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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 em 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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RESUMO 

 

A inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) no mercado de trabalho é um processo social 

recente e permeado por muito desconhecimento por parte dos envolvidos. Esta pesquisa 

pretende desvelar apontamentos que possam ser importantes para facilitar e promover a 

inserção laboral das pessoas com deficiência. Os principais objetivos deste estudo são: 

verificar se os gestores possuem diferentes formas de ver as pessoas com deficiência, por tipo 

de deficiência, e analisar se avaliam o desempenho das PcDs diferentemente, de acordo com o 

tipo de deficiência que possuem. O referencial teórico adotado se ancora nas concepções de 

deficiência, nas ações de adequação das condições e práticas de trabalho, constructos 

propostos por Carvalho-Freitas (2007), e na avaliação de desempenho. Realizou-se um estudo 

descritivo e exploratório, de corte transversal, com amostra de 123 gestores de PcDs, que 

atuam em 14 empresas localizadas na região metropolitana de Vitória (Espírito Santo). 

Adotaram-se métodos de pesquisa quantitativo – survey de desenho transversal –, cuja 

apresentação e análise envolveram a utilização de técnicas estatísticas, como: análise de 

correspondência, análise descritiva dos dados, análise do coeficiente de correlação rho de 

Spearman e Teste de Qui-Quadrado de Independência; e qualitativo, cujos dados foram 

coletados por meio das entrevistas semiestruturadas e submetidos à análise de conteúdo. Os 

resultados mostraram que os gestores veem as PcDs diferentemente, por tipo de deficiência, 

em relação à concepção inclusiva e à percepção referente ao benefício de contratação. 

Verificou-se que diferentes critérios de avaliação de desempenho são utilizados pelos 

gestores, por tipo de deficiência. Porém, na análise qualitativa, os gestores demonstraram a 

existência de similaridades entre o desempenho das pessoas com diferentes tipos de 

deficiência. Os gestores apontaram que a inserção de pessoas com deficiências intelectual, 

múltipla e visual exige mais adequações das condições e práticas de trabalho. Observou-se 

que a qualidade de contato prévio com PcDs interfere na avaliação feita do desempenho 

dessas pessoas. Concluiu-se, ainda, a existência de relações entre as concepções de 

deficiência, as condições e práticas de trabalho e a avaliação de desempenho dos gestores em 

relação às pessoas com deficiência, por tipo de deficiência. 

 

Palavras-chave: pessoas com deficiência, gestão, avaliação de desempenho, inclusão, 

mercado de trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The inclusion of People with Disabilities (PwD) in the labor Market is a recent social process, 

permeated by a lot of ignorance from those involved. This research attempts to unveil notes 

that may be important to facilitate and promote the integration of People with Disabilities into 

the labor market. The main objectives of this study are: to verify whether the managers have 

different ways of seeing People with Disabilities, considering the type of disability, and to 

examine whether they access the PwDs performance differently, according to the type of 

disability they have. The theoretical approach is grounded in conceptions of disability, the 

actions aiming to the adequate the work conditions and practices, constructs proposed by 

Carvalho-Freitas (2007), and in the performance evaluation. We conducted a cross-sectional 

descriptive study, with a sample of 123 managers of PwDs, working in 14 companies located 

in the metropolitan region of Vitória (Espírito Santo/Brazil). We adopted quantitative research 

methods – cross-sectional survey –, with analysis and presentation involving the use of 

statistical techniques such as correspondence analysis, descriptive data analysis, analysis of  

Spearman's rho correlation coefficients, Chi-Square Test of Independence; and qualitative 

research methods, where the data were collected through semi-structured interviews and 

subjected to content analysis. The results showed that managers see the PCDS differently, 

depending on the type of disability, in relation to the inclusive conception and to the 

perception referring to the benefit of hiring them. It could be verified that different criteria for 

performance evaluation are used by managers, according to the type of disability. However, in 

qualitative analysis, the managers demonstrated the existence of similarities in the 

performance of people with different disabilities. The managers indicated that the inclusion of 

people with intellectual, multiple or visual disabilities requires further adjustments of the 

work conditions and practices. It was observed that the quality of the previous contact with 

the PwDs interferes with the performance evaluation of these people. It could be concluded 

that relationships within conceptions of disability, the work conditions and practices, as well 

as in the performance evaluation by the managers in relation to People with Disabilities exist 

according to the type of disability. 

 

Key words: people with disabilities, management, performance evaluation, inclusion, labor 

Market. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa busca contribuir para a produção de conhecimentos relacionados a 

uma nova realidade com a qual as organizações brasileiras com mais de 100 funcionários têm 

se deparado: a inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) em seus quadros.   

Acredita-se que é de extrema relevância o desenvolvimento de investigações 

relacionadas ao tema, uma vez que estas podem fornecer contribuições importantes sobre a 

formação de estratégias que possibilitem a facilitação desse processo, tornando-o bem-

sucedido para as organizações, para as pessoas com deficiência e para a sociedade como um 

todo.  

Segundo o Decreto n. 3.298 (1999), deficiência se refere à alteração completa (perda) 

ou parcial (anormalidade) de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função intelectual, física, auditiva ou visual. A Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2003), amplia o conceito de deficiência ao abordar a funcionalidade e o seu 

oposto – a incapacidade – como provenientes das interações entre as estruturas biológicas, a 

limitação de atividades e a restrição quanto à participação social, e entre os fatores ambientais, 

os quais podem facilitar ou dificultar o desempenho de atividades e de participação dessas 

pessoas.  

Nesse sentido, para Farias e Buchalla (2005), a CIF amplia o conceito de deficiência 

ao considerar que esta não é determinada diretamente pelas condições de saúde, mas é 

resultante também do contexto físico e social no qual se está inserido, bem como da percepção 

cultural e das atitudes direcionadas às pessoas com deficiência (PcDs), o que inclui a 

disponibilidade de serviços e de políticas públicas. Porém, segundo Priestley (1998), não 

existe um consenso sobre a definição de deficiência, uma vez que estudos sociológicos 

indicam que esse conceito pode ser considerado de acordo com a perspectiva de análise 

ontológica da deficiência. 

Um levantamento mundial constatou que, aproximadamente, 10% da população do 

mundo (650 milhões de pessoas) possuem algum tipo de deficiência, sendo que 72% delas 
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estão em idade laboral (Organização Internacional do Trabalho [OIT], 2009). O Censo 2000
1
, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), identificou que o 

Brasil possui aproximadamente 24,5 milhões de pessoas portadoras de deficiência, o que 

representa 14,5% de sua população (Gil, 2002).  

Esse percentual é distribuído da seguinte forma: 11,5% do total de PcDs brasileiras 

possuem deficiência intelectual; 0,44%, tetraplegia, paraplegia ou hemiglegia; 5,32% não 

possuem um membro ou parte dele; 57,16% têm alguma dificuldade de enxergar, enquanto 

que 0,6% são incapazes de enxergar. No que se refere à capacidade auditiva, 19% apresentam 

alguma dificuldade de ouvir e 0,68% são incapazes de ouvir. O percentual de PcDs que têm 

alguma dificuldade de caminhar é de 22,7%, e o percentual de pessoas que são incapazes de 

caminhar é de 2,3% (Neri, Pinto, Soares, & Costilla, 2003). Esses dados indicam que, no 

Brasil, o maior número de PcDs possui deficiências visual (não necessariamente cegueira 

total) e física, respectivamente; e a deficiência intelectual, de acordo com esse estudo, é a de 

menor proporção na população. No entanto, vale ressaltar que o Censo 2000 abrange pessoas 

que se autodenominam como possuidoras de alguma deficiência. Além disso, ele abarca 

pessoas com dificuldades de ouvir, de enxergar e de andar, por exemplo, o que não 

necessariamente contempla a caracterização da deficiência – que é impedimento – utilizada 

pelos conceitos científicos e pela legislação brasileira. Essa ambiguidade de conceituação 

pode distorcer os dados reais de pessoas brasileiras que possuem cada tipo de deficiência. 

Outro ponto que deve ser apontado é a ausência de dados, desse Censo, que remetem à 

deficiência múltipla. 

As pessoas com deficiência são amparadas no âmbito profissional pela Constituição 

Federal, por meio da política de cotas expressa na Lei n. 8.213 (1991) e do Decreto n. 3.298 

(1999), que destina a elas um percentual de reserva de cargos, variável de acordo com o 

número de empregados das instituições que possuem 100 ou mais funcionários em seu 

quadro. Nesse sentido, à pessoa com deficiência é assegurado o acesso legal ao mercado 

formal de trabalho.  

Apesar do amparo constitucional, em pesquisas realizadas pelo Instituto Ethos (2007), 

em 2002, verificou-se que 9 milhões de pessoas com deficiência no Brasil estão em idade de 

trabalhar. Todavia, somente 1 milhão (11,1%) delas exercem atividades remuneradas e um 

número bem inferior (200 mil, ou seja, 2,2% das que estão em idade laboral) tem registro em 

                                                 
1
 Ainda não foram divulgados os dados do Censo de 2010 com informações sobre a população brasileira que 

possui deficiência. 
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carteira de trabalho (Gil, 2002). Mais da metade de PcDs que trabalham ganham até dois 

salários mínimos, segundo dados do Censo 2000 (IBGE, 2000). 

Comparando-se a proporção das pessoas que possuem e não possuem deficiência que 

trabalham, em emprego formal e informal, o Censo 2000 (IBGE, 2000) verificou que 51,8% 

dos homens e 27,3% das mulheres que possuem deficiência estão ocupados. Com relação às 

pessoas sem deficiência, esse número aumenta para 63% e 37,2%, respectivamente. Ainda de 

acordo com o levantamento do Censo, a pessoa com deficiência intelectual é a que mais tem 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Enquanto apenas 19,3% das pessoas que 

possuem deficiência intelectual estão trabalhando, entre as pessoas com incapacidade física ou 

motora esse número sobe para 24,8%. No que se refere às pessoas com dificuldade na 

audição, o índice é de 34%. Já para as pessoas que têm dificuldade para enxergar, o percentual 

é maior: 40,8%. Quando se analisam as pessoas sem alguma deficiência ou dificuldade, 

independente do sexo, a proporção de trabalhadores é ainda mais alta: 49,9%.  

Devido à fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT), embasada na Lei de 

Cotas, que prevê o pagamento de multa às empresas que não cumprirem a Lei, entre os anos 

de 2005 e 2007, aproximadamente, 60 mil PcDs foram contratadas nas empresas, 

conquistando uma vaga no mercado formal de trabalho (Lima, 2007). O mapeamento 

referente ao emprego formal no país, denominado Características do emprego formal 

segundo a Relação Anual de Informações Sociais, do ano de 2010, extraído da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS) em levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE, 2010), indica que em dez anos (desde o Censo 2000 até o ano de 2010) 

houve aumento da participação das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho.  

De acordo com esse levantamento, atualmente, existe aproximadamente 306,0 mil 

PcDs atuando no mercado formal, 0,7% do total de pessoas com vínculo empregatício. A 

maioria são pessoas com deficiência física (54,47%), seguida por pessoas com deficiência 

auditiva (22,49%), visual (5,79%), intelectual (5,10%) e pessoas com deficiências múltiplas 

(1,26%). Apesar de observar um aumento do número de pessoas com deficiência contratadas 

com carteira assinada, o cenário ainda apresenta uma realidade de desvantagem profissional 

da PcD em relação às pessoas sem deficiência. Nesse contexto de busca e conquista de 

cidadania por parte das pessoas com deficiência, as instituições privadas e públicas possuem 

uma recente responsabilidade e um novo desafio: a contratação e a gestão do trabalho de 

pessoas com deficiência. 
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Muitos autores discutem as dificuldades de inserção das PcDs no mercado de trabalho. 

No entanto, existem poucos estudos a respeito do contexto brasileiro que abordam a gestão do 

trabalho das PcDs já inseridas na organização (Alves & Galeão-Silva, 2004; Carvalho-Freitas 

& Marques, 2007; Heinski, 2004; Lancillotti, 2000; Ribeiro & Ribeiro, 2009), e nenhum deles 

estudou a gestão das PcDs analisando as diferenças desse processo no ambiente de trabalho de 

acordo com cada tipo de deficiência (Carvalho-Freitas, 2007; Suzano, Nepomuceno, Ávila, 

Lara, & Carvalho-Freitas, 2009).  

Diversas pesquisas indicam que há falta de preparo social, assim como inúmeras 

barreiras funcionais e arquitetônicas nas organizações nacionais que dificultam o processo de 

inserção da PcD (Batista, 2004; Carvalho-Freitas, 2007; Nohara, Acevedo, & Fiametti, 2009; 

Viana, Camino, & Larrain, 2008). Conforme Tanaka e Manzini (2005), ao se contratar uma 

pessoa com deficiência com o único intuito de cumprir a Lei, sem propiciar adaptações que 

facilitem o acesso dessa pessoa, pode se contribuir para exacerbar o preconceito de que ela 

não possui competência laboral. 

Resultados de estudos que abordam a inclusão de PcDs distintas apontam para a 

hipótese de que as pessoas podem ter concepções diferenciadas de acordo com o objeto a que 

as concepções se direcionam. Carneiro e Ribeiro (2008) observaram, por exemplo, que as 

empresas buscam contratar pessoas com deficiência que não requerem adaptações no 

ambiente e que não possam significar diminuição de produtividade. Por isso, têm prioridade 

as pessoas com deficiência física parcial, não-cadeirantes e as pessoas com deficiência 

auditiva leve.  

O estudo de Goulart e Coimbra (2008) reafirma a propensão dos gestores para 

contratação de pessoas com deficiência física ou com deficiência auditiva. Dos 228 

funcionários com deficiência de uma empresa de reflorestamento, 137 tinham deficiência 

física e 41, deficiência auditiva. O número de funcionários com deficiências intelectual e 

múltipla é pequeno (14 e 10 funcionários, respectivamente). A pesquisa realizada por Batista 

(2004) em 550 empresas do estado de Minas Gerais também corrobora essa tendência ao 

verificar que 37% das pessoas com deficiência contratadas tinham deficiência auditiva; 26%, 

deficiência física; 17%, deficiência múltipla; somente 7%, visual; e, por fim, um percentual 

muito baixo de pessoas com deficiência intelectual: apenas 3%.  

O Instituto Ethos desenvolveu, em 2010, uma pesquisa nas 500 maiores empresas do 

Brasil e os resultados apontaram que, enquanto no quadro funcional somente 1,5% dos 
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funcionários têm deficiência (0,8% têm deficiência física, 0,1% têm deficiência visual, 0,5% 

têm deficiência auditiva e 0,1% têm deficiência múltipla), no quadro de supervisão esse 

número cai para 0,6% de pessoas com deficiência (0,2% têm deficiência física, 0,09% têm 

deficiência visual, 0,3% têm deficiência auditiva e 0,01% têm deficiência múltipla). 

Um estudo realizado pela Federação Nacional das APAEs
2
 (FENAPAEs), em 2005, 

sobre a inserção de pessoa com deficiência no mercado de trabalho indicou que a grande 

maioria das empresas (97,9%) que contratam pessoas com deficiência intelectual em Minas 

Gerais são as que têm menos de 100 funcionários. Por meio dessa constatação, é possível 

destacar que a Lei de Cotas não possibilitou a ampliação do acesso das pessoas com 

deficiência intelectual ao mercado de trabalho, uma vez que as empresas com menos de 100 

funcionários não são alvo da Lei e, ao mesmo tempo, são as maiores contratantes desse grupo 

de pessoas com deficiência (Bezerra, 2009). Também em relação às pessoas com deficiência 

intelectual, Jones, Latreille and Sloane (2006) observaram que, em empresas inglesas, esse 

grupo fica responsável por funções de baixa importância e, além disso, recebem salário 

inferior ao dos demais funcionários.  

Além de diferenças em relação ao número de pessoas por tipo de deficiência inseridas 

nas empresas, a RAIS 2010 (MTE, 2010) verificou, no Brasil, a existência também de 

diferenças referentes à remuneração por tipo de deficiência. As pessoas com deficiência física 

possuem a maior remuneração entre as pessoas com todos os tipos de deficiência. O menor 

rendimento salarial foi observado entre as pessoas com deficiência intelectual, como na 

pesquisa inglesa.  

