pesquisa será de natureza exploratória, uma 

vez que, por meio das experiências apresentadas, buscaremos identificar e expor aspectos 

positivos e negativos das vivências de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, desde 

o momento do processo seletivo, até o início efetivo das atividades. A análise dos dados seguirá 

a proposta da hermenêutica dialética, caracterizada pela busca da compreensão do sentido que 

os sujeitos elaboram em seu discurso, combinada à compreensão desses sentidos diante de sua 

inerente contradição. A união da hermenêutica com a dialética leva o intérprete a entender o 

texto, a fala, o depoimento, corno resultado de um processo social (trabalho e dominação) e 

processo de conhecimento (expresso em linguagem), ambos fruto de múltiplas determinações, 

mas com significado específico (MINAYO, 1996). 

 

Participantes 

Participaram do estudo 6 pessoas com deficiência que trabalham em uma empresa privada da 

região metropolitana de São Paulo, elegível ao cumprimento da Lei de Cotas, com idades entre 

18 e 44 anos, sendo 3 mulheres e 3 homens. Os participantes tinham nível superior completo 

(n=5) e incompleto (n=1) e tempo médio de empresa de 2,47 anos. Os cargos e tipos de 

deficiência estão distribuídos conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Distribuição por tipo de deficiência e cargo 

Tipo de Deficiência N %  Cargo N % 
Visual 1 17  Auxiliar Administrativo 4 66 
Física 5 83  Assistente Administrativo 1 17 

    Supervisor 1 17 
Total 11 100   11 100 

 

A amostragem da pesquisa foi por conveniência, uma vez que a empresa escolhida é a de 

atuação de uma das pesquisadoras, o que facilitou o acesso aos participantes e permitiu a 

realização da atividade dentro das instalações da instituição. 
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Procedimentos 
Os participantes foram convidados através de um e-mail enviado pelas pesquisadoras que 

continha informações sobre o objetivo da pesquisa, local e horário da atividade. No e-mail, 

ainda foram disponibilizados contatos para mais informações.  

A coleta de dados foi realizada nas dependências da empresa em que os participantes trabalham, 

através de rodas de conversa que ocorreram em dois momentos, com duração média de 1 hora 

e meia cada, onde foram propostas discussões sobre a experiência de inclusão e 

desenvolvimento das atividades ocupacionais naquela e em outras empresas, incluindo os 

desafios e obstáculos encontrados até então e a perspectiva de ascensão dos participantes. Os 

temas de discussão foram propostos pelas pesquisadoras nos momentos iniciais de cada 

encontro e os participantes seguiram com seus discursos em diálogo constante uns com os 

outros, de forma que não foram feitas maiores intervenções durante a atividade. 

 

Foram convidados a princípio 11 colaboradores da empresa supracitada, no entanto, até o dia 

da realização da atividade, 2 destes haviam pedido demissão por terem recebido propostas de 

emprego em outras empresas e cargos e uma terceira convidada entrou em licença maternidade. 

Outros 2 convidados citados estavam na empresa nos dias de realização da atividade, mas 

optaram por não participar. 

 

Foram convidadas, sem distinção, pessoas com deficiência física e sensorial (auditiva e visual), 

no entanto, embora também fosse um dos focos da pesquisa, não tivemos nenhum participante 

com deficiência auditiva, sendo que a única convidada com esse perfil foi uma das funcionárias 

que pediu demissão antes da realização da atividade. 

 

Após o envio do convite e recebimento das confirmações de comparecimento, no dia agendado 

as pesquisadoras chegaram na empresa com antecedência e montaram a mesa de café da manhã 

em uma sala de reunião previamente reservada. Os participantes foram sendo recebidos 

conforme chegavam na sala e foram convidados a se sentarem e iniciarem o café da manhã 

enquanto aguardávamos a chegada de todos. 

 

Assim que o grupo ficou completo, as pesquisadoras se apresentaram, contaram maiores 

detalhes sobre o desenvolvimento e objetivo do trabalho e da contribuição dos participantes, e 

resgataram as informações apresentadas no convite sobre a quantidade e tempo de realização 

dos encontros. 
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Após esse momento, foi proposto que os participantes se apresentassem uns aos outros e 

também às pesquisadoras através do nome, cargo na empresa, tempo de casa, formação e tipo 

de deficiência, e que após esse momento pudéssemos refletir sobre qual a visão de cada um 

sobre a aplicação da Lei de Cotas e a inclusão no mercado de trabalho. E assim foram realizadas 

as apresentações, até o momento em que um dos participantes comentou que nem sempre 

trabalhou através da Lei de Cotas. Neste momento os participantes entraram em diálogo 

contando seu ponto de vista sobre a situação do colega e relembrando momentos de sua própria 

trajetória profissional, o que deu início ao diálogo do encontro. 

 

As pesquisadoras acompanharam todas as falas e apenas intervieram em momentos em que foi 

percebida uma constância no mesmo assunto, a fim de propiciar a rotatividade dos temas. 

 

Análise de dados 

Após cada atividade realizada, as pesquisadoras se reuniram para anotação das observações e 

pontos de destaque das discussões acompanhadas, considerando expressões e metáforas 

utilizadas pelos participantes, e elaboração de resumos sobre a atividade desenvolvida, sendo 

feita uma breve análise do conteúdo adquirido em cada ocasião, de forma a verificar de algum 

dos pontos alvos não havia sido considerado. 

 

O material transcrito com base na escuta dos discursos foi revisado e analisado pelas 

pesquisadoras repetidas vezes em busca da compreensão mais profunda das falas e a 

consequente identificação dos principais pontos de discussão levantados pelos presentes a fim 

de analisá-los individualmente de maneira mais completa.  

 

Após realizada a revisão descrita acima, foram agrupados os seguintes temas de discussão que 

serão avaliados na análise deste instrumento: Lei de Cotas, adaptações, formação profissional, 

perspectivas de crescimento e suas limitantes e as interfaces do preconceito. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 
O grupo se caracterizou por funcionários de áreas majoritariamente administrativas da empresa, 

atuando em subáreas como Financeiro, Recursos Humanos e Manutenção. As deficiências 

contempladas pelo presente estudo eram em sua maioria física (83%), sendo que desses, 3 

tinham limitações em uma das pernas e os outros 2 tinham limitações em um dos braços. O 

único representante de deficiência sensorial que integrou o grupo foi um participante com 

deficiência visual, que tinha um rebaixamento da visão.  

Para fins de apresentação dos conteúdos contemplados nas discussões, fizemos uso de nomes 

fictícios para os participantes, de forma que suas identidades permaneçam preservadas. 

4.1 Lei de Cotas: Obrigatoriedade e assistencialismo 

 

Sobre a Lei de Cotas, todos os participantes apresentaram opiniões convergentes, afirmando 

que as empresas, de forma geral, não estão preparadas para receber pessoas com deficiência, 

seja por questões objetivas de adaptações físicas e eliminação de barreiras para que as pessoas 

com deficiência possam desempenhar suas funções, ou pelo fato de não terem ações de recursos 

humanos já previstas e estabelecidas para esse público, no sentido de investir no 

desenvolvimento e na promoção de ações de retenção e incentivo, da mesma forma que já é 

praticado para as pessoas sem deficiência. Dessa forma, os participantes entendem que são 

contratados apenas pela obrigatoriedade do cumprimento da lei e para evitar o pagamento de 

multas, e não pelo engajamento das empresas em promover a inclusão e a diversidade: “a 

empresa não quer, isso aí é papo furado, é uma beleza falar, ‘vamos incluir’, mas a gente sabe 

que isso é utopia, é balela, se não fosse obrigatório as empresas não contratariam.” (Juliana).  

A referida percepção, se assemelha fortemente com os achados de Toldrá (2009), que, ao colher 

depoimentos de pessoas com diferentes graus de limitações físicas e sensoriais que estavam 

inseridas no mercado de trabalho, identificou em seus discursos que se não houvesse a 

obrigatoriedade na legislação, as empresas não contratariam pessoas com deficiência. Com isso, 

outros comentários se referiam ao fato de que quem se beneficia com a lei são as próprias 

empresas, no sentido de apenas contratarem funcionários com o perfil e evitarem o pagamento 

das multas, não sendo legalmente obrigatória nenhuma outra medida.  