Analisando as estatísticas expostas, observa-se que no Brasil há um grande 

contingente de pessoas com deficiência visual. No entanto, um percentual muito pequeno 

dessas pessoas está trabalhando no mercado formal quando comparadas com o índice de 

pessoas com deficiências física e auditiva contratadas. Já as pessoas com deficiência 

intelectual, além da dificuldade de conseguirem ocupar uma posição no mercado de trabalho, 

geralmente são contratadas em empresas que não possuem obrigação legal de contratar uma 

PcD. A partir desses dados, constata-se, também, uma desvantagem profissional de acordo 

com o tipo de deficiência. Ou seja, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho parece 

                                                 
2
 Ressalta-se que a Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais promove com efetividade ações em prol da 

defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Com relação à empregabilidade, desenvolve programas que 

englobam desde a qualificação profissional da pessoa com deficiência intelectual até a preparação de 

empregadores e profissionais da área de Recursos Humanos das empresas, a fim de favorecer a seleção e a 

contratação da pessoa com deficiência intelectual. 
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estar relacionada não só ao fato de possuir uma deficiência, mas ainda pode ter relação com o 

tipo de deficiência que a pessoa possui.  

Assim, há indicações, analisando-se as informações expostas, da existência de uma 

tendência de os contratantes, de os gestores e dos colegas de trabalho de as pessoas com 

deficiência focalizarem as características da deficiência (anatomopatológicas e 

somatopsicológicas) como critério de ocupação profissional, como Martinez (2008) aponta 

em seu estudo. Ou seja, os atributos físicos parecem prevalecer sobre os demais atributos da 

PcD tanto em relação à competência profissional quanto em relação à ocupação profissional 

(função, cargo, setor) destinada à PcD.  

A seletividade das empresas para contratarem PcDs com um determinado tipo de 

deficiência e/ou para estas ocuparem cargos específicos dentro da organização revela uma 

inclusão considerada excludente, pois mantém a exclusão de alguns tipos de deficiência; ou 

mesmo o processo conceituado como integração (entendido como o processo no qual a pessoa 

com deficiência é que precisa se adaptar às condições de trabalho, favorecendo alguns tipos 

de deficiência em que a possibilidade de adaptação das PcDs depende menos das ações do 

ambiente), mascarado por meio da denominação inclusão. Dessa forma, a discriminação e o 

preconceito são elementos reforçados pelo estigma relacionado aos tipos de deficiência.  

Segundo Goffman (1988), a denominação estigma representa algo negativo, 

depreciativo. A característica depreciativa forjada pelo estigma tem mais a função de nortear 

as relações do que de dar atributos. Para esse autor, baseando-se no estigma, fazem-se 

inferências, muitas vezes, de descrédito em relação ao estigmatizado, destruindo atributos e 

qualidades do sujeito e reduzindo sua capacidade de ação ao se criarem diversas imperfeições 

a partir da “imperfeição original”. 

Os estereótipos associados com os estigmas podem ser elementos centrais para 

diversos problemas discriminatórios que ocorrem no ambiente de trabalho entre as pessoas 

com e sem deficiência (Stone & Colella, 1996, citados por Stone-Romero, Stone & 

Lukaszewski, 2006). Muitos empregadores, por exemplo, acreditam que, como as pessoas 

com deficiência não têm habilidades e competências necessárias para ter uma boa 

performance, necessitam mais da presença dos supervisores e criam inquietações no ambiente 

de trabalho devido à necessidade de adaptações (Stone-Romero et al., 2006). 

Bezerra (2007) e Klein (2006) observaram que os gestores afirmam que o despreparo 

das PcDs para a entrada e permanência no mercado de trabalho é uma dificuldade para 
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aumentar o número de contratações dessas pessoas. Em contrapartida, os próprios 

empregadores se disseram despreparados para lidar com esse processo. Assim, verifica-se a 

existência de muito desconhecimento referente ao assunto.  

Tendo em vista que a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade tem se 

tornado a cada dia uma realidade, observando os dados estatísticos e de pesquisas (Bezerra, 

2009; Carneiro & Ribeiro, 2008; Gil, 2002; Goulart & Coimbra, 2008; IBGE, 2000; Instituto 

Ethos, 2007; MTE, 2008; Neri et al., 2003) que indicam uma inserção diferenciada das PcDs 

no mercado de trabalho, tendo por critério os tipos de deficiência, esta pesquisa buscará 

responder às seguintes questões: será que os gestores avaliam a deficiência e as possibilidades 

de trabalho das PcDs tendo por critério o tipo de deficiência? Em caso positivo, essa forma de 

ver a deficiência está vinculada com as ações que têm em relação a essas pessoas no ambiente 

de trabalho, havendo ações diferenciadas por tipo de deficiência?  

O presente trabalho está estruturado em sete partes, sendo a primeira delas reservada a 

esta apresentação. A seguir, apresentam-se os objetivos gerais e específicos desta 

investigação, os quais justificam a escolha do referencial teórico adotado. Os capítulos de um 

a três constituem a revisão de literatura sobre, respectivamente, conceitos importantes para se 

compreender a inserção de pessoas com deficiência; conceituação de deficiência, tipos de 

deficiência e matrizes de interpretação sobre a deficiência; e gestão da diversidade, focando 

proposições a respeito da avaliação de desempenho. Posteriormente, o método utilizado será 

caracterizado, os resultados e discussão e as considerações finais serão, respectivamente, 

apresentados. Em seguida, estão listadas as referências. Por fim, encontram-se os anexos, que 

contêm os instrumentos de coleta de dados utilizados. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos gerais 

 

 Verificar se a concepção de deficiência do gestor está baseada no tipo de 

deficiência que a PcD possui, ou seja, identificar se os gestores têm concepções 

diferentes (matriz espiritual, da normalidade, da inclusão e técnica), por tipo de 

deficiência (auditiva, intelectual, física, múltipla e visual). 

 Analisar se, em relação aos critérios de avaliação de desempenho mais comumente 

utilizados pelos gestores, estes avaliam as PcDs diferentemente, de acordo com o 

tipo de deficiência que possuem. 

 Verificar se existem relações entre as concepções de deficiência dos gestores e a 

percepção dos critérios de avaliação do desempenho das pessoas com deficiência, 

por tipo de deficiência. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar se a avaliação diferenciada, por tipo de deficiência, está relacionada ao 

conhecimento ou desconhecimento sobre a deficiência e sobre a pessoa com 

deficiência.  

 Identificar, ainda, se a avaliação diferenciada, por tipo de deficiência, está 

relacionada ao contato ou à falta deste em relação também à pessoa com 

deficiência.  

 Verificar as ações de adequação das condições e práticas de trabalho, por tipo de 

deficiência.  

 Averiguar possíveis relações entre a avaliação de desempenho do gestor e as ações 

de adequação das condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência.  

 Por fim, pretende-se verificar se as concepções de deficiência, por tipo de 

deficiência, estão relacionadas com as adequações e práticas de trabalho. 
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CAPÍTULO I 

 

DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO  

 

1.1 Uma explanação sobre importantes pressupostos 

 

Para discutir sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é 

importante discorrer a respeito dos seguintes conceitos que permeiam esse cenário: exclusão, 

integração, inserção, inclusão, igualdade e equidade. 

De acordo com Jodelet (2001), a exclusão só existe quando há interações 

(simbólicas e/ou materiais) entre pessoas e grupos, sendo que uns serão agentes e outros, 

vítimas. O processo de exclusão é manifestado por meio da segregação (afastamento, 

distância tipológica), da marginalização (a vítima fica à parte de um grupo) e da 

discriminação (o discriminado é privado do acesso a bens, recursos, papéis e/ou status). De 

acordo com a sua forma de apresentação, a exclusão norteará um determinado tipo de relação 

social, sempre baseado na desigualdade entre os atores sociais.  

Os preconceitos e estereótipos são mediadores da exclusão e se referem à descrição e 

julgamento mediante processos mentais de pessoas ou grupos que pertencem a uma categoria 

social ou possuem atributos próprios desta (Jodelet, 2001). Enquanto o preconceito é uma 

atitude, um julgamento positivo ou negativo que é construído sem embasamento anterior, os 

estereótipos, conforme Hamilton (1981, citado por Jodelet, 2001), têm o objetivo de 

simplificar informações, fazendo economia cognitiva.  

M. S. F. Aranha (2001) afirma que as pessoas com deficiência vivenciaram, 

historicamente, um processo de exclusão social ao serem segregadas em instituições 

residenciais, com vistas a mantê-las distantes da convivência com as pessoas sem deficiência. 

Para Omote (1995), a segregação das pessoas com deficiência tem função de regular a vida 

coletiva na medida em que simboliza e ratifica a existência de relações de poder. De acordo 

com o autor, a categorização “pessoas com deficiência”, assim como outras classificações, 

tem muito mais um embasamento político do que uma apreciação decorrente das afirmações 

técnico-científicas e médico-pedagógicas. A deficiência não é uma característica por si só, ou 

mesmo somente uma qualidade orgânica inerente a determinada pessoa, mas é, antes, uma 
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construção norteada por critérios sociais de determinado contexto. Dessa maneira, os que não 

contemplam as expectativas normativas firmadas pelas pessoas que estão circunscritas nesse 

contexto são considerados “desviantes”, ou seja, dotados de descrédito social. Assim, tem-se 

instalada uma situação conflituosa, na qual estão claramente delimitadas as categorias 

“normal” e “anormal”. 

Contemporaneamente, analisando o mundo do trabalho, observam-se situações 

segregadoras ao alocar, por exemplo, as pessoas com deficiência em locais específicos dentro 

da empresa, nos quais trabalham especialmente com outras pessoas com deficiência (Batista, 

2004). Ao verificar não só essa ação, como muitas outras direcionadas às pessoas com 

deficiência nas organizações, considera-se que o processo de inclusão de PcDs no mercado de 

trabalho está, em muitas das instituições que as empregam, permeado pela exclusão, 

camuflada. Quando isso ocorre, há aumento da demografia organizacional de PcDs. No 

entanto, não há ações em prol da melhoria nas relações de trabalho e em prol da conquista de 

vantagem competitiva para a empresa.  

Para Amaral (1999), posturas antigas de exclusão das PcDs são mantidas quando são 

enfatizadas para dizer que houve progresso da inclusão ou quando são negadas, impedindo a 

reflexão. Essa autora considera que algumas ideias devem ser refletidas para superar a 

exclusão, como: medo causado pelo desconhecido; domínio do conhecido, que foi rotulado, 

gerando um pseudo “não-medo”; reconhecimento das atitudes no convívio com as pessoas 

com deficiência; e reconhecimento da resistência ao novo. 

Quando se fala em integração de pessoas com deficiência, o pressuposto subjacente é 

de que há uma escolha de quais seres humanos têm direito de estar em determinados lugares. 

Assim, até a década de 1980, só eram inseridas na sociedade as PcDs que fossem 

consideradas prontas (Vivarta, 2003, p. 19). Para Sassaki (1999a), a integração é proveniente 

da prática médica com vistas à reabilitação da pessoa com deficiência para aumentar suas 

possibilidades de inserção e convivência social. 

O sucesso dos serviços de reabilitação resultou no processo de integração, que envolve 

a execução de providências pontuais e, muitas vezes, descontextualizadas. Uma vez que 

poucas pessoas tinham acesso aos serviços de reabilitação e, destas, um número mais limitado 

era considerado apto para viver em sociedade, a integração mantinha a segregação (Vivarta, 

2003). Hoje, isso fica mais evidente em relação ao mercado de trabalho quando se observa a 
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dificuldade de uma pessoa com deficiência intelectual conseguir um emprego se comparada a 

uma pessoa com deficiência física ou auditiva. 

O processo de integração avança ao de exclusão na medida em que diz respeito à 

inserção, de modo formal, de uma parcela de pessoas segregadas na sociedade. No entanto, 

essa inserção não é conduzida de modo a criar condições de cidadania e autonomia para a 

pessoa com deficiência, uma vez que não são mobilizados esforços em prol da minimização 

das barreiras atitudinais e físicas (Araújo, 2007). Ao se atuar sob esse conceito, o ambiente 

passa por pequenos ajustes, pois é a pessoa a ser integrada que é preparada para conviver em 

sociedade. Nesse sentido, ainda há a manutenção da exclusão. 

De acordo com Araújo (2007), nesse modelo, a pessoa com deficiência é alocada em 

funções que requerem atividades repetitivas e pobres e, dificilmente, têm a oportunidade de 

crescimento profissional. E é ela quem tem que se adaptar às condições disponíveis e que lhes 

foram impostas. Existe descrença quanto à possibilidade do bom desempenho da PcD e, de 

fato, a falta de condições ambientais dificulta a performance dela. Em muitas situações, a 

própria PcD não se adapta às tarefas, o que tem como consequência vivências negativas, pois 

a autoimagem fica fragilizada e os colegas de trabalho também depreciam a sua capacidade. 

Além disso, não há equiparação de oportunidades quando a pessoa com deficiência recebe 

salários inferiores aos das pessoas sem deficiência com nível de escolaridade equivalente. 

Todavia, há controvérsias quanto à proposta da integração. Como sugere Omote 

(1999, 2004), a qualidade integradora ou segregativa da integração vai depender da maneira 

como seus recursos são utilizados. Segundo Omote (2004, 2006), a integração tem como 

finalidade lançar mão de recursos, sociais ou não, adequados para capacitar as pessoas com 

deficiência e desenvolver, ao máximo, suas competências de acordo com suas 

potencialidades. Isso significa que, para esse estudioso, a integração que atende à função 

integradora busca tanto a adequação do meio à pessoa com deficiência quanto a adequação 

dela ao meio pelo acesso à educação e à qualificação necessárias aos seus usuários. 

Entretanto, o autor salienta que, ao se demarcarem geograficamente os locais em que são 

realizados os atendimentos exclusivos de pessoas com deficiência, assinala-se, dependendo da 

forma como os recursos são usados, a desvantagem social dos que ali são atendidos. 

Já o termo inserção, Vivarta (2003) afirma que não se refere nem à inclusão nem à 

integração, uma vez que não diz respeito a qualquer ideologia. Carvalho-Freitas (2007) amplia 

esse conceito, entendendo-o como a ação de introduzir pessoas com deficiência no ambiente 
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de trabalho, de modo a conviverem e se relacionarem com as demais pessoas, visando a 

realização das atividades profissionais a elas destinadas. 

Conforme Sassaki (1999a), o termo inclusão pressupõe a deficiência a partir de uma 

perspectiva social. Dessa maneira, a sociedade tem que ser modificada, objetivando ser 

acessível a todos. Há um compromisso com a diversidade, uma vez que todos os seres 

humanos são diferentes. Esse modelo contraria a ética da igualdade por desmoronar a 

hierarquização de categorias e acolher a pluralidade (Vivarta, 2003). 

A inclusão social foca na equiparação de oportunidades. Esse paradigma, que é uma 

tendência atual, implica o acesso ao sistema social sem limitações, seja no que diz respeito ao 

meio físico, às necessidades básicas como habitação, serviços sociais de saúde, oportunidades 

educacionais e de trabalho, seja em relação ao transporte, à vida cultural e social. Ou seja, 

essa perspectiva aborda uma vida sem restrições à PcD, a fim de que esta se desenvolva e 

efetive a cidadania. Sassaki (1999b) a considera como movimento simultâneo, de 

reciprocidade, imbricado por parcerias que transformem a sociedade, baseado em direitos, em 

justiça social, e não mais na caridade.  

Esse processo não é destinado apenas às pessoas com deficiência, mas a todas as 

minorias. Valorizam-se as diferenças, e a convivência com a diversidade é considerada uma 

oportunidade de aprendizagem e de vantagem competitiva nas organizações (Pereira & 

Hanashiro, 2007; Sassaki, 1999b) 

Viana et al. (2008) acreditam que o que impede o fortalecimento desse paradigma são 

as representações sociais, permeadas por mitos, crenças e medos irracionais, que se têm 

dessas pessoas, designando-as como incapazes, dependentes e impossibilitadas de terem uma 

vida sem dificuldades. 

Mantoan (1999) denomina as predisposições que induzem as pessoas a responderem 

de forma negativa a certas pessoas, tendo como base um determinado valor, de barreiras 

atitudinais. Essas barreiras se materializam ao se negarem o reconhecimento e a defesa desse 

valor e são objetivadas por meio de comportamentos, reações, emoções e palavras. As 

barreiras atitudinais são a fonte da existência de barreiras físicas e comunicacionais. Sendo 

assim, constituem-se como principal obstáculo para se efetuar a inclusão.  