 

Um elemento que contextualiza a percepção dos entrevistados é o que apontou Lobato (2009) 

ao verificar que a Lei de Cotas e as ações afirmativas não encontram eco nos contextos 



18 
 

organizacionais e não conseguirem ter resultados que beneficiem e revertam as situações de 

exclusão, uma vez que, os indivíduos continuam se deparando com diferentes barreiras, sejam 

elas de acessibilidade, de baixa qualificação, de falta de recursos destinados à escolarização e 

o próprio preconceito dos empregadores diante do desconhecimento sobre suas potencialidades. 

 

Ainda com relação a essas dificuldades, segundo Jones e Schmidt (2004) apud Ribeiro e Ribeiro 

(2012), a contratação das pessoas com deficiência deve estar associada à promoção de 

ambientes de trabalho adequados, à retenção desses trabalhadores e à oferta de possibilidades 

de desenvolvimento e ascensão da carreira. Sobre as referidas práticas de recursos humanos, 

Carvalho-Freitas (2010) indica que poderiam tanto contribuir quanto dificultar a inserção de 

pessoas com deficiência nas organizações. 

 

Dado o exposto, conseguimos compreender que apesar de se tratar de uma fala individual em 

um contexto específico, a experiência da entrevistada não se limita a isso e nem se torna uma 

percepção isolada, na medida em que encontra respaldo na literatura e carrega consigo um 

histórico de vivências semelhantes, que tornaram sua visão tal como ela é. 

4.2 A adaptação física como fator condicionante na busca por reconhecimento 

 

Conforme discurso dos participantes, as únicas adaptações necessárias por parte da empresa 

eram apoios de pés e teclados adaptados, sendo que em um caso, nenhum tipo de adaptação era 

utilizado. O único participante com deficiência visual faz uso de óculos de grau e não necessita 

de outras adaptações no meio de trabalho. Todos os participantes têm desempenho equiparado 

ao de pessoas sem deficiência quando munidos das adaptações comentadas acima.  

 

Diante do exposto, podemos compreender que os entrevistados se adaptaram às atividades da 

empresa e se equipararam aos demais funcionários sem grandes modificações do contexto de 

trabalho feitas pelo empregador, mas sim, pelos esforços individuais aplicados para este fim, o 

que é revelado pela fala de uma das participantes: “A empresa joga o PcD pra se virar e ele se 

vira! (...) Pra eu conseguir meu apoio de pé demorou muito tempo, eu tava quase comprando 

um e trazendo” (Juliana). Essa dinâmica vai ao encontro de uma compreensão teoricamente 

superada, mas que ainda é vivenciada na prática, a do Paradigma da Integração, movimento dos 

anos 60 que ainda compreendia a deficiência a partir do modelo médico e voltava a 

responsabilidade pela integração à pessoa com deficiência, sendo seu papel “ser ajudada a se 
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modificar, a se ajustar, no sentido de vir a parecer e a funcionar do modo mais semelhante 

possível aos demais membros da sociedade. ” (ARANHA, 2000, p.3).  

Essa noção da adequação do indivíduo ao trabalho é vivida pelos participantes e entendida como 

exemplo de superação, dado que no contexto competitivo em que estão inseridos, se não se 

esforçarem e se adaptarem às condições, podem ser substituídos por outros candidatos. Esses 

esforços são percebidos, por exemplo, na fala “Você entra pra cumprir aquela cota, mas se você 

não desenvolver e não se esforçar, pode ser desligado igual qualquer outro (...)” (José), e 

revelam o quanto os indivíduos são sobrecarregados e responsabilizados pelo desenvolvimento 

de sua carreira, isentando os empregadores desse processo. 

4.3 A formação acadêmica superior e a ilusão do crescimento profissional 

 

Entre todos os cargos representados pelo grupo, apenas uma participante tem um cargo superior 

e de gestão, enquanto os demais participantes, inclusive considerando todos os convidados, 

ocupam cargos de auxiliar e de assistente, que implicam em atividades administrativas e de 

menor complexidade. Vale comentar aqui que todos os participantes tinham nível superior 

completo, assim como a integrante que assume hoje em dia a posição de supervisora.  