Mais do que inserir as PcDs no ambiente de trabalho, por intermédio da Lei de Cotas, 

é necessária a ressignificação da deficiência e da pessoa com deficiência para perceber as 

potencialidades que possuem se lhes forem oferecidas as condições e oportunidades  
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adequadas. Dessa forma, a inclusão envolve uma mudança não só de ações, mas exige, ainda, 

reformulações de valores e concepções. 

Oferecer condições e oportunidades adequadas envolve a reflexão e a distinção de dois 

conceitos: igualdade e equidade. Igualdade, quando compreendida como princípio de que 

todos são iguais e, portanto, têm direito às mesmas coisas e, da mesma forma, não contempla 

as diferenças fundamentais que a diversidade implica. Assim, torna-se um obstáculo para 

gerar modificações úteis na conquista de uma sociedade mais justa (Souza, 2006). 

O termo equidade não é sinônimo de igualdade. Como aponta Souza (2006), ser 

tratado como igual não representa viver em equidade. Equidade incorpora a igualdade pautada 

na diferença, por isso representa o direito à diferença, evitando-se a homogeneização social. 

Conforme Araújo e Omote (2005), quando se dá o mesmo atendimento padronizado a toda a 

diversidade, atendendo ao princípio da igualdade, desconsideram-se as necessidades 

individuais, e isso recai, também, no processo de exclusão social. Como a igualdade, por 

desconsiderar a pluralidade humana, não é capaz de garantir que as minorias tenham acesso 

assegurado aos direitos, é importante que ambos os conceitos sejam articulados, a fim de 

possibilitar a minimização das desigualdades sociais. 

Esses conceitos nos apresentam o ideal de sociedade a ser alcançado: uma sociedade 

que insira, inclua e respeite as diferenças. Ideal, aqui, não é considerado como algo 

idealizado, guardado no imaginário, mas, sim, como meta de conquista de uma sociedade 

justa, que proporcione oportunidades pautadas na equidade e no direito à cidadania.    
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CAPÍTULO II 

 

AS MÚLTIPLAS PARTICULARIDADES DA DEFICIÊNCIA 

 

2.1 Conceituando deficiência 

 

O conceito de deficiência ainda não está definido de maneira consistente devido à 

ausência de consenso quanto ao mesmo (Carvalho-Freitas, 2007). Para Priestley (1998), a 

deficiência é conceituada a partir da perspectiva ontológica utilizada para analisá-la. Quando 

se pauta na perspectiva da dimensão individual, a deficiência é considerada como produto 

material decorrente do processo orgânico sobre a atividade do corpo (modelo materialista 

individual); ou, ainda, com base no modelo idealista individual, considera-se a deficiência 

como um produto arbitrário, resultante de propensões individuais – pessoas com e sem 

deficiência – enredadas no estabelecimento de identidades e na regulação de papéis. Na 

perspectiva da dimensão social, a deficiência, segundo o modelo da criação social, é 

decorrente dos fenômenos socioeconômicos ocorridos em determinado contexto histórico e, 

de acordo com o modelo da construção social, é proveniente de julgamentos sociais oriundos 

de um contexto social peculiar.  

Omote (1996), ao discorrer sobre as concepções sociais da deficiência, aponta que a 

audiência, ou seja, as pessoas que percebem um dado indivíduo, é elemento essencial para 

definição de uma condição como sendo deficiência. Nesse sentido, a deficiência, sem 

negligenciar as condições biológicas, é uma construção social (Omote, 1994, 1996), 

contingencial, legitimada por intermédio do julgamento feito pela audiência. O foco da 

deficiência é, dessa maneira, deslocado da pessoa que a possui e passa a ser considerado 

mediante um contexto específico, segundo critérios também específicos. Em outra realidade, 

dentro de um contexto diferente, no qual são válidos outros sistemas de valores e crenças, essa 

pessoa poderia não ser definida como alguém que possui uma deficiência. Não se pretende, 

neste estudo, esgotar a discussão da deficiência como construção social. Tem-se, no entanto, o 

anseio de indicar que a forma como a deficiência e as pessoas que a possuem são vistas 
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depende do contexto sócio-histórico em que estão inseridas e que, portanto, podem ser 

diferentes e modificadas ao longo do tempo, das transformações sociais e dos interesses 

sociais e políticos que estão em jogo.  

A legislação brasileira, por intermédio do Decreto n. 3.298 (1999), o qual 

regulamentou a Lei n. 7.853 (1989), que dispõe a respeito da Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, no Capítulo I, Art. 4º, define a deficiência 

como [...] toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano. 

A OMS (2003), órgão mundial de saúde, publicou a CIF, um modelo biopsicossocial 

que conceitua a deficiência como decorrente de múltiplos fatores, integrando as funções 

orgânicas, as atividades e a participação social, contextualizando a pessoa e o ambiente 

(Plaisance, 2006).  

Por não haver uma definição consensual de deficiência, este trabalho a contemplará 

como decorrente da combinação entre condições biológicas, históricas, sociais e espaciais, 

elementos contingenciais no contexto no qual a pessoa com deficiência está inserida. Assim, a 

articulação entre esses fatores determinará se a pessoa com deficiência terá maior ou menor 

possibilidade de discriminação ou inserção social (Carvalho-Freitas, 2007, pp. 23-24).  

A pessoa com deficiência é identificada como possuidora de um distinto conjunto de 

características anatômicas, fisiológicas e/ou, também, psicológicas, que classifica o tipo de 

deficiência que possui (Omote, 1987). Nesse sentido, a pessoa com deficiência é categorizada 

mais do que possuidora da deficiência; é classificada como dotada de uma deficiência 

específica, podendo ser: auditiva, física, intelectual, múltipla ou visual. 

 

2.2 Tipos de deficiência 

 

 O Decreto n. 5.296 (2004) é a mais recente regulamentação brasileira que determina e 

descreve os cinco tipos de deficiência: auditiva, física, intelectual, múltipla e visual. De 

acordo com essa normatização, uma pessoa é considerada como portadora de deficiência 

quando se enquadra nas seguintes categorias: 
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- Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz (art. 5º, § 1º, alínea „b‟). 

- Deficiência física: 

 
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 

as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (art. 5º, § 

1º, alínea „a‟).  

 

- A deficiência mental, segundo o mesmo Decreto, é: 

  

[o] funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado 

pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. 

saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho (art. 5º, 

§ 1º, alínea „d‟). 

 

  

Em 2002, a Associação Americana de Retardo Mental (American Association on 

Mental [AAMR]) ampliou a definição de deficiência intelectual, passando a considerar o 

processo sócio-histórico-cultural. Dessa forma, a deficiência intelectual é concebida como a 

incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no 

comportamento adaptativo e está expressa nas habilidades práticas, sociais e conceituais, 

originando-se antes dos dezoito anos de idade (AAMR, 2006, p. 20). 

Essa concepção é multidimensional e considera cinco dimensões para a classificação 

de deficiência intelectual, que são: aspectos relacionados à pessoa, ao seu funcionamento 

individual no ambiente físico e social, ao contexto e aos sistemas de apoio (Carvalho & 

Maciel, 2003). 

Observa-se que, enquanto o Decreto n. 5.296 (2004) utiliza o conceito de deficiência 

mental, a AMMR (2006) o nomeia como deficiência intelectual. A designação deficiência 

intelectual é tendência atual. Essa expressão começou a ser utilizada oficialmente pela OMS 

em 1995 (Sassaki, 2005). Esse autor a considera mais apropriada por dizer respeito ao 

funcionamento intelectual, de forma específica, e não ao funcionamento da mente em toda a 
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sua magnitude. Com o seu uso, evita-se, ainda, a errônea ideia de que deficiência mental e 

doença mental sejam a mesma coisa.  

 

- A deficiência múltipla se apresenta como a associação de duas ou mais deficiências 

(art. 5º, § 1º, alínea „e‟).  

 

- Deficiência visual se caracteriza pela  

 

cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60
o
; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores (art. 5º, § 1º, alínea „c‟). 

 

Omote (1987) aponta que as pessoas sem deficiência atribuem terminologias e 

categorias às PcDs, com a finalidade de organizar e administrar o conhecimento que possuem 

sobre as deficiências. Nesse sentido, para o autor, a condição de possuir uma deficiência e a 

definição de qual é a deficiência é uma atribuição social, que se sobrepõe ao indivíduo que é 

tipificado, resultante da relação dos seguintes fatores: o portador, a audiência e o contexto no 

qual a apreciação ocorre (Omote, 2004).  

Segundo Omote (1991), há, ainda, uma tendência a delimitar nitidamente a 

classificação de pessoas com deficiência de acordo com a nomeação das categorias, o que 

reflete em como as PcDs de cada categoria são percebidas. Mais do que isso, conforme Omote 

(1987), criam-se expectativas normativas quanto às pessoas com deficiência classificadas na 

mesma categoria, uma vez que a elas são destinados os mesmos rótulos. Assim, para Omote 

(1991), o nome de cada tipificação de deficiência figura-se como fator relevante para 

distinguir de forma específica aquela categoria como constitutiva de um tipo psicológico 

peculiar. Jones et al. (1984, citados por Stone-Romero et al., 2006) deslocam essa análise, 

contemplando a reação das pessoas quando dizem que alguns tipos de deficiência evocam 

emoções negativas nas pessoas, o que norteia as interações. 

Com uma colocação diferente, porém complementar, Amaral (1999) afirma que as 

classificações e categorizações da deficiência são, na verdade, critérios que mostram a 

necessidade de generalização: Quanto mais classifico, e mais contraditoriamente generalizo, 

mais me sinto dominando o objeto de conhecimento, mesmo que a partir de um 
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pseudoconhecimento (p. 21). Por isso, Amaral (1999) esclarece que uma relação plena é 

aquela distante de rótulos e aberta para o novo, para as interrogações. 

Entretanto, as pesquisas constatam que, apesar de se almejar uma relação distante de 

classificações e rótulos, a deficiência e as suas tipificações são categorizações que norteiam 

ações tanto em prol da inclusão, ao se pensar em tipos específicos de acessibilidade que 

atendam à determinada deficiência (por exemplo, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – 

destinada à comunicação de pessoas com deficiência auditiva, e a cadeira de rodas, recurso 

que facilita a locomoção e a autonomia da pessoa com deficiência física nos membros 

inferiores), quanto em prol da exclusão e da segregação.  

Souza (2006) verificou que as empresas, para atenderem à Lei de Cotas, estão em 

busca da “deficiência” e, para isso, renegam a eficiência profissional como primeiro plano. E 

explica que, nesses casos, a deficiência é considerada como “habilidade”, e é ela que importa 

à empresa, não mais a profissão e a habilidade profissional que a PcD possui.  

Existem casos, também, de empresas que descumprem a Lei por resistirem à 

contratação. Para isso, criam as seguintes estratégias defensivas, a fim de não serem 

sancionadas: alegação das especificidades de cada ramo de atividade, que tipifica as 

habilidades e qualificações de acordo com as ocupações produtivas e que não são 

compatíveis, para os empregadores, com o perfil da PcD; justificativa de que as atividades 

envolvem alto grau de risco e periculosidade, mesmo se realizadas as adaptações necessárias; 

e declaram que as cotas são referentes somente aos cargos administrativos (Carneiro & 

Ribeiro, 2008). 

Conforme Omote (1996), quando a sociedade acredita que as limitações das PcDs são 

derivadas exclusivamente de suas limitações orgânicas, ela tende a inseri-las no trabalho, 

fornecendo medidas baseadas na deficiência, e não na capacidade e na potencialidade da 

pessoa em si. Com isso, a pessoa com a deficiência será culpabilizada pelo insucesso no 

trabalho, e não pelas condições que lhe foram oferecidas. 

Siqueira e Oliveira-Simões (2009) mencionam que o controle sobre as características 

físicas é um aspecto primordial presente nas empresas. A estética do corpo sobressai frente às 

próprias capacidades, conhecimentos e habilidades do candidato em vários processos de 

seleção de pessoal. A obsessão por resultados realça a discriminação. No entanto, apesar de as 

pessoas com deficiência reconhecerem que seus corpos não são o ideal desejado pelo mercado 

de trabalho, para elas, o corpo não é o limite. Por isso, desfrutam, como principais estratégias 
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para conviver com a deficiência e conquistar o mercado de trabalho, a capacidade de se 

adaptar, a vontade de superação, o desejo de se tornar cada vez melhor profissionalmente e a 

compreensão de que o diferencial está na dimensão do desempenho e na boa convivência. 

As principais dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência inseridas no 

mercado de trabalho são: desconhecimento por parte daqueles com quem interagem do que 

seja a deficiência, o que os leva a pensar, em muitas situações, que a pessoa que tem 

deficiência física também tenha deficiência intelectual, por exemplo, ou que faça confusão de 

uma deficiência com outra; desconhecimento do potencial das pessoas com deficiência; 

despreparo dos colegas de trabalho em relação às limitações referentes às deficiências; e falta 

de acessibilidade em relação à estrutura física, às vias de acesso e às informações necessárias 

que permitem que a PcD tenha plena participação no ambiente organizacional (Nohara et al., 

2009; Siqueira & Oliveira-Simões, 2009). Todas essas dificuldades indicam a falta de preparo 

e conhecimento para conviver com a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. 

As dificuldades e barreiras descritas são decorrentes de uma construção social; 

portanto, coletiva. Dessa forma, como a condição de deficiência tem intrínseca relação com a 

percepção e interpretação das pessoas que se relacionam com a PcD em um determinado 

contexto, verifica-se a importância de se analisar qual a percepção que os gestores têm das 

PcDs com as quais lidam diretamente em situações de trabalho, uma vez que essas 

concepções guiam as ações direcionadas às pessoas com deficiência e, assim, devem ser 

consideradas como relevantes sobre a gestão dessas pessoas.  

Conforme abordado, cada tipo de deficiência é classificado por um distinto conjunto 

de características. Estas podem ser consideradas na gestão das pessoas com deficiência dentro 

das organizações e podem estar relacionadas com a concepção de deficiência do gestor. Ou 

seja, pensa-se que os gestores tenham concepções diferentes de deficiência e do desempenho 

das PcDs de acordo com o tipo de deficiência que a PcD possui. A partir do conhecimento de 

suas concepções a respeito das pessoas com deficiência, torna-se possível criar estratégias 

específicas que visem minimizar as barreiras sociais vivenciadas pelas PcDs no ambiente de 

trabalho e, até mesmo, desfazer percepções equivocadas por parte das pessoas com quem 

interagem.  
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2.3 Concepções de deficiência 

 

Omote (1994) assegura que a deficiência deve ser considerada uma construção social e 

justifica essa constatação quando afirma que as expectativas que se têm das pessoas com 

deficiência são determinantes nas relações estabelecidas com elas, pois definem a pessoa que 

possui ou não possui deficiência e orientam as ações direcionadas a elas. Essas premissas são 

compartilhadas por outros autores, tais como: Carvalho-Freitas (2007), Carvalho-Freitas e 

Marques (2007, 2009, 2010) e Saeta (1999).  

Carvalho-Freitas (2007), ancorada na perspectiva social da deficiência, propôs fazer 

uma análise histórica do tema. Para isso, recorreu à literatura, a fim de identificar invariantes e 

padrões que se conservam nas visões compartilhadas sobre a deficiência e sobre as pessoas 

com deficiência ao longo da história. Assim, a autora se debruçou diante de uma vasta revisão 

de literatura que mencionasse as pessoas com deficiência e que contemplasse diversos 

períodos históricos: Grécia Antiga, Período Clássico e Idades Média, Moderna e 

Contemporânea (Carvalho-Freitas & Marques, 2007).  

Carvalho-Freitas (2007) definiu como critérios de análise nos textos os 

comportamentos predominantes direcionados às PcDs em cada período, muitos dos quais são 

reeditados atualmente, e as proposições que embasam as diferentes interpretações 

compartilhadas ao longo do tempo sobre a deficiência e sobre as pessoas com deficiência 

ancoradas em concepções de homem, mundo e sociedade (Carvalho-Freitas & Marques, 

2007). A partir das informações coletadas, ela organizou as interpretações, ou crenças 

compartilhadas, 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 do tempo e das transformações sociais, que influenciam as ações voltadas 

às pessoas com deficiência, podendo tanto favorecer quanto dificultar a inserção social e no 

trabalho das PcDs (Carvalho-Freitas, 2007; Carvalho-Freitas & Marques, 2010).  

Nessa perspectiva, as concepções de deficiência são, então, crenças sobre a deficiência 

e sobre as PcDs, que podem orientar as atitudes em relação a elas. Fishbein and Ajzen (1975) 

afirmam que a crença é um componente cognitivo que se relaciona a um determinado objeto. 

Além dos autores citados, Freitas e Borges-Andrade (2004) discutem esse construto e 

apontam que as crenças são elementos essenciais na manifestação e na viabilização de 
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mudança das atitudes, uma vez que, segundo esses autores, se as crenças associadas ao 

objeto são formadas por atributos favoráveis, a atitude tenderá a ser positiva (p. 481). 

Ressalta-se que essas concepções de deficiência não estão necessariamente ancoradas 

no discernimento pautado na racionalidade que utiliza informações disponíveis para nortear 

avaliações e tomadas de decisão; ou seja, a falta de informação e de conhecimento pode ser 

fator interferente na interpretação da deficiência. 

Outros pressupostos explicativos subjacentes às crenças compartilhadas – formas de 

ver a deficiência – foram identificados por Carvalho-Freitas e Marques (2007, 2010): 

- a deficiência é um fenômeno sócio-histórico, o que o torna mutável, permeado pelas 

relações de poder e pelo conhecimento em vigor, construído por meio da concessão de 

características e sentidos ao que é apreciado como diferente; 

- perpassando as perspectivas histórica e social, existe a dimensão psicológica, a qual 

tem como propósito a ideia de que o homem precisa criar explicações para a realidade na qual 

está imerso; 

- apesar de a deficiência ter suas origens explicativas oriundas em um certo período, 

suas interpretações podem ser reeditadas em outros momentos e contextos, o que indica que, 

mesmo com o surgimento de novas formas de vê-la, as interpretações antes existentes podem 

ser vislumbradas por alguns grupos sociais; 

- a forma predominante de ver a deficiência em certo período norteia, nesse dado 

momento, as possibilidades para a inserção das PcDs. 

Por meio de sua pesquisa, Carvalho-Freitas (2007) identificou as seguintes matrizes 

interpretativas: 1. A Predominância do Modelo Subsistência/Sobrevivência; 2. A Sociedade 

Ideal e a Função Instrumental da Pessoa; 3. Matriz de Interpretação da Deficiência como 

Fenômeno Espiritual; 4. A Normalidade como Matriz de Interpretação Dominante; 5. A 

Inclusão Social como Matriz de Interpretação; e 6. A Técnica como Matriz de Interpretação 

Dominante.  

 

1. A Predominância do Modelo Subsistência/Sobrevivência 

 

O Modelo Subsistência/Sobrevivência é proveniente da Grécia Antiga, período entre 

os séculos XII a.C. e VII a.C., e suas valorações se repetiram em outros momentos históricos, 

uma vez que a Grécia Antiga é local de procedência da cultura da civilização ocidental.  



 

 

39 

O misticismo, na época, era a base de explicação da realidade. Dessa forma, os 

pensamentos eram firmados em considerações ao sobrenatural e ao mistério. Os deuses eram 

considerados os guias dos acontecimentos. O mito de Hefestos – deus do fogo que domina os 

metais – descreve como as pessoas com deficiência eram contempladas na mitologia grega.  

Hefestos era filho do deus Zeus e da deusa Hera. Diferentemente dos outros deuses, 

que eram venerados, Hefestos foi renegado por ter nascido coxo. Hera, não aceitando a 

deformidade do filho, lançou-o ao mar para que não pudesse ser visto ou encontrado. Tetis e 

Eurínome, filhas do Oceano, assistiram-no, encaminhando-o para uma ilha, onde executava 

atividades de artesão por meio da fabricação de lindos materiais feitos de ferro, bronze e 

metais.  

O deus Hefestos, não satisfeito com sua condição de reclusão, decidiu despender 

esforços para regressar ao Olimpo. Produziu, então, um trono de ouro para dar à sua mãe, 

Hera. Esse trono estava com uma armadilha, que a prenderia, sendo necessária a presença de 

Hefestos para desfazê-la. Ao soltar Hera, Hefestos ocupou seu lugar no Olimpo e se casou 

com Afrodite. 

Esse mito expressa o pensamento do homem forte, belo e bom requerido nesse período 

da humanidade, marcado por uma sociedade guerreira e agrícola, que primava pela proteção 

da organização social. Nesse contexto, compartilhava-se a concepção de que a pessoa com 

deficiência não tinha possibilidade de prover condições para a sobrevivência/subsistência 

social, visto que um corpo disforme ou sem as funções que garantiriam o vigor e a força 

pouco contribuiria para a agricultura ou para a guerra (Carvalho-Freitas, 2007, p. 40). 

Como no mito de Hefestos, a pessoa com deficiência deveria provar que seria capaz de 

contribuir socialmente para ser inserida.  

No período pós-Segunda Guerra Mundial, há uma reedição dessa matriz de 

interpretação, como aponta Carvalho-Freitas (2007). Essa época foi marcada por uma 

modificação de expectativas quanto às possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência. 

Durante a guerra, muitos combatentes foram mutilados e, no seu fim, os países europeus 

precisavam de pessoas qualificadas para reerguerem as condições sociais e mercantis, de 

sobrevivência e subsistência. Com vistas a não perder o capital social e cultural dos ex-

combatentes mutilados, estes tiveram suas capacidades reafirmadas pela sociedade e iniciou-

se a legitimação do direito ao trabalho por parte das pessoas com deficiência. 
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Para Carvalho-Freitas (2007), tanto na época da Grécia Antiga, apresentada por meio 

do mito de Hefestos, quanto no pós-guerra, foram necessários que acontecimentos sociais 

imprimissem na sociedade a obrigação de inserção das PcDs. Contudo, no primeiro exemplo, 

observa-se que a pessoa com deficiência era avaliada como incapacitada para o trabalho e, 

dela, se exigia um notável esforço, a fim de provar sua condição. Já em relação ao pós-guerra, 

a conjectura social imprimiu na sociedade a necessidade de inserção dessas pessoas e uma 

revisão da apreciação referente a elas. 

Carvalho-Freitas (2007) constatou que nessa matriz de interpretação predominam o 

comportamento e a ação que se volta para manter a sociedade. Assim, as PcDs podem ser 

inseridas somente ao comprovarem capacidade de contribuírem socialmente por meio do 

trabalho. De acordo com a autora, as outras matrizes de interpretação têm essa concepção, 

porém subentendida e alterada, de comprovação da utilidade social pelo trabalho, oriunda da 

matriz de sobrevivência/subsistência.  

 

2. A Sociedade Ideal e a Função Instrumental da Pessoa 

 

O Período Clássico, entre o século VI a.C. e o ano 322 a.C., foi o marco dessa matriz. 

Nele, substituiu-se a crença nos mitos pelo apego total à racionalidade, baseada na filosofia de 

Platão e, posteriormente, na de Aristóteles.   

As principais características político-sociais da época foram: o surgimento de cidades-

Estado na Grécia, aumentando a participação política dos cidadãos; a arquitetura e a arte 

demonstraram a exigência por formas perfeitas; a escravidão reforçou o valor social das 

pessoas, proveniente de sua servidão ao sistema; e o trabalho intelectual e o trabalho manual 

dividiram-se e não foram mais considerados como possuidores da mesma utilidade. Esse 

contexto implicou um novo valor atrelado ao sujeito: a sua função social (Carvalho-Freitas, 

2007). 

Buscou-se uma sociedade ideal, na qual as pessoas com deficiência eram consideradas 

como empecilhos para tal ensejo, visto que os parâmetros de valia se concentravam na 

perfeição e na função instrumental do sujeito na pólis. Carvalho-Freitas e Marques (2007) 

citam que nesse contexto não havia lugar para a PcD e que a condição de abandono foi 

destinada a ela.  
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Nas primeiras décadas do século XX e, principalmente, durante a Segunda Guerra 

Mundial, reergueram-se os pressupostos da perfeição e da função social. A eugenia tornou-se 

objeto de discussão e foi posta em prática na Europa, utilizando as correntes positivistas e 

darwinistas como base. O nazismo tomou a eugenia como lema. Justificou-se a morte das 

pessoas com deficiência por meio de teorias científicas e embutiu-se a ideia de redução de 

custos do Estado. Nesse momento, a exclusão e a “extinção” das pessoas com deficiência 

voltaram a ser pauta na sociedade, pois a primazia foi por pessoas fortes e produtivas 

(Carvalho-Freitas, 2007). 

Gallagher (1995, citado por Carvalho-Freitas, 2007) afirma que, contemporaneamente, 

ainda há marcas das concepções que excluíram as pessoas com deficiência durante a Segunda 

Guerra Mundial. Nos dias de hoje, elas são expressas pela recusa de dividir um mesmo 

ambiente com uma PcD e pela violência moral e, até mesmo, física direcionadas às pessoas 

com deficiência.   

 

3. Matriz de Interpretação da Deficiência como Fenômeno Espiritual 

 

A matriz de interpretação da deficiência como fenômeno espiritual é uma concepção 

que teve origem durante a Idade Média (século IV ao século XIV) e estava pautada nos 

princípios da doutrina cristã. Naquele momento histórico, a Igreja era a principal instituição 

destinada à educação. Havia comunicação da religião com a filosofia, por isso tentava-se 

demonstrar racionalmente a existência de Deus, fazendo a combinação da razão e da fé.  

A pessoa com deficiência circunscrita nesse contexto ora era considerada como uma 

pessoa divina, ora como um ser maligno, possuído pelo mau (Batista, 2004). No entanto, 

concomitantemente, as PcDs passaram a ser contempladas como possuidoras de alma, 

deixando de serem concebidas como coisas e passando a serem tratadas como pessoas. Dessa 

maneira, não se admitia mais que fossem abandonadas ou sacrificadas. Apesar disso, o 

pensamento de que eram pecadoras prevaleceu. Passaram, então, a viver confinadas em 

conventos ou igrejas que garantiam o mínimo necessário para a sobrevivência. A caridade era 

manifestada por meio da segregação, o que ocultava a ideia do castigo. Nessa matriz 

espiritual, a pessoa com deficiência era relegada do acesso ao trabalho (Batista, 2004; 

Carvalho-Freitas, 2007). 
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Esse período da Idade Média foi marcado pela atribuição de uma origem metafísica à 

deficiência, acreditando que esta fosse uma manifestação de desejos ou castigos divinos. Por 

isso, quem concorda com essa matriz considera a pessoa com deficiência como alguém que 

precisa ser mantida e cuidada, devendo ser abrigada em instituições que as segregam. Os 

sentimentos proeminentes são de caridade e compaixão em relação às pessoas com deficiência 

(Carvalho-Freitas, 2007). 

Partindo-se do pressuposto de que concepções de deficiência formuladas por 

Carvalho-Freitas (2007) estão associadas a componentes afetivos, Lara, Ávila e Carvalho-

Freitas (2008) realizaram uma pesquisa e verificaram que as pessoas que compartilham da 

matriz espiritual possuem os seguintes sentimentos comuns em relação às pessoas com 

deficiência: acreditam que necessitam ajudá-las, ressaltam que possuem admiração e sentem 

impotência frente a elas. 

 

4. A Normalidade como Matriz de Interpretação Dominante 

 

Segundo Carvalho-Freitas (2007), a matriz da normalidade surgiu na Idade Moderna 

quando a Igreja perdeu sua hegemonia e o conhecimento técnico passou a ter lugar de 

destaque. O homem e o mundo eram, assim, concebidos por meio de modelos científicos, que 

substituem as explicações mágicas e sobrenaturais. 

A disciplina médica tomou posição de destaque como possuidora de conhecimento. 

Sua ascensão deslocou a deficiência do sentido espiritual para se constituir como a 

manifestação de uma doença que deve ser tratada em instituições médicas especializadas, 

destinadas a esse fim. Definiu-se a deficiência como um desvio dos padrões normais, e aquele 

que a possui é desviante. A deficiência, como desvio, assim é considerada, como apontam 

Amiralian et al. (2000), por ser analisada, dentro de um contexto sócio-histórico, como 

elemento causador de danos para aqueles que a possuem e como fator limitante do 

cumprimento de papéis sociais supostos para uma pessoa nas mesmas condições 

sociodemográficas (idade, sexo, fatores sociais e culturais). Destarte, nesse período histórico, 

com a hegemonia do conhecimento das ciências da saúde, as pessoas com deficiência e os 

“loucos”, como “desviantes”, eram confinados em instituições hospitalares ou psiquiátricas 

para receberem cuidados médicos. Conforme aponta Carvalho-Freitas (2007), o foco da 

deficiência deixou de ser sobrenatural para ser intrínseco ao próprio sujeito.  
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Entre as décadas de 1960 e 1980, no Brasil, o conceito da matriz da normalidade era 

predominante, uma vez que se objetivava integrar as PcDs à sociedade. Nesse sentido, elas 

deveriam ser reabilitadas e reajustadas ao sistema social, a fim de conseguirem a minimização 

dos desvios, pautando-se em critérios da normalidade. De acordo com Batista (2004), 

mascarado sob a forma de cuidados, o real intuito da institucionalização era camuflar a 

segregação e o isolamento que era mantido, uma vez que, conforme as prerrogativas médico-

científicas dominantes na época, as pessoas com deficiência eram consideradas seres nocivos 

e a convivência com elas poderia ocasionar prejuízos à sociedade. 

Ao mesmo tempo, Omote (1995) aborda que a reabilitação e a adequação das pessoas 

com deficiência ao sistema social registram uma nova perspectiva: a integração social dessas 

pessoas. Para o autor, em uma das formas de compreensão dessa perspectiva, a deficiência é 

vislumbrada como algo inerente somente ao indivíduo e, ao se esquivar de sua 

responsabilidade social ao enquadrar o outro como desviante, a sociedade tenta se eximir de 

seu dever de promover a reestruturação social para atender às necessidades das PcDs. 

A concretização dessa matriz, contemporaneamente, ocorre quando as PcDs ficam 

segregadas em instituições educacionais e profissionais – sem que antes sejam realizadas 

preparações do ambiente físico e  sociocultural – que visam, prioritariamente, a adequação do 

“desviante” às normas sociais. Assim, as PcDs só podem e devem ser inseridas na sociedade 

após a sua reabilitação e adequação, inclusive ao ambiente de trabalho (Carvalho-Freitas, 

2007). 

Carvalho-Freitas (2007) descreve algumas práticas de inserção de pessoas com 

deficiência nas empresas, que são respaldadas pelos pressupostos dessa matriz, como: 

alocação das PcDs de acordo com as funções, e não conforme seu potencial; segregação em 

setores restritos da empresa, onde se encontram separadas dos demais; e crenças de que as 

PcDs provocam situações embaraçosas, têm dificuldades de relacionamento e são mais 

propensas a acidentes no trabalho. Segundo Stone-Romero et al. (2006), a razão de tais ações 

decorre, provavelmente, da crença de muitos gestores de que a pessoa com deficiência oferece 

menos contribuições de input que as pessoas sem deficiência, e isso os faz acreditar que 

aquela merece menos benefícios. Com base nessa proposição, os gestores alocam as pessoas 

com deficiência em trabalhos de menor status e que têm pouca ou nenhuma oportunidade de 

crescimento. 
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Essas ações procedentes no contexto organizacional podem estar relacionadas com os 

sentimentos que Lara et al. (2008) encontraram quanto à maior concordância das pessoas com 

os pressupostos da normalidade: sentimentos de compaixão, medo, angústia, indiferença, 

necessidade de ajudar, tristeza, raiva, impaciência, aflição, impotência, vulnerabilidade, 

constrangimento, sentir-se mal e não saber identificar o motivo. As autoras relatam que esses 

sentimentos e a concordância com a matriz da normalidade podem estar associados à falta de 

contato com as pessoas com deficiência. 

A partir das ações daqueles que se guiam pela concepção dessa matriz interpretativa, 

observa-se uma tendência à manutenção da ausência de contato, manifestada mediante a 

segregação da PcD. 

 

5. A Inclusão Social como Matriz de Interpretação 

 

Essa concepção de deficiência sustentada pela matriz da inclusão teve suas ideias 

iniciais no século XX e é consequência da Revolução Industrial. O século XX passou por 

grandes transformações: a produção industrial, o rápido desenvolvimento tecnológico e 

científico, a facilitação da informação e a acumulação de capital, entre outros (Carvalho-

Freitas, 2007).  