 

O que se percebe na representatividade do grupo, quando pensamos que todos possuem 

qualificações de nível superior, no entanto, apenas um dos participantes ocupa um cargo 

superior, é o que aponta Tanaka e Manzini (2005), quando comentam que, apesar do aumento 

da oferta de oportunidades de inserção no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, a 

falta de informação sobre a potencialidade para o trabalho da pessoa com deficiência ainda 

persiste, aliada à crença de que ela não irá corresponder ao ritmo imposto pela produtividade 

no emprego. Neste sentido, podemos verificar que a dinâmica de distribuição de vagas de baixa 

complexidade para a maioria dos membros do grupo está em conformidade com o que apontou 

Lima et al. (2013), ao verificar que o trabalho proposto ao PcD enfatiza a repetição de atividades 

simples e práticas, o que os limita em relação às possibilidades de ascender profissionalmente 

no sistema capitalista. Sobre essa prática também comenta Batista (2004), ao verificar que os 

PcDs acabam por serem segregados em trabalhos considerados inferiorizados, mantendo 

atitudes de discriminação.  

 

Sobre seu desenvolvimento de carreira até chegar no cargo de supervisora, a participante 

novamente traz o discurso do esforço constante, comentando “eu cheguei até onde estou, não 
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porque a empresa reconheceu, foi por muito esforço (...) eu tava estagnada aqui na empresa, 

quando recebi uma proposta, estava quase indo embora e a empresa veio com a contraproposta” 

(Solange). Aqui podemos perceber, ainda, que a única oportunidade de crescimento apresentada 

à participante se deu no limite, quando esta já estava deixando a empresa para uma outra 

oportunidade, o que se relaciona ao que já havia sido apontado pelos participantes sobre a 

ausência de um plano de carreira, já que a oportunidade de promoção surgiu quando não haviam 

mais opções, senão o pedido de demissão. 

 

Ao analisarmos sua fala, podemos verificar que esta encontra-se inserida em uma organização 

do trabalho pautada no capitalismo, que, por sua vez, se baseia na ideia da meritocracia. Neste 

sentido, independente da organização do trabalho apresentar-se desigual em garantia de 

oportunidades equivalentes a todos, cabe ao indivíduo se desenvolver, se superar e se mostrar 

capaz, conforme apontado em unanimidade pelos elementos do grupo.   

 

Os participantes também relatam sentir que não adianta manter a discussão sobre o tema entre 

si, como acontece por exemplo em grupos de afinidade, pois as ações começam a surgir a partir 

do momento em que há a sensibilização dos profissionais de cargos mais altos. Nesse sentido, 

eles acreditam que se houvessem por exemplo pessoas de cargos mais altos dentro da empresa 

que se tornaram PcDs, elas poderiam mostrar a todos como é possível que o rendimento se 

mantenha e que as oportunidades se igualem aos PcDs que estão em cargos mais baixos, mas 

também acreditam que tudo depende dessas pessoas quererem lutar pela causa ou se omitir 

diante do tema justamente por estar em uma posição mais favorecida que os demais. 

4.4 Projeção de carreira e suas limitantes 

 

Como citado no tópico anterior, todos os participantes tinham cargos relacionados a atividades 

administrativas, tendo apenas um dos participantes chegado a desempenhar atividades de 

manutenção por um período, mas que atualmente atuava também na área administrativa. Dessa 

forma, podemos compreender, assim como evidenciado na fala dos participantes, que as 

limitações físicas não interferem em sua capacidade de desempenho das atividades diárias com 

excelência.  

 

Como vemos em Trudel (2004), o não acesso do sujeito com deficiência ao trabalho, adaptado 

a suas capacidades e dificuldades, pode representar sua privação em relação às oportunidades 
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de integração socioeconômica e autorrealização. Dessa forma, compreendemos que a facilidade 

de adaptação desses trabalhadores ao meio organizacional tanto pelo tipo de deficiência 

apresentado, quanto pelo tipo de atividade desenvolvida contribui para sua adequação ao meio 

social (apud CORDEIRO, 2013). 

 

No entanto, apesar dos elementos apontados, todos os participantes afirmaram não serem 

percebidos e valorizados em suas capacidades profissionais, mas sim, categorizados como PcDs 

e, portanto, limitados à imagem e ao estigma relacionado à essa definição, o que, conforme 

enunciado pelos participantes, implica na ausência de um plano de carreira e baixa ou nenhuma 

mobilidade entre cargos e oportunidades de crescimento. 

 

Vários estudos sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho 

apontam que a contemporaneidade tem gerado novos fatores de exclusão e preconceito em 

função da inserção no trabalho pela Lei de Cotas. Entretanto, também tem propiciado maior 

oportunidade para que as pessoas com deficiência tenham um trabalho e desenvolvam uma 

carreira (RIBEIRO e RIBEIRO, 2012). O fato é que para compreender a oportunidade de 

carreira da PcD dentro da organização se faz necessário entender também fatores como o tema 

da diversidade dentro dessas empresas e a estrutura de cargos e planos de carreira no atual 

cenário político econômico. 

 

Como consequência dos itens inseridos nessa discussão, o elemento da limitação é percebido 

pelos participantes como algo a ser superado diariamente e inerente à vivência de uma pessoa 

com deficiência no ambiente corporativo. Discursos como “Os PcDs têm que ficar mostrando 

que são capazes o tempo todo, é uma eterna luta pra mostrar que a gente é capaz” (Lucas) e “o 

esforço tem que vir de dentro de você, tem que provar que você tá sempre se esforçando a cada 

dia, ultrapassando limites sempre.” (Ricardo) expressam a noção de que a responsabilidade pela 

transformação da realidade recai sobre o indivíduo e não sobre a organização do trabalho. Dessa 

forma, além de desempenhar o trabalho como qualquer outra pessoa, uma vez que os 

entrevistados não tinham nenhuma desvantagem no desempenho das atividades, a pessoa com 

deficiência ainda tem que superar seus limites e constantemente provar para a empresa e para 

os superiores que é digna de estar lá e que merece reconhecimento, o que implica em um 

desgaste físico e mental ainda maior do que as pessoas sem deficiência já apresentam em seu 

dia a dia. 
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Sawaia (2001) clarifica essa condicionante através do seguinte trecho: 
A sociedade exclui para incluir e essa transmutação é condição da ordem 

social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos 

estamos inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no 

circuito reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria 

da humanidade inserida através da insuficiência e das privações, que se 

desdobram para fora do econômico (p. 8)  

 

Através dele podemos compreender como as pessoas com deficiência são incluídas no meio 

organizacional em função de suas limitações e não de suas potencialidades, marginalizando 

duplamente esse grupo, quando poderiam na verdade estar sendo desenvolvidos e incentivados 

a alcançar o mesmo nível de reconhecimento de todos os funcionários.  

 

Ainda considerando o elemento das limitações a serem superadas e sobre a ausência de um 

planejamento que contemple ações de retenção e incentivo às pessoas com deficiência, 

podemos perceber uma contraposição de formas de enxergar esse cenário. A maioria dos 

participantes concorda que a superação constante é a saída para que as pessoas com deficiência 

tenham o reconhecimento da empresa, dentro desse tema, uma participante comentou estar 

bastante decepcionada com as possibilidades até então apresentadas, uma vez que entrou na 

empresa atual com expectativa de melhores oportunidades, devido ao porte da empresa, e 

afirma estar desmotivada a seguir com mais um curso de especialização. Por outro lado, outra 

participante afirma que não se deve esperar o reconhecimento de uma empresa específica, mas 

que as pessoas com deficiência devem se superar constantemente para a vida de forma geral, 

não depositando suas esperanças em uma empresa. 

 

Nesse sentido, Ribeiro e Ribeiro (2012) assinalaram através de sua pesquisa, que o apoio da 

cultura organizacional, a aceitação dos outros empregados e o incentivo dos líderes imediatos 

auxiliam no reconhecimento da PcD como trabalhador e para o seu progresso profissional. 