Nesse século, a luta pelos direitos humanos e civis foi intensificada e instituições 

especializadas (como a OMS, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura, e a OIT) ampliaram e divulgaram o conhecimento sobre a deficiência e requereram 

a equiparação de oportunidades para as PcDs, sendo que estas também se organizaram, por 

meio de movimentos sociais, solicitando a garantia e a equiparação de seus direitos 

(Carvalho-Freitas & Marques, 2007). 

Foram dois paradigmas que impulsionaram o movimento em prol da inclusão: um, 

originário nos Estados Unidos e Canadá, que se centrou na promoção de medidas 

antidiscriminatórias com foco nos direitos civis e na autonomia da pessoa com deficiência; e o 

outro, decorrente das nações europeias, enfatizou ações afirmativas, como a criação de cotas 

para inserção no mercado de trabalho. Esses paradigmas serviram de referência para outros 

países, inclusive para o Brasil, que implementou leis que firmaram o cumprimento em relação 

à oferta de acessibilidade nos espaços públicos e o acesso à educação e ao trabalho, bem como 

incentivou o desenvolvimento de tecnologias assistivas. 
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Carvalho-Freitas (2007) acredita que esse cenário propiciou o deslocamento da matriz 

de interpretação baseado na normalidade para a matriz baseada na inclusão social. As ações 

empreendidas nessa matriz têm como premissa a necessidade da adaptação da sociedade, para 

ser acessível a todos, e a inclusão das pessoas com deficiência a partir de suas 

potencialidades. Nesse modelo, a deficiência deixa de ser um atributo individual e passa a ter 

status social. 

Ao correlacionar a concepção de deficiência pautada na inclusão com os sentimentos 

relatados por aqueles que se norteiam por essa matriz, Lara et al. (2008) observaram que a 

maior concordância com a matriz inclusiva foi relacionada a menores medos frente às pessoas 

com deficiência e maior admiração em relação a elas. Os sentimentos mobilizados com base 

nessa matriz são positivos se comparados com os descritos na matriz da normalidade. 

 

6. A Técnica como Matriz de Interpretação Dominante 

 

Por fim, apresenta-se a matriz de interpretação técnica da deficiência, a qual é muito 

recente. Essa matriz teve sua configuração na atualidade como fruto do que Alves e Galeão-

Silva (2004) identificaram como sendo a gestão técnica da diversidade, ou seja, as pessoas 

com deficiência são mais um recurso que deve ser gerido dentro das organizações (Carvalho-

Freitas, 2007). Dessa maneira, valorizam-se as práticas sociais e organizacionais que 

viabilizem a plena participação e inclusão das pessoas com deficiência.  

Conforme Ribeiro e Ribeiro (2009), a inclusão da diversidade não é boa nem ruim a 

priori. Entretanto, a certeza quanto aos bons resultados socioeconômicos provenientes da 

inclusão depende de como ela será trabalhada, gerida. Para esses pesquisadores, as práticas 

empresarias efetivas na gestão da diversidade envolvem uma avaliação crítica, constante e 

contínua da estrutura e dos processos organizacionais, e deve envolver três dimensões: 

individual, interpessoal e organizacional.  

Carvalho-Freitas e Marques (2007) consideram que a visão técnica como matriz 

interpretativa é manifestada por meio de dois protótipos: um, que aponta a gestão de 

diversidade como oportunidade de se obter vantagem competitiva por parte das empresas; e 

outro, que evidencia a gestão como favorecedora da coesão e sucesso grupal, bem como do 

desempenho organizacional.   
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A diversidade como um recurso a ser gerido, administrado e promovido dentro das 

organizações é a visão que se sobressai entre os que compartilham os pressupostos dessa 

matriz. Dentro dessa perspectiva, as pessoas com deficiência são inseridas no ambiente de 

trabalho e suas oportunidades reais de inclusão estão relacionadas à avaliação de suas 

possibilidades de trabalho, que são analisadas por meio de quatro fatores (Carvalho-Freitas, 

2007), a saber:  

 Percepção dos benefícios da contratação: refere-se à percepção das consequências 

provenientes da inserção de pessoas com deficiência para a imagem da organização tanto 

junto aos funcionários quanto junto aos clientes; 

 Percepção sobre a necessidade de treinamento: esse fator foca a percepção que se 

tem quanto à necessidade de treinar gestores e funcionários, a fim de facilitar a inserção de 

pessoas com deficiência na empresa; 

 Percepção do vínculo: esse fator é avaliativo da percepção que as pessoas imputam 

ao vínculo da pessoa com deficiência com a organização, sua estabilidade no trabalho e seu 

comprometimento; 

 Percepção de desempenho: está relacionada a como as pessoas percebem o 

desempenho, a produtividade e a qualidade de trabalho das PcDs, bem como à percepção que 

possuem quanto à interferência da inserção para a competitividade organizacional.  

Visando a representação clara e sucinta das principais concepções de deficiência, das 

ações decorrentes de cada concepção e das respectivas possibilidades de inserção da pessoa 

com deficiência de acordo com as matrizes interpretativas discutidas anteriormente, segue o 

Quadro 1. 

 

 Quadro 1 – 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 por meio 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 
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ou exposição pública sujeita à 

compaixão. O sentimento de 

caridade é fator determinante 

nessa matriz. 

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). 

     * PPD: Sigla que corresponde à pessoa portadora de deficiência. Manteve-se essa sigla, pois a  

     mesma foi utilizada pela autora para designar as pessoas com deficiência. 

 

Das seis matrizes interpretativas identificadas, Carvalho-Freitas (2007) propõe a 

operacionalização de quatro delas para a realização de estudos empíricos: a matriz espiritual, a 

matriz da normalidade, a matriz da inclusão e a matriz técnica. A matriz da 

sobrevivência/subsistência e a matriz da sociedade ideal e função instrumental da pessoa não 

são consideradas nos estudos empíricos. A primeira, por contemplar aspectos implícitos em 

todas as outras; a segunda, por se referir aos aspectos normalmente negados pelas pessoas e 

por se constituir de perspectivas não-aceitas socialmente.  

Verificaram-se, na literatura, diversas investigações (Barbosa-Gomes, 2009; Brite, 

2009; Goulart & Coimbra, 2008; Nascimento, Damasceno, & Assis, 2008) que se utilizaram 

da perspectiva das matrizes interpretativas de deficiência, desenvolvidas por Carvalho-Freitas 

(2007), por considerá-la frutífera no diagnóstico referente à gestão da diversidade nas 

organizações e no posterior planejamento de ações para a inserção de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho. Essa constatação assegura o suporte propiciado por essa perspectiva 

para análise da gestão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Como o foco da presente investigação é nas possíveis diferenças existentes nas formas 

de ver as possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, serão 
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analisadas as diferentes concepções de deficiência dos gestores, por tipo de deficiência. Além 

disso, considera-se relevante para este estudo um aprofundamento da análise referente à 

percepção do desempenho da pessoa com deficiência.  

O critério para a escolha desse fator como objeto de aprofundamento pauta-se na 

seguinte hipótese: como cada tipo de deficiência é classificado por um distinto conjunto de 

características, que podem estar relacionadas às expectativas diferentes de desempenho. 

Pensa-se que os gestores tenham concepções diferentes de deficiência e do desempenho das 

PcDs de acordo com o tipo de deficiência com a qual se direciona, uma vez que a 

predominância de uma ou outra concepção de deficiência por parte do gestor direcionará a 

forma como a PcD será gerida dentro da organização ao refletir as ações dirigidas às PcDs e 

justificá-las. 
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CAPÍTULO III 

 

GESTÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO TRABALHO 

 

3.1 Gestão da diversidade e adequação das condições e práticas de trabalho  

 

O mercado globalizado, e cada vez mais exigente, valoriza novas formas de fazer um 

mesmo trabalho, ressaltando a importância da criatividade e da singularidade das pessoas. 

Nesse sentido, diferentes situações demandam posturas variadas, o que torna a inclusão da 

diversidade organizacional uma necessidade atual dentro das empresas (Barros & Gontijo, 

2005). 

M. L. A. Aranha (2001) aponta que a criação de mecanismos para inserir pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho é parte de um amplo processo de inclusão social. Esse 

processo se fundamenta no reconhecimento da diversidade em sociedade, garantindo o acesso 

a todos, independente de suas particularidades.  

Para Cox (1994), diversidade cultural se constitui como sendo a representação, em um 

determinado sistema social, de pessoas com identidades grupais distintas e com diferentes 

significações culturais. Identidade grupal (de maioria ou de minoria) se refere à identificação 

tanto física quanto cultural de certo grupo social e, consequentemente, à falta de identificação 

com demais grupos. O status do grupo é atribuído por instituições sociais que lhe conferem ou 

lhe negam o poder (Torres & Pérez-Nebra, 2004). 

Segundo Pereira e Hanashiro (2008), existem, pelo menos, três vertentes de 

pensamento que definem o que seja a diversidade. A mais conhecida pensa a diversidade a 

partir das peculiaridades de cada grupo de indivíduos. Dessa forma, identifica-se a diversidade 

por meio dos atributos e características que marcam a diferença. Para a segunda, a diversidade 

é concebida a partir das características próprias de cada indivíduo que o diferem dos outros. 

Enquanto a terceira vertente contempla a diversidade não só pelas diferenças, mas também 

pelas similaridades que os indivíduos têm, e acontece nas relações que eles mantêm. Essa 

vertente propõe que, na interação, os grupos de indivíduos se misturem e se modifiquem, 
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tornando-se um grupo maior, com outro conceito sobre si. Independente de qual seja a 

perspectiva de diversidade norteadora, o respeito à diversidade é elemento fundante quando se 

refere à inclusão social. 

Torres e Pérez-Nebra (2004) discutem que, quando se pensa que diversidade no 

ambiente de trabalho é somente elevar o número de pessoas de diferentes raças, gêneros, 

classes sociais, ou integrar essas pessoas na organização, misturando-as às demais, ou as 

colocar para executar atividades específicas às suas características, limita-se o sentido da 

diversidade. Esses comportamentos, apesar de aumentarem a demografia organizacional das 

minorias, pouco acrescentam às organizações e às pessoas que delas fazem parte. 

Esses autores enfatizam que a diversidade organizacional, se gerida de maneira 

adequada, pode fornecer a vantagem competitiva na medida em que pessoas diferentes 

oferecem conhecimentos e visões diferentes sobre o trabalho, oferecem mais de si na 

execução de suas funções e se identificam mais com a atividade realizada. 

Gestão da diversidade diz respeito às ações de planejamento e de implementação de 

sistemas organizacionais que maximizam a vantagem competitiva da organização e 

minimizam as possíveis desvantagens (Cox, 1994). Pereira e Hanashiro (2008) nomeiam essas 

ações de práticas de diversidade. De acordo com as autoras, práticas são atividades 

previamente elaboradas e seus ideais são compartilhados por mais de uma pessoa. Elas 

envolvem um conteúdo (aquilo que é feito em torno de algo), um processo (o modo como as 

pessoas fazem as coisas e o caminho que as realizam) e um significado (modelo de referência 

usado para colocar o conteúdo em prática). Assim, as práticas de diversidade dizem respeito 

às atividades elaboradas preliminarmente, que fazem as pessoas compartilharem conteúdos, 

processos e significados a respeito da diversidade. 

Thomas Jr. (1991, citado por Hanashiro & Godoy, 2004) corrobora a ideia da 

necessidade do desenvolvimento de práticas de diversidade ao afirmar que aceitar, tolerar e 

compreender a diversidade é pouco para possibilitar que as pessoas sejam potencialmente 

autônomas. Esse autor concebe como gestão da diversidade o processo gerencial que busca o 

desenvolvimento de um ambiente que seja efetivo para todos os funcionários. Por isso, a 

diversidade deve ser tratada nos níveis individual, interpessoal e organizacional, 

simultaneamente.   

Conforme Heinske (2004), contratar as pessoas com deficiências representa o 

cumprimento da função social da empresa em três dimensões: na dimensão legal, na dimensão 
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ética e de responsabilidade social e na dimensão estratégica. A dimensão legal é norteada por 

Ações Afirmativas, como a Lei de Cotas regulamentada em 1999. Porém, a maioria das 

empresas passou a cumprir essa Lei apenas recentemente quando o Ministério Público 

começou a fiscalizar as organizações. No entanto, Glat (1995) considera essa questão 

complexa, pois, embora seja possível obrigar as organizações a cumprirem a Lei da 

contratação de PcDs, não é possível obrigar a plena aceitação e inclusão dessas pessoas por 

meio da eliminação das barreiras atitudinais. Essa eliminação é pautada na dimensão ética e 

de responsabilidade social.  

Conforme Sassaki (1999a), as empresas que têm seus princípios pautados na ética e na 

responsabilidade social são intituladas inclusivistas, uma vez que acreditam no valor que a 

diversidade humana possui. Os gestores inclusivistas mudam seu modo de gerir e de 

administrar seus recursos, a fim de abranger e valorizar a diversidade dos recursos humanos 

da organização. Nesse sentido, a gestão das pessoas com deficiência contempla, também, a 

adaptação das condições e práticas de trabalho, pois a existência ou a carência de adaptações 

norteiam a relação entre as pessoas nas organizações, principalmente nas relações entre as 

pessoas com e sem deficiência, bem como no desempenho das PcDs, visto que elas poderão 

ser mais autônomas e eficientes em um ambiente propício para a realização do trabalho 

(Carvalho-Freitas, 2007).  

Já a dimensão estratégica, de acordo Heinske (2004), caracteriza as decisões e ações 

referentes ao nível macro-organizacional, relacionadas aos valores, às políticas e aos critérios 

de avaliação de desempenho das unidades. O capital humano, como um dos elementos 

estratégicos das organizações, deve ser captado e retido, por meio de uma eficiente gestão por 

desempenho, por se acreditar que a diversidade de mão de obra é uma estratégia 

organizacional que busca maior vantagem competitiva e lucro. Por esse motivo, uma vez que 

a diversidade humana é uma estratégia organizacional, a questão da inclusão das PcDs nas 

organizações deve envolver mudanças atitudinais a partir dos valores, das políticas e das 

metas da empresa, as quais devem ser repensadas e, por vezes, alteradas. 

Thomas e Ely (1996, citados por Torres e Pérez-Nebra, 2004) apontam algumas 

precondições que auxiliam as organizações a usarem as diferenças grupais a favor do 

crescimento e renovação da organização, que são:  

 a liderança saber que uma força de trabalho diversa propicia resultados positivos e 

variedade de opiniões;  
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 a liderança reconhecer a oportunidade de aprendizagem e os desafios de lidar com 

perspectivas diferentes;  

 a criação de uma expectativa de altos padrões de desempenho para todos por meio 

da cultura organizacional;  

 a estimulação, oriunda da cultura organizacional, do desenvolvimento pessoal e do 

encorajamento dos trabalhadores;  

 a boa articulação e compreensão da missão da organização; 

 a estrutura deve ser igualitária, e não burocrática. 

Como é possível perceber a partir das precondições destacadas por Thomas e Ely 

(1996, citados por Torres e Pérez-Nebra, 2004), liderança, cultura organizacional, 

desempenho e desenvolvimento são fatores inerentes à potencialização dos benefícios 

decorrentes da inserção da diversidade dentro das organizações. Todos esses fatores têm 

intrínseca relação com a gestão da diversidade.   

Torres e Pérez-Nebra (2004) apontam que os resultados de realização dos empregados, 

como o índice de avaliação de desempenho, os níveis de compensação e recompensa, e o 

índice de promoção e mobilidade organizacional, estão correlacionados com o clima de 

diversidade, bem como com a percepção de como os grupos de identidade (pessoas com 

deficiência, por exemplo) estão inseridas no clima grupal. Mais uma vez, ressalta-se, mediante 

essa consideração, a importância dos gestores para o impulsionamento da gestão da 

diversidade. É crucial que as lideranças tenham conhecimentos referentes aos ganhos 

proporcionados pela convivência com a diversidade, que priorizem e tomem ações promotoras 

do clima de diversidade e que realcem esses ganhos para seus subordinados, a fim de facilitar 

o processo de inclusão e torná-lo produtivo para todos.  

Pereira e Hanashiro (2007) indicam que atualmente muitas empresas gerem a 

diversidade, baseando-se na valorização das diferenças, uma vez que acreditam que essa 

valorização intensifica a competitividade nas organizações. Nesse caso, as diferenças serão 

respeitadas, considerando-se as peculiaridades de cada um e oferecendo condições 

diferenciadas de acordo com as necessidades, que são diferentes.  