Incluir então o trabalhador nesse meio organizacional e inseri-lo na mesma política que os 

outros funcionários, independente da implementação da Lei de Cotas contribui para que não 

sejam mantidos nesse caráter tutelar da organização, incentivando-os à independência 

profissional e resultando em maiores oportunidades de desenvolvimento de carreira.   
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4.5 A falta de informação como fator limitante 

 

Tendo grande parte da temática sido exposta pelos participantes ao longo do diálogo, os 

mesmos foram sentindo maior abertura para colocar em pauta suas dúvidas quanto ao seu 

espaço dentro da empresa e à aplicação da Lei de Cotas. Com isso, percebemos que grande 

parte da insegurança das PcDs dentro da organização está diretamente relacionada à falta de 

conhecimento sobre o tema. Foram levantados questionamentos como “A Lei de Cotas define 

que as PcDs só podem ser admitidas dentro de cargos baixos como de auxiliar e assistente?” e 

também “Existe alguma implicação na alteração de cargo de uma PcD que prejudique a empresa 

em relação às cotas?” Esses temas foram amplamente desenvolvidos de acordo com os 

conhecimentos dos presentes e inclusive, uma das falas de um dos participantes foi no sentido 

de orientar mais as PcDs sobre os direitos que eles têm até mesmo em relação ao transporte e à 

isenção de impostos, para que eles consigam se igualar às pessoas sem deficiência em suas 

adaptações cotidianas e consequentemente, conseguir competir com eles em questão de 

igualdade de oportunidades.  

 

Podemos ligar esse tema à discussão do item anterior quando pontuamos a importância da 

atuação da área de Recursos Humanos no direcionamento e desenvolvimento da PcD. Pois de 

acordo com Maciel (2000), essa falta de conhecimento acompanha as PcDs e seus familiares 

desde o diagnóstico, onde os médicos raramente esclarecem ou informam as possibilidades de 

desenvolvimento, as formas de superação das dificuldades, os locais de orientação familiar, os 

recursos de estimulação precoce, os centros de educação e de terapia.  

 

O olhar das organizações voltado então para sua adaptação necessária e seu conhecimento sobre 

os próprios direitos e ferramentas disponíveis na tentativa de suprir uma necessidade existente 

muitas vezes desde o início do diagnóstico abre espaço para um livre desenvolvimento e 

equiparação às pessoas sem deficiência no desenvolver de suas atividades. 

Essas ações são de suma importância uma vez que as empresas têm tido a diversidade como um 

tema em desenvolvimento atualmente e, tendo esse interesse em foco, deve-se saber que a 

inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades, a mútua interação de pessoas 

com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade (MACIEL, 2000).  
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4.6 Preconceito como desconhecimento 

 
Segundo Mezan (1998 apud NETO, 2014), o preconceito “é o conjunto de crenças, atitudes e 

comportamentos que consiste em atribuir a qualquer membro de determinado grupo humano 

uma característica negativa, pelo simples fato de pertencer àquele grupo: a característica em 

questão é vista como essencial, definidora da natureza do grupo, e, portanto, adere 

indelevelmente a todos os indivíduos que o compõem”.  

 

Temos hoje o conhecimento do preconceito pelo qual as PcDs são submetidas na sociedade 

tanto na vida pessoal quanto profissional ou em qualquer meio social. O que não consideramos 

usualmente nessas discussões é a possibilidade do aparecimento de traços preconceituosos entre 

pessoas do mesmo grupo de minorias. 

 

Para tanto, lembramos que Agnes Heller nos mostra que “os preconceitos servem para 

consolidar e manter a estabilidade e a coesão da integração dada” (1989, p.54). Poderíamos 

assim afirmar que, reproduzindo o preconceito, colaboramos para sustentar a imagem da 

sociedade capitalista na qual vivemos, reforçando então a manutenção da predominância da 

opressão e exploração independente da consciência dos indivíduos sobre suas atitudes 

preconceituosas.  

 

Um dos pontos então observados pelas entrevistadoras foi que, durante os diálogos dos 

participantes, nos dois encontros feitos, grande parte dos argumentos por eles utilizados na 

tentativa de respaldar sua capacidade de produzir e de apresentar um rendimento tão bom 

quanto ao de uma pessoa sem deficiência eram apoiados no fato de nenhum deles possuir 

deficiência do tipo mental. Ao longo da conversa houve diversas falas no sentido da deficiência 

física ser uma deficiência mais branda comparada às outras e que, neste caso, a competitividade 

se equivaleria às pessoas sem deficiência. Além disso, declararam também que por vezes se 

sentem tratados como se apresentassem alguma deficiência mental que prejudicaria seu 

raciocínio e desenvolvimento cognitivo, e se sentem desvalorizados no trabalho por esse 

motivo.  