Retomando a concepção de Sassaki (1999a) sobre inclusão, a qual abarca a noção de 

mudanças sociais que permitam a plena autonomia e cidadania da PcD, o ambiente de 

trabalho deve ser reestruturado de maneira a eliminar tanto as barreiras físicas quanto as de 

comunicação e as atitudinais, de modo a ser acessível a todos.  
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As barreiras físicas dizem respeito às limitações arquitetônicas e de mobiliários, que 

dificultam a mobilidade autônoma. As barreiras de comunicação são aquelas que 

impossibilitam a plena comunicação, por isso restringem o acesso à informação. Já as 

barreiras atitudinais referem-se aos valores e concepções tanto sobre a PcD quanto sobre a 

deficiência, associando-se, assim, à discriminação, ao preconceito e aos estigmas (Vivarta, 

2003). Marques (1999) reafirma a analogia entre as barreiras sociais e as outras duas quando 

aponta que a fragmentação das barreiras sociais propicia maior integração física e social das 

PcDs, pois possibilita a dissolução do preconceito e da discriminação no contexto social. 

Assim, ao se pensar em gestão da diversidade e, mais especificamente, em gestão das 

pessoas com deficiência, outra ação que merece ser contemplada é a adaptação das condições 

e práticas de trabalho, uma vez que a existência ou a carência de adaptações norteiam a 

relação entre as pessoas nas organizações, bem como no desempenho das PcDs, pois elas 

poderão ser mais autônomas e eficientes em um ambiente propício para a realização do 

trabalho (Carvalho-Freitas, 2007). 

A adaptação das condições e práticas de trabalho (Carvalho-Freitas, 2007) contempla 

três fatores, sociais e materiais, que serão utilizados na presente pesquisa:  

 Sensibilização: percepção que as pessoas possuem no que se refere às ações que a 

organização promove para sensibilizar chefias e funcionários para a inserção e a 

informação às PcDs sobre saúde e segurança no trabalho; 

 Adaptações: percepção em relação às adaptações das condições e instrumentos de 

trabalho que facilitem a inserção das PcDs (rampas, banheiros adaptados, 

sinalizadores, tecnologia assistiva etc.); 

 Práticas de Recursos Humanos (RH): percepção referente à adequação das práticas 

de seleção, treinamento, promoção etc. 

Esses três fatores envolvem a modificação do espaço material, o espaço físico, 

concreto, e o desenvolvimento de práticas que propiciem às PcDs ampliarem as condições de 

equidade no trabalho. As modificações do ambiente e práticas de RH podem tanto contribuir 

quanto obstruir, caso não sejam efetivadas, as possibilidades de desempenho das pessoas com 

deficiência (Carvalho-Freitas, 2007). 

No entanto, muitas empresas preferem se eximir de tais ações por meio da contratação 

de pessoas com deficiência que não requerem adaptações no ambiente (Carneiro & Ribeiro, 

2008) ou mesmo ao considerarem as PcDs como as únicas responsáveis pelo seu desempenho 
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(Viana et al., 2008). Goulart e Coimbra (2008), por exemplo, verificaram que muitos gestores 

e colegas de trabalho de pessoas com deficiência acreditam que o bom desempenho da PcD é 

muito mais decorrente do esforço e vontade da própria pessoa do que proveniente das 

adaptações necessárias no ambiente de trabalho.  

As principais dificuldades relatadas pelas PcDs no ambiente de trabalho são, 

justamente, as barreiras físicas, a inadequação do ambiente laboral, e as sociais, relacionadas 

ao despreparo dos colegas e chefes para trabalhar com as PcDs. Bahia, Schommer e Santos 

(2008) constataram que os gestores que trabalham diretamente com as PcDs, em sua maioria, 

não recebem treinamento específico de sensibilização para a inclusão de pessoas com 

deficiência. Geralmente, a única orientação recebida é para tratarem as PcDs da mesma 

maneira que tratam os demais funcionários. Dessa forma, parece haver a dissolução das 

diferenças e o impedimento da oferta de condições diferenciadas de acordo com as 

necessidades de cada funcionário. 

O desenvolvimento de programas de conscientização e de sensibilização das equipes 

de trabalho, tanto em relação à deficiência quanto ao trabalho conjunto com as pessoas com 

deficiência, pode sanar essas dificuldades, uma vez que mostram a importância das 

adaptações das condições e práticas de trabalho, a fim de potencializar o desempenho das 

PcDs (Carvalho-Freitas, 2007; Nohara et al., 2009).  

Por meio dessas considerações, percebe-se a necessidade de realizar estudos que 

aprofundem os conhecimentos referentes às relações entre as concepções que se têm das 

pessoas com deficiência, o desempenho delas, analisado especialmente pela avaliação de 

desempenho, e as condições e práticas de trabalho desenvolvidas ou não em prol da inserção 

no mercado de trabalho. 

 

3.2 Avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho, como um dos elementos da gestão estratégica de pessoas 

e, consequentemente, da gestão da diversidade, é um importante processo a ser analisado com 

vistas a compreender e potencializar a inserção de PcDs no mercado de trabalho.  

Segundo Brandão e Guimarães (2001), os mecanismos de avaliação de desempenho, 

com o objetivo de manter uma forma de controle dos trabalhadores, datam desde a 
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Antiguidade. Todavia, a avaliação mudou de significado a partir da ascensão do capitalismo e 

do surgimento de grandes indústrias.  

O taylorismo, por meio de pesquisas que visavam racionalizar o trabalho, desenvolveu 

processos e escalas avaliativas do desempenho dos empregados que orientaram a avaliação de 

mérito. Naquele momento, esses procedimentos tendiam, principalmente, a disciplinar, 

controlar e influenciar o trabalhador e a sua maneira de executar o trabalho (Brandão & 

Guimarães, 2001). Procurava-se a forma mais eficiente de realizar um trabalho e, para isso, o 

mesmo deveria ser fiscalizado conforme critérios previamente estabelecidos e resultados 

desejados (Morgan, 1996).  

Durante o século XX, a avaliação de desempenho passou por transformações, a fim de 

atender a um novo cenário: a orientação para os resultados (Lucena, 1992). Nesse contexto, o 

empregado e o seu trabalho passaram a ser analisados como elementos interligados a um 

cenário organizacional e social amplo. Foi necessário, então, atualizar as metodologias de 

avaliação de desempenho, que antes se reduziam ao controle dos tempos e dos movimentos 

(Brandão & Guimarães, 2001). 

No Brasil, na década de 1930, surgiram as primeiras intenções de uso da avaliação de 

desempenho. Assim como nos países europeus e na América do Norte, elas foram 

implantadas inicialmente no serviço público, tanto federal como militar; e, logo em 1934, a 

Constituição já previa a Avaliação. Com a posse de Juscelino Kubitschek como presidente e a 

rápida expansão e instalação de empresas privadas e multinacionais no país, as avaliações 

também se estenderam para essas organizações (Dutra, 1998). 

Posteriormente, outras formas de gestão foram se configurando no cenário mundial, o 

que refletiu nos critérios considerados relevantes para as empresas na hora de avaliar seus 

funcionários. Na Europa, na década de 1960, surgiu a abordagem sociotécnica de gestão de 

pessoas como crítica à corrente mecanicista, hegemônica até aquele momento. Essa nova 

abordagem analisava a empresa como um sistema integrado e, por isso, era fundamental que 

as demandas e as capacitações desse sistema integrado estivessem ajustadas às demandas e 

requisitos do sistema técnico. A partir dessa perspectiva, verificou-se a importância de se 

combinarem conhecimentos e habilidades técnicas com as sociais (Fleury & Fleury, 2001). 

O modelo japonês surgiu na década de 1980. Essa proposta foca no uso e 

desenvolvimento dos conhecimentos das pessoas, já que considera esses elementos como 

essenciais para o alcance das estratégias empresariais. Nesse modelo, 
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habilidades, conhecimentos vão-se transformando em competências, pelos 

verbos mobilizar, participar, aprender, comprometer; e a visão estratégica da 

empresa diz-se muito mais presente do que no caso anterior, do modelo 

sociotécnico (Fleury & Fleury, 2001, p. 62).  

 

Atualmente, o modelo mais empregado é o de gestão estratégica de recursos humanos, 

que, como o próprio nome pressupõe, considera a gestão de pessoal como parte integrante da 

estratégia organizacional. Vislumbra-se, aqui, a importância do desenvolvimento dos 

empregados e do trabalho em equipe (Fleury & Fleury, 2001). Nesse modelo, o desempenho 

do funcionário contempla muito mais do que a pura execução de sua atividade. A avaliação de 

desempenho considera, então, o trabalho executado em nível individual e sua implicação para 

os níveis micro e macro-organizacionais.  

Nessa perspectiva, conforme Brandão e Guimarães (2001), a avaliação do desempenho 

é um dos processos da gestão de desempenho que avalia o trabalho executado pelo 

colaborador de acordo com os processos, objetivos e metas empresariais. O gestor deve 

considerar o colaborador e o seu trabalho dentro de um contexto organizacional e social 

amplo, abordando os níveis: individual, relação com a equipe, processos de produção e 

produto final. Dessa maneira, como sugerem Coelho, Borges-Andrade, Seidl e Pereira (2010), 

o conceito de desempenho é multicausal.  

Brandão e Guimarães (2001) ressaltam a diferença entre gestão de desempenho e 

avaliação de desempenho. Esta tende a comparar resultados alcançados com os desejados, 

requeridos previamente. Já a gestão de desempenho denota que há um processo – 

planejamento, acompanhamento e a avaliação propriamente dita – permeando essa avaliação. 

Ou seja, enquanto a avaliação tem como objeto de análise somente o trabalho anteriormente 

especificado como relevante, com vistas à correção dos erros para efetuação do que foi 

planejado, a gestão diz respeito a um processo amplo de gestão organizacional, relacionada às 

estratégias e objetivos organizacionais e aos processos de trabalho, a fim de manter a 

sustentabilidade da empresa. Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2006) deixam claro que a 

avaliação de desempenho orienta a gestão de desempenho, ao identificar o desempenho que 

foi superior ao requerido e os gaps, as lacunas de competências que merecem ser 

desenvolvidas.  

De acordo com Brandão e Guimarães (2001), existe interlocução entre gestão de 

desempenho e gestão por competência. Conforme apontam, ambos os procedimentos 

associam o desempenho dos seus colaboradores com o desempenho da organização, sendo 
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que há influência de um sobre o outro. A nuança que diferencia uma corrente da outra está no 

fato de que, enquanto a gestão de competência considera que a competência humana, 

relacionada com outros recursos, é a fonte da competência organizacional, os estudiosos da 

gestão de desempenho argumentam que a performance no ambiente de trabalho é proveniente 

tanto das competências intrínsecas ao indivíduo, as puramente individuais, quanto de fatores 

organizacionais. 

Assim como a gestão de desempenho, Brandão e Guimarães (2001) afirmam que a 

gestão por competências é um processo contínuo, o qual se inicia a partir da formulação da 

estratégia organizacional. Esta direcionará quais são os indicadores de desempenho desejados 

em nível organizacional e, dessa maneira, serão delineadas competências que conduzirão ao 

alcance do desempenho requerido. O desempenho, então, é a competência manifestada, ou 

seja, ele é a objetivação da competência que o profissional desenvolveu. Dessa forma, 

atualmente, as empresas têm analisado a competência de seus funcionários por meio do 

comportamento observável dos colaboradores, e com base nelas é que são feitas as avaliações 

de desempenho.  

Fleury e Fleury (2001) afirmam que competência envolve: saber agir, saber mobilizar, 

saber comunicar; saber aprender, saber comprometer-se; saber assumir responsabilidades; ter 

visão estratégica. Já para Carbone et al. (2006), competência é uma combinação bem-

sucedida de conhecimento, habilidade e atitude, manifestada pelo desempenho profissional 

inserido em um contexto organizacional específico e que agregue valor tanto às pessoas 

quanto às organizações. Dutra (2007) denomina de entrega a capacidade de agregar valor à 

organização; ou seja, entrega refere-se àquilo que o indivíduo deixou na organização mesmo 

após ter se desligado da mesma, como a melhora de processos e a introdução de novas 

tecnologias, por exemplo. 

Ao se considerar esse último conceito, elaborado por Carbone et al. (2006), observa-se 

que a avaliação de desempenho por competências deve ser analisada de acordo com o cargo, 

com o contexto da empresa e com a estratégia desta. 

Reifschneider (2008) propõe o seguinte processo de avaliação, que se adequa à 

diversidade de setores e áreas organizacionais: a primeira fase antecede à avaliação 

propriamente dita e consiste na preparação. É a fase de decisão do que se avaliar. Na próxima 

fase, elaboram-se indicadores de desempenho e, a partir disso, os instrumentos de coleta de 

dados e a maneira de coletá-los; ambos devem ser padronizados, evitando-se tendenciosidade. 
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Em seguida, inicia-se a avaliação. Faz-se a primeira entrevista, na qual superior e funcionário 

discutem as metas a serem cumpridas. Toda a avaliação realizada no decorrer do tempo deve 

ser baseada no acordo feito nessa entrevista inicial do desempenho requisitado para o 

funcionário. Na entrevista final, o funcionário recebe o feedback a partir da análise da 

avaliação. Caso haja discordância por parte do avaliado, este pode solicitar uma reavaliação 

feita pelo supervisor. Se a discordância permanecer, deve-se recorrer à avaliação feita por 

uma instância superior. 

Carbone et al. (2006) recomendam que as competências sejam descritas mediante 

referenciais de desempenho, ou seja, comportamentos passíveis de observação. Dessa forma, 

a competência é descrita embasando-se no comportamento desejado, o qual mostra o que é 

esperado que o profissional realize. Os autores afirmam que, quando a competência não é 

referenciada de forma clara e objetiva, dá-se margem para diversas interpretações errôneas 

sobre a mesma. Elas refletem nos comportamentos emitidos. Para que a descrição da 

competência seja adequada, Carbone et al. (2006) mencionam que o comportamento desejado 

seja descrito utilizando-se verbos, como analisar, organizar, comunicar etc. Coelho et al. 

(2010) ressaltam que nem todo comportamento emitido pelo colaborador é válido como 

desempenho. O desempenho deve ser baseado somente nas tarefas e atribuições que têm 

relação com o que é esperado que execute para o cargo ocupado.  

O desempenho e, portanto, a competência são avaliados de acordo com os critérios 

relevantes para cada cargo e para cada organização, ou seja, segundo comportamentos e 

atitudes valorizados por cada empresa. Esses critérios são utilizados como instrumento 

sistematizado para comparar o desempenho dos funcionários no cargo que ocupam e o 

potencial de desenvolvimento de cada um (Chiavenato, 2004).  

Chiavenato (2004) aponta os seguintes critérios de avaliação como os mais 

frequentemente utilizados pelas organizações:  

- Habilidades/Capacidades/Necessidades e Traços: conhecimento do cargo, 

conhecimento do negócio, pontualidade, assiduidade, lealdade, honestidade, apresentação 

pessoal, bom senso, capacidade de realização, compreensão de situações e facilidade de 

aprender; 

- Comportamentais: desempenho da tarefa, espírito de equipe, relacionamento 

humano, cooperação, criatividade, liderança, hábitos de segurança, responsabilidade, atitude e 

iniciativa, personalidade e desembaraço; 
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- Metas e Resultados: quantidade de trabalho, qualidade do trabalho, atendimento ao 

cliente, satisfação do cliente, redução de custo, rapidez nas soluções, redução de refugos, 

ausência de acidentes, manutenção do equipamento, atendimento a prazos e foco em 

resultados. 

Brandão e Guimarães (2001) comentam que as organizações têm utilizado diversos 

mecanismos para avaliar o desempenho humano no trabalho, buscando metodologias 

adequadas às suas necessidades, a fim de desenvolver os recursos humanos e sua performance 

no trabalho. Isso pode ser justificado até mesmo pelo fato da escassez de instrumentos de 

avaliação de desempenho validados na literatura da área (Coelho et al., 2010).  

Brandão et al. (2008) e Carbone et al. (2006) destacam os modelos e métodos mais 

aceitos contemporaneamente: o Balanced Scorecard e a Avaliação 360 Graus, também 

conhecida como Avaliação por Múltiplas Fontes. Instrumentos de autoavaliação, nos quais o 

próprio avaliado aponta qual o grau de importância das competências para performance, qual 

o domínio que possui delas e como as expressa são meios alternativos na verificação das 

competências profissionais.  

O Balanced Scorecard é um instrumento gerencial destinado a avaliar resultados, 

medindo-se os ativos tangíveis e intangíveis, os quais são constituídos por produtos e 

serviços, funcionários que desempenham as competências necessárias e motivados, processos 

eficientes e clientes satisfeitos. Apesar de esse instrumento usufruir das medidas financeiras 

tradicionais, ele contempla outras variáveis de desempenho: os clientes, os processos internos 

e a aprendizagem. Muitas das corporações que utilizam o Balanced Scorecard como 

instrumento de mensuração especificam as metas empresariais em medidas de fácil 

operacionalização, como equipes de trabalho e indivíduos, por exemplo, a fim de cruzar as 

iniciativas individuais, departamentais e organizacionais (Carbone et al., 2006).  

A abordagem utilizada na avaliação de desempenho passou por grandes evoluções. 

Inicialmente, ela era realizada apenas pelo chefe, o qual simplesmente apontava os pontos 

positivos e negativos de seus subordinados, sem que houvesse uma discussão entre os 

mesmos. Com o decorrer das experiências, viu-se a necessidade de chefe e subordinados 

discutirem conjuntamente sobre o desempenho destes. Mais do que avaliar o desempenho, 

observa-se o foco em geri-lo. De acordo com Carbone et al. (2006), uma vez que várias 

podem ser as fontes que avaliam o desempenho individual (superiores, pares, subordinados e 

clientes, dentre outros), a Avaliação de 360 Graus usufrui do tanto de atores quanto for 
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possível para analisar o desempenho profissional, com o intuito de evitar vieses, como o 

preconceito, a indulgência e a severidade, e tornar o resultado mais fidedigno. 

No que diz respeito às pessoas com deficiência, as pesquisas indicam que possa haver 

um desfavorecimento das PcDs ao terem seu desempenho avaliado. Conforme Jones et al. 

(1984, citados por Stone-Romero et al., 2006), por exemplo, membros do in-group atribuem o 

desempenho negativo das PcDs à própria deficiência, mais do que a outros fatores. Os 

mesmos autores apontam, ainda, que, quando um funcionário tem deficiência, os gestores 

podem ter baixas expectativas sobre seu desempenho, as quais são baseadas na relação entre a 

deficiência e a capacidade da PcD para atender às expectativas de determinada função. Além 

disso, Stone-Romero et al. (2006) indicam que os gestores têm alto grau de exigência do 

desempenho da PcD, e que, se esta não atender completamente às expectativas do seu 

superior, terá sua performance considerada como negativa.  

Segundo Nascimento et al. (2008), as métricas utilizadas por alguns gestores para 

avaliar o desempenho dos empregados são perversas, uma vez que a avaliação é realizada 

com base no desempenho idealizado. Assim, mede-se o desempenho dos melhores 

trabalhadores (mais produtivos) em condições ideais (descansados, motivados) e dispondo de 

todos os recursos que precisam para executar suas atividades. Essas métricas são 

generalizadas para a análise do desempenho de uma PcD, a qual, muitas vezes, não usufrui de 

um ambiente adaptado para a execução de sua atividade. Nesse caso, nega-se a deficiência, 

por não considerar as diferenças tanto no que diz respeito às adequações do ambiente de 

trabalho quanto aos critérios de avaliação de desempenho.  

Goulart e Coimbra (2008) também observaram que algumas PcDs, ao negarem sua 

condição e avaliarem rigorosamente o desempenho de outras PcDs, parecem ter sentimentos 

contraditórios entre ser uma PcD e se sentir como uma. Ainda existem pessoas com 

deficiência que compreendem o desempenho como algo individualizado ao afirmarem que ele 

é variável de acordo com o tipo de deficiência que a pessoa possui. A partir dessas 

verificações, constata-se que não só os gestores como as próprias pessoas com deficiência 

fazem distinções entre o desempenho no trabalho das pessoas com e sem deficiência e/ou, até 

mesmo, entre as próprias pessoas com deficiências distintas. 

Tendo em vista a importância e a necessidade de se pensar sobre a gestão do trabalho 

das pessoas com deficiência, já que ela influencia nas possibilidades profissionais da PcD, é 

fundamental ampliar os conhecimentos sobre o assunto. Por meio da perspectiva analítica 
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apresentada, acredita-se que a avaliação de desempenho pode estar permeada pelas crenças 

que já se têm sobre as PcDs e pela presença ou ausência de adequação do ambiente de 

trabalho, uma vez que interfere na qualidade e eficiência do desempenho das pessoas com 

deficiência. 

Como a deficiência parece ser fator significativo na análise do gestor sobre o 

desempenho da PcD, é importante verificar se existe relação entre o tipo de deficiência da 

pessoa e os critérios de desempenho relevantes para que o gestor avalie seu desempenho. 

Acredita-se que quanto mais próxima a concepção de deficiência esteja dos pressupostos da 

inclusão, mais consistente será a gestão da diversidade e menos diferenciada será a avaliação 

de desempenho por tipo de deficiência. 

A partir da revisão de literatura sobre avaliação de desempenho, verifica-se que essa 

ação organizacional passou por evolução ao longo do tempo, de uma perspectiva mais focada 

no desempenho individual apenas para uma interseção maior com as estratégias 

organizacionais. Na presente pesquisa, como o foco é predominantemente as pessoas com 

deficiência (desempenho individual), serão considerados alguns critérios comumente 

utilizados na avaliação de desempenho (qualidade do trabalho, quantidade de trabalho, 

pontualidade, assiduidade, relacionamento com colegas, iniciativa e atendimento aos prazos), 

visando aprofundar as discussões sobre possíveis diferenças nas formas de ver o desempenho 

de pessoas com tipos de deficiência diferentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODO 

 

Este estudo é de corte transversal, uma vez que os dados foram coletados em um 

mesmo momento no tempo (Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 1994), e 

trata-se de uma pesquisa descritiva, pois tenta apresentar as concepções de deficiência dos 

gestores das PcDs em relação aos tipos de deficiência. Além disso, possui natureza 

explicativa, uma vez que busca explicar a relação entre os constructos: concepções de 

deficiência, tipo de deficiência, adequação das condições e práticas de trabalho e avaliação de 

desempenho. Não foi encontrado na literatura nenhum outro estudo que correlacionasse esses 

três constructos e que abordasse a inclusão de pessoas com deficiência no estado do Espírito 

Santo. 

 

4.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em 14 empresas públicas e privadas com mais de 100 

funcionários, localizadas nas cidades que compreendem a Região Metropolitana da Grande 

Vitória (Vitória, Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Guarapari e Fundão), Espírito Santo 

(ES), cadastradas na Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Espírito Santo 

(ABRH-ES) e que possuem funcionários com deficiência em seu quadro. No estado do 

Espírito Santo, o percentual de pessoas com deficiência é de 14,74% (IBGE, 2000), sendo 

este o 14º estado do país com o maior número de PcDs em sua população. Na cidade de 

Vitória, vivem 34.743 pessoas com deficiência, o que compreende 11,89% da população, 

sendo que 24.267 estão em idade de trabalho.  

 

4.2 População-alvo 

 

A população-alvo da pesquisa consistiu em gestores de pessoas com deficiência que 

trabalham em empresas com mais de 100 funcionários, registradas na ABRH-ES e situadas na 

região da Grande Vitória (ES).  
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No ano de 2010, havia 52 empresas de médio e grande portes registradas na ABRH-

ES. Destas, oito foram excluídas por não estarem localizadas na Região Metropolitana da 

Grande Vitória, o que não atende aos requisitos da população-alvo. Houve, também, uma 

organização que inclui PcDs somente na sede, localizada no estado do Rio de Janeiro. Outras 

cinco organizações afirmaram não possuir pessoas com deficiência em seu quadro laboral. 

Nove organizações contatadas negaram a participação no estudo e outras 14 não deram 

parecer positivo ou negativo quanto à participação, ou seja, apesar de a pesquisadora entrar 

em contato diversas vezes com essas empresas, os responsáveis pelo parecer da participação 

não deram retorno no prazo estimado para a coleta dos dados. Uma empresa afirmou que a 

resposta quanto à aceitação em participar poderia demorar mais do que o prazo delimitado 

para a coleta de dados; então, ficou impossibilitada a participação dela. Assim, participaram 

deste estudo 14 organizações capixabas. 

 

4.3 Amostra 

 

A pesquisa foi composta por 123 sujeitos dessas empresas, sendo que 120 deles gerem 

diretamente pessoas com deficiência no ambiente de trabalho e três gerem indiretamente. Os 

participantes foram recrutados por meio da área de Recursos Humanos das organizações 

participantes. A amostragem foi realizada por conveniência, de acordo com a possibilidade de 

acesso aos sujeitos. 

 

4.4 Instrumentos de medida 

 

Este estudo utilizou-se de recursos metodológicos das pesquisas quantitativa e 

qualitativa tanto para a realização da coleta de dados quanto para as análises. Foi realizada 

aplicação de questionário e feitas entrevistas semiestruturadas. Os instrumentos utilizados em 

ambos os procedimentos foram submetidos a um teste piloto, em caráter voluntário e a 

convite da pesquisadora, com oito sujeitos, estudantes de cursos universitários das áreas de 

Administração de Empresas e Contabilidade, com o objetivo de verificar se as questões são de 

fácil compreensão para os entrevistados. Esses respondentes possuem perfil similar ao dos 

gestores no sentido que se refere à escolaridade. Os participantes desse teste disseram não 

sentir dificuldades ou encontrar dúvidas ao responderem aos instrumentos.  
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Na perspectiva quantitativa, utilizou-se o survey de desenho transversal. Esse método 

baseia-se na coleta de dados por meio de questionário estruturado, padronizando o processo 

(Malhotra, 2001). Serapioni (2000) afirma que, quando o objeto a ser estudado é bem definido 

e já possui uma base consistente de conhecimentos sobre o tema, métodos quantitativos, como 

o questionário, são úteis na medida em que permitem verificar se os conhecimentos 

acumulados são válidos em outros contextos que ainda não foram investigados.  

O survey contemplou três questionários: o Inventário de Concepções de Deficiência 

em Situações de Trabalho (ICD-ST) (Anexo 3) e o Inventário das Ações de Adequação das 

Condições e Práticas de Trabalho (IACPT) (Anexo 4), desenvolvidos e validados por 

Carvalho-Freitas (2007) e adaptados para a presente investigação. Além disso, aplicou-se o 

Inventário de Percepção do Desempenho no Ambiente de Trabalho (IPDAT) (Anexo 5) e um 

instrumento que visou caracterizar os sujeitos e as empresas participantes (Anexo 7). 

O ICD-ST e o IACPT são instrumentos de diagnóstico que podem nortear o 

planejamento de ações direcionadas à inserção de PcDs nas organizações (Carvalho-Freitas & 

Marques, 2009). O ICD-ST é um inventário constituído por questões fechadas que 

caracterizam as principais interpretações de deficiência compartilhadas e existentes ao longo 

da história. 

Inicialmente, o ICD-ST era constituído por 22 questões que abrangiam fatores 

relacionados às matrizes espiritual, da normalidade, da inclusão, percepção de desempenho, 

percepção do vínculo, percepção dos benefícios da contratação e percepção da necessidade de 

treinamento. Esses quatro últimos fatores contemplam a matriz de interpretação técnica da 

deficiência (Carvalho-Freitas, 2007). Após análise da estabilidade temporal do instrumento 

(Carvalho-Freitas, Ávila, Lara, & Braga, 2009), retirou-se uma questão. Com o intuito de 

utilizar o instrumento mais fidedigno, o ICD-ST aperfeiçoado foi aplicado nos sujeitos desta 

pesquisa. O ICD-ST utilizado neste estudo, também, passou por alterações na ordem de 

algumas questões do ICD-ST original, visando facilitar a responsividade dos sujeitos, uma 

vez que no inventário original as três primeiras questões se referiam à matriz espiritual e, de 

acordo com o sentido que a religiosidade tem para os gestores, isso poderia criar uma 

resistência inicial de resposta por parte dos mesmos.  

Assim, as questões estão dispostas no ICD-ST da seguinte maneira no que se refere às 

concepções de deficiência:  

a)  Percepção dos benefícios da contratação: questões 1, 2 e 15. 
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b)  Percepção do vínculo: questões 3 e 19. 

c)  Concepção espiritual da deficiência: questões 16 a 18. 

d)  Concepção baseada nos pressupostos da normalidade: questões 4 a 8. 

e)  Concepção baseada nos pressupostos da inclusão: questões 9 e 10. 

f) Percepção do desempenho: questões 11 a 14. 

g)  Percepção sobre a necessidade de treinamento: questões 20 e 21. 

O IACPT, inventário subsequente ao ICD-ST, é um instrumento fundamentado no 

documento da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no trabalho, do ano de 2005, e 

visa auxiliar na verificação de quais são as condições e práticas de trabalho que precisam ser 

adequadas às demandas das pessoas com deficiência. Esse inventário é constituído por três 

fatores, divididos entre as 13 questões (Carvalho-Freitas & Marques, 2009): 

a)  Fator Sensibilização: questões 22 a 25. 

b) Fator Adaptações das Condições de Trabalho: questões de 26 a 30. 

c) Fator Adequação das Práticas de Recursos Humanos: questões 31 a 34. 

Para serem utilizados nesta pesquisa, o ICD-ST e o IACPT passaram por adaptações 

na escala utilizada para as respostas, com vistas a analisar se existem diferenças de 

concepções e condições e práticas de trabalho de acordo com os diferentes tipos de 

deficiência. Assim, cada questão dos questionários deveria ser respondida para todos os cinco 

tipos de deficiência. 

O IPDAT contempla 14 questões (35 a 48) referentes aos critérios de desempenho 

requeridos em diversas funções de empresas de diferentes segmentos. Esse instrumento foi 

desenvolvido especialmente para o presente estudo. 

Os três inventários são compostos por Escala Likert, de escolha forçada, considerando-

se a variação de 1 a 6. De acordo com Dancey e Reidy (2006), Escala Likert são aquelas nas 

quais variáveis podem ter sido avaliadas em uma escala de, digamos, 1 a 7 (p. 229). Nos 

inventários utilizados nesta pesquisa, optou-se por seis categorias de resposta para cada 

alternativa. No caso do ICD-ST e do IACPT, o 1 refere-se a discordo totalmente e o 6 a 

concordo totalmente. Já em relação ao IPDAT, o valor 1 = péssimo e o 6 = excelente.  

A escala de escolha forçada foi adotada por ser um método que facilita os 

entrevistados a manifestarem suas opiniões, uma vez que o tema pesquisado poderia conduzir 

à relutância dos sujeitos em as exporem, como apontam Carvalho-Freitas e Marques (2010). 

Partindo-se dessa mesma lógica, com o intuito de evitar a omissão dos gestores quanto ao seu 
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posicionamento ou mesmo tendenciá-los a marcar a opção que indicasse neutralidade, optou-

se pela escala de escolha forçada com número par de categorias, sem uma categoria 

intermediária e neutra, com o objetivo de induzir os gestores a emitirem suas percepções. 

Além disso, o maior número de opções da escala, devido à maior variação, permite que o 

pesquisador tenha acesso a dados mais discriminados. 

Outra característica dos três inventários é a explicação do que são as concepções de 

deficiência (no início dos inventários), bem como a descrição de cada tipo de deficiência (ao 

final de cada questionário), a fim de tornar as informações referentes aos instrumentos e às 

questões mais claras possíveis, facilitando a interpretação dos gestores e, consequentemente, 

reduzindo o custo para responder. Conforme aponta Günther (2003), ao manter a tarefa do 

respondente mais fácil de ser praticada, evita-se que o mesmo desista da participação. 

As entrevistas semiestruturadas, que envolvem a perspectiva qualitativa, visam 

investigar com maior profundidade as informações coletadas nos questionários, de modo a 

contemplar questões que porventura não constam nos inventários. Duarte (2004) considera 

que as entrevistas são instrumentos interessantes e primordiais quando se tem a pretensão de 

mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 

explicitados (p. 215). Segundo a autora, as entrevistas possibilitam ao pesquisador coletar 

informações sólidas, ao incitar um discurso livre e ao mesmo tempo direcionado ao objetivo 

da pesquisa, sobre a significação e a percepção que os sujeitos dão à sua realidade.  

A entrevista realizada com os gestores (Anexo 8) abordou duas questões abertas que 

permitiram discorrer sobre a concepção de deficiência que possuem, por tipo de deficiência, 

bem como sobre as ações que direcionam às PcDs, por tipo de deficiência.  