 

A presença dessa fala nos leva a ressaltar dois importantes pontos de discussão que devemos 

levar em conta: Primeiro, as palavras de Agnes Heller anteriormente apresentadas nos mostram 

na prática como é necessário socialmente que se reafirme os papéis sociais de cada indivíduo 
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através do preconceito mesmo que este se apresente dentro de um mesmo grupo de minorias, 

levando um a se ressaltar sobre o outro por ter ou se abster de tais características consideradas 

fora do padrão. O segundo ponto observado é que essa fala das PcDs enfatiza a nossa análise 

anterior sobre a falta de informação não somente por parte da sociedade e da empresa na qual 

estão inseridos, mas das próprias PcDs, que acabam colocando certo preconceito em sua fala 

tanto por desconhecer todos os outros tipos de deficiência que não o seu, quanto pela 

necessidade de se protegerem em um ambiente de competitividade e incompreensão 

generalizada. 

 

De acordo com Monteiro e Vala (apud NETO, 2014), a hipótese do contato sustenta-se na 

afirmação de que se as pessoas de grupos diferentes passarem a estabelecer um maior número 

de contatos entre si, o grau de preconceito tenderá a diminuir substancialmente. O que nos leva 

a crer que a ausência de pessoas com outros tipos de deficiência que não física dentro do meio 

organizacional no qual estão inseridos deixa essas PcDs à margem do desconhecimento e 

consequente formação de imagem preconceituosa sobre as outras pessoas desse mesmo grupo, 

sendo que a própria ausência de pessoas diferentes na empresa pode levá-los a crer que não é 

possível trabalhar com tais deficiências, o que contribui ainda mais para a sustentação desse 

preconceito.  

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização do presente trabalho, pudemos identificar de que maneira diferentes 

variáveis organizacionais acabam por reproduzir contextos de discriminação já mencionados 

na literatura e evidenciados no relato da experiência dos entrevistados. Foi possível verificar, a 

partir das falas, como, apesar de inseridas no mercado de trabalho através de uma legislação 

mais rígida, as pessoas com deficiência ainda ocupam cargos inferiorizados e de menor 

complexidade nas organizações, mesmo tendo formação acadêmica superior e se esforçarem 

para superar dificuldades, em uma busca constante por provar que são capazes. 

 

Outra dinâmica importante a ser levada em consideração, é um elemento básico das 

manifestações de preconceito: a falta de conhecimento sobre o alvo. Foi observado que, ainda 

que as pessoas com deficiência alcancem, com todas as dificuldades e adversidades, um grau 

de ensino superior ou de especialização, os empregadores ainda apresentam desconhecer suas 

potencialidades, o que acaba por se manifestar na falta de investimentos no desenvolvimento e 

na promoção de ações de retenção e incentivo, diferentemente das pessoas sem deficiência. 

Essa dinâmica se manifesta tanto na relação empregador e funcionário com deficiência, quanto 

nas relações entre as próprias pessoas com deficiência, o que favorece o distanciamento e a falta 

de conhecimento no que diz respeito aos diferentes tipos de deficiência e suas respectivas 

necessidades de adaptação. Dessa forma, o preconceito que é externo acaba por ser reproduzido 

dentro do grupo, em uma dinâmica em que os próprios alvos são também ativos nessa 

propagação. 

 

Um elemento fortemente presente na fala dos entrevistados foi o senso de responsabilização 

pelo próprio desenvolvimento de carreira, no sentido de que o sucesso e as oportunidades devem 

ser buscados individualmente, sob a forma da superação constante, mascarando e deslocando a 

parcela de responsabilidade que as empresas e a própria organização do trabalho têm sobre esse 

fenômeno. 

 

Aqui cabe apontar que se faz imprescindível que as empresas não só cumpram a Lei de Cotas 

mas que também criem áreas internas voltadas à inclusão e à gestão de diversidade, de forma 

que esse público não seja apenas mecanicamente inserido no quadro de funcionários enquanto 

números que evitam uma penalização, mas sim, que esse recurso humano possa ser visto em 

sua potencialidade e a tenha valorizada, com programas de capacitação e treinamentos, 
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inclusive para as pessoas sem deficiência, no tocante à sensibilização da importância da 

promoção de diversidade para as empresas e para a sociedade. 
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