 

4.5 Procedimentos 

 

4.5.1 Coleta de dados 

 

Os dados deste estudo foram coletados entre os meses de março e junho de 2010. 

O contato com as organizações e com os sujeitos ocorreu da seguinte maneira: 

- inicialmente, contatou-se, via telefone, o representante da empresa perante a ABRH-

ES, informando sobre a pesquisa e visando verificar o responsável pela decisão de 
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participação da empresa. Em muitos casos, o contatado era o próprio responsável pela 

decisão. Ressaltou-se, nesse contato inicial, a não-existência de qualquer vínculo da pesquisa 

com a ABRH-ES; 

- após a informação inicial, enviou-se uma correspondência (Anexo 2) ao responsável 

pela decisão quanto à participação, a fim de formalizar a solicitação e explicar com mais 

detalhes os objetivos da pesquisa, a metodologia adotada e as formas nas quais os resultados 

do estudo seriam apresentados. Em algumas situações, as organizações pediram a submissão 

do anteprojeto de pesquisa ao Comitê de Ética da organização ou requereram um encontro 

pessoalmente, para obterem mais informações sobre o estudo e também para análise dos 

instrumentos a serem utilizados. Ambas as requisições foram realizadas; 

- dado a aceite da instituição, esta passou informações sobre os gestores que eram 

participantes potenciais da pesquisa, baseando-se no critério de que eles deveriam gerir PcDs. 

Os gestores foram informados sobre a pesquisa pela própria organização em que trabalham e 

participaram da mesma mediante decisão pessoal e voluntária; 

- depois da aceitação dos gestores, marcaram-se datas, horários e locais de aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados em comum acordo com o gestor e, quando o caso, com o 

representante da empresa junto à pesquisadora. As entrevistas foram realizadas no ambiente 

organizacional, no horário de trabalho dos gestores. Em algumas situações, devido à 

necessidade dos gestores, os questionários foram enviados via Correios ou foram entregues 

aos sujeitos por um funcionário das organizações interlocutor entre pesquisadora e 

participantes da pesquisa. Nesses casos, os questionários foram devolvidos preenchidos para a 

pesquisadora no dia da entrevista. Entretanto, ressalta-se que a pesquisadora esteve presente 

na maioria das situações nas quais os gestores preencheram os questionários. Dessa forma, as 

entrevistas foram realizadas, em grande parte, no mesmo dia em que os inventários foram 

aplicados. 

Para que as informações coletadas mediante a entrevista fossem fidedignas em relação 

ao conteúdo transmitido pelo entrevistado por meio de sua fala, fez-se a validação subjetiva, 

na íntegra, da resposta de cada gestor às perguntas da entrevista semiestruturada.  
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4.5.2 Análise de dados  

 

A fim de responder aos seguintes objetivos propostos: verificar se as concepções de 

deficiência dos gestores estão baseadas no tipo de deficiência que a PcD possui; analisar se, 

em relação aos critérios de avaliação de desempenho mais comumente utilizados, os gestores 

avaliam as PcDs diferentemente, de acordo com o tipo de deficiência que possuem; e verificar 

a associação entre as ações de adequação das condições e práticas de trabalho por tipo de 

deficiência, utilizou-se, como uma das técnicas de análise dos dados, a Análise de 

Correspondência (AC). 

A AC visa a redução dimensional, permitindo a análise simultânea de um grande 

número de variáveis, o que a torna indicada para a identificação de relações sistemáticas, de 

interdependências, entre variáveis (Cunha, 2000; Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005). 

De acordo com Colugnati (2001) e Hair et al. (2005), a AC consiste em uma técnica 

estatística multivariada, de caráter exploratório, adequada para a análise de dados coletados 

por meio de escala Likert.  

Segundo Greenacre and Hastie (1987), a AC possibilita a visualização, por meio de 

uma tabela de contingência, da correspondência entre o conjunto de linhas, entre o conjunto 

de colunas e entre os conjuntos linhas e colunas. Mede-se a similaridade e a dissimilaridade 

das variáveis mediante os totais marginais, observando-se os perfis de linha e coluna 

correspondentes às proporções das linhas ou colunas.  

A inércia é um conceito importante quando se discute sobre AC, já que representa toda 

a variação dos dados (Greenacre, 1992). Colugnati (2001) aponta que, ao se compararem as 

inércias nos eixos, dado que na Escala Likert todas as questões possuem a mesma inércia 

total, verifica-se quais as variáveis são mais contributivas na direção desse eixo.  

O diagrama de espalhamento, que serve como uma mapa perceptual, identifica, pela 

representação dos valores discretizados por pontos organizados, os níveis de similaridade e 

associação entre as variáveis (Greenacre, 1992; Greenacre & Hastie, 1987). Os pontos mais 

próximos possuem similaridade (Hair et al., 2005).  

Um dos elementos observados no mapa perceptual é o componente principal da 

correlação entre as variáveis-linha e variáveis-coluna. Esse componente representa a 

ponderação, o quanto cada eixo explica percentualmente a informação explicitada (Cunha, 

2000).  



 

 

69 

Na literatura da área, que aborda o tema pessoas com deficiência, encontrou-se uma 

pesquisa (Neri & Soares, 2004) que utiliza a AC para análise dos dados. Os autores fizeram 

uso da AC, a fim de verificar a associação entre diferentes atributos (idade, escolaridade etc.) 

e diferentes tipos e graus de deficiência. 

No caso do presente estudo, dos 123 questionários respondidos, os dados de 95 foram 

submetidos à AC, utilizando o pacote estatístico ca do software R (versão 2.12.0), pois 

estavam completos. 

 Hair et al. (2005) asseguram que a AC requer dados de entradas não-negativas. 

Seguindo essa exigência, para a análise dos dados desta pesquisa, as questões dos 

instrumentos de medida cujas respostas eram negativas (matriz espiritual e fator percepção do 

desempenho) foram invertidas, sendo seus valores transformados e seus dados convertidos em 

entradas positivas. 

Elaborou-se, ainda, um banco de dados no programa SPSS for Windows (Statistical 

Package for Social Sciences) para a realização das seguintes análises estatísticas dos dados 

coletados: 

 Estatística descritiva: análise das médias, da moda, da mediana, do desvio-padrão, 

da variabilidade (valores máximo e mínimo) e das frequências absoluta e relativa, 

a fim de descrever o perfil dos gestores participantes da pesquisa e das empresas 

onde atuam, bem como descrever as concepções de deficiência predominantes, por 

tipo de deficiência, as ações de adequação das condições e práticas de trabalho 

orientadas às pessoas com deficiência e as questões relacionadas ao desempenho, 

também realizada, considerando-se o tipo de deficiência. 

 Análise da correlação de Spearman, para verificar a ocorrência de correlações (em 

nível de direção e intensidade) entre as variáveis concepções de deficiência e ações 

de adequação das condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência; entre 

as variáveis ações de adequação das condições e práticas de trabalho e avaliação 

de desempenho, por tipo de deficiência; e entre as variáveis concepções de 

deficiência e percepção do desempenho, por tipo de deficiência. As variáveis 

foram abordadas nos três inventários, os quais adotam a escala Likert que varia de 

1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente). Considerando-se esta uma 

medida de escala ordinal, de dados não-paramétricos, caracterizados por 

distribuições não-normais, a análise de correlação feita por meio do rho de 
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Spearman parece a mais adequada e eficiente na detecção do relacionamento entre 

as variáveis.    

 Teste de Qui-Quadrado de Independência, com nível de significância p < 0,05, 

com o intuito de verificar se a avaliação de desempenho, fator contemplado no 

IPDAT, que os gestores fazem das PcDs, depende do conhecimento ou 

desconhecimento sobre a deficiência e sobre a pessoa com deficiência e do contato 

ou da falta do mesmo em relação também à PcD. 

As análises realizadas por meio do SPSS usaram os dados dos 123 questionários, pois 

o missing às respostas foi inferior ao mínimo solicitado para a realização das análises dos 

testes. Assim, todos os questionários de todos os gestores participantes da pesquisa atenderam 

aos critérios demandados para utilização dos dados. 

Para a análise das entrevistas, foi utilizada como referência a técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (1994), que define metodologia como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

de conteúdo das mensagens (p. 38).  

Bardin (1994) organiza a análise de conteúdo em três momentos, respectivamente: 

 Pré-análise: para a autora, esta fase é a de organização e exploração sistemática 

dos documentos, a partir de uma leitura flutuante, que permite conhecer o texto e 

levantar hipóteses ou questões norteadoras em função de teorias;  

 Exploração do material: codificação do conteúdo lido, na qual os dados brutos são 

transformados em unidades do conteúdo de acordo com a similaridade das 

respostas, simplificando os dados; e  

 Tratamento dos resultados: neste, faz-se inferência e interpretação. Os resultados 

podem ser submetidos a análises estatísticas e, a partir daí, pode-se propor 

inferências e interpretações, sempre com retorno ao marco teórico pertinente à 

pesquisa, pois é ele que embasa e fornece perspectivas significativas para o estudo. 

As respostas das entrevistas semiestruturadas foram organizadas e lidas conforme os 

critérios da análise de conteúdo já mencionados. Em seguida, os dados coletados a partir 

desse procedimento e do IPDAT foram confrontados, visando examinar a fundo as 

informações, a fim de verificar se houve contradição entre elas. Pretendeu-se, ao aprofundar a 

análise, aumentar o êxito quanto à obtenção de dados consistentes.  
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4.6 Considerações éticas  

 

Toda a pesquisa foi norteada segundo os procedimentos éticos indicados na Resolução 

050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), para a 

realização de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto da presente pesquisa foi 

submetido, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ, conforme carta 

de aprovação visualizada no Anexo 1. 

Durante a realização desta investigação, foi assegurado o caráter voluntário no que se 

refere à participação dos sujeitos. O anonimato dos dados foi garantido, os sujeitos puderam 

desistir da participação a qualquer momento e assegurou-se que os resultados da pesquisa 

serão disponibilizados para todos os envolvidos que assim desejarem obtê-los. Para isso, ao 

final do questionário, colocou-se um item para que os entrevistados interessados no 

recebimentos da dissertação escrevessem o endereço do correio eletrônico para envio do 

trabalho. Antes de os sujeitos responderem aos instrumentos de coleta de dados, a eles foram 

informados, de forma clara, os objetivos e procedimentos da pesquisa e foi ressaltado que os 

dados fornecidos podem ser utilizados na investigação. Foi solicitado que o participante 

assinasse o Termo de Consentimento Livre e Informado (Anexo 6), conforme indicado no 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, do ano de 2000, somente após as devidas 

explicações sobre o estudo e esclarecidas as eventuais dúvidas.  
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados coletados por meio do questionário de caracterização dos sujeitos, do ICD-

ST, do IACPT e do IPDAT foram submetidos a análises estatísticas, com o objetivo de 

caracterizar a amostra, descrever as concepções de deficiência dos gestores, as ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho e a avaliação de desempenho, por tipo de 

deficiência, e explicar a relação entre esses constructos. Os resultados dessa análise 

quantitativa serão apresentados a seguir. Em seguida, será feita a discussão referente aos 

resultados da análise de conteúdo, provenientes dos dados da entrevista semiestruturada.  

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

 

5.1.1 Perfil das empresas de atuação dos gestores 

 

A seguir, são descritas as principais características das 14 empresas pesquisadas, tais 

como: segmento da empresa, tempo de existência da empresa, número de funcionários, tipo de 

propriedade e nacionalidade da organização. 

A pesquisa contemplou empresas de 12 segmentos, como pode ser observado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Segmento das empresas participantes 

Segmento da Empresa 
Número de 

Empresas 

Número de 

Respondentes 
% de Gestores 

Alimentício 1 19 15,4 

Bancário 1 3 2,4 

Coleta, Transporte e 

Destinação de Resíduos 

1 1 0,8 

Energia Elétrica 1 7 5,7 

Logística 1 1 0,8 

Mineração 1 16 13 

Prestação de Serviços 4 63 51,2 
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Tabela 1 – Segmento das empresas participantes (continuação) 

Segmento da Empresa 
Número de 

Empresas 

Número de 

Respondentes 
% de Gestores 

Saneamento 1 6 4,9 

Saúde 1 3 2,4 

Serviço de Limpeza 1 2 1,7 

Tecnologia da Informação 1 2 1,7 

Total 14 123 100% 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

O segmento de Prestação de Serviços foi o que concentrou o maior número de 

empresas participantes (28,57%), bem como o maior número de gestores respondentes 

(51,2%). Os demais setores são representados por uma empresa participante cada. Em 

pesquisa realizada por Neri et al. (2003), na qual se fez um panorama nacional sobre a 

inclusão de PcDs, abrangendo todos os estados brasileiros, foi verificado que o setor de 

prestação de serviços é o que mais concentra trabalhadores com deficiência, no caso de 

trabalho informal. É de se ressaltar que duas das quatro instituições desse segmento que 

participaram desta pesquisa contratam PcDs por meio de empresas terceirizadas, ou seja, as 

PcDs não são funcionárias efetivas da empresa estudada; no entanto, os gestores que as gerem 

são. Essas duas organizações são públicas. Dessa maneira, a admissão do funcionário deveria 

ocorrer somente após aprovação do mesmo em concurso público. 

Quanto ao tempo de existência da empresa, a maioria das organizações pesquisadas 

(64,28%) existe há mais de 30 anos no mercado, sendo que 35,71% delas existem entre 31 e 

45 anos. Isso significa que a maior parte das empresas foi implantada antes da existência da 

Lei de Cotas, a qual está em vigor há 19 anos. Ressalta-se que a empresa mais antiga tem 177 

anos de existência e a mais nova, oito anos. Grande parte das organizações (78,57%) em que 

os gestores trabalham é nacional (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Caracterização das empresas participantes quanto ao tempo de existência e 

nacionalidade 

Variáveis Número de Empresas % 

Tempo de Existência 

(Anos) 

Até 15 4 28,57% 

16 – 30 1 7,14% 

31 – 45 5 35,71% 

46 – 60 2 14,29% 

Mais de 60 2 14,29% 

Nacionalidade 
Multinacional 3 21,43% 

Nacional 11 78,57% 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

A maioria das empresas (57,14%) em que grande parte dos gestores pesquisados atua 

(83,9%) possui mais de 1.000 funcionários e é de propriedade privada (64,28%), característica 

inerente às organizações de trabalho de 52% dos respondentes. A Tabela 3 revela, ao cruzar as 

variáveis números de funcionários da empresa e tipo de propriedade, que 39,1% e 39,8% dos 

gestores estão empregados, respectivamente, em organizações públicas e privadas com mais 

de 1.000 funcionários. A empresa com maior quadro funcional possui 110.000 colaboradores 

no país e a que possui menor quadro funcional tem 167 funcionários. Dessa maneira, mais da 

metade das organizações pesquisadas deveria ter 5% de funcionários com deficiência em seu 

quadro de colaboradores. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos gestores conforme número de funcionários e tipo de propriedade 

das empresas em que atuam 

Número de Funcionários 

das Empresas 

  

% Gestores por Tipo de Propriedade das Empresas 

Pública Privada Paraestatal Total 

100 a 200 0 (0%) 4 (3,3%) 3 (2,4%) 7 (5,7%) 
201 a 500 2 (1,6%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,6%) 
501 a 1.000 0 (0%) 11 (8,9%) 0 (0%) 11 (8,9%) 
Mais de 1.000 48 (39,1%) 49 (39,8%) 6 (4,9%) 103 (83,9%) 
Total 50 (40,7%) 64 (52%) 9 (7,3%) 123 (100%) 

      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010.  

 

De uma forma geral, observa-se que a maioria das empresas pesquisadas pertence ao 

segmento Prestação de Serviços, existe há mais de 30 anos, possui mais de 1.000 funcionários 

e é de propriedade privada. 
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5.1.2 Perfil dos gestores 

 

Participaram deste estudo 123 gestores de 14 empresas capixabas. No que se refere à 

caracterização sociodemográfica da amostra, conforme pode ser observado na Tabela 4, 

56,9% dos respondentes são do sexo masculino, sendo 68,3% deles casados. A faixa etária de 

maior concentração é de 41 a 50 anos (DP±8,88), que contempla a faixa etária de 43,9% do 

total de entrevistados, sendo que a média e a mediana das idades dos gestores que 

participaram da pesquisa são 43 e 47, respectivamente. A religião católica é praticada por 

56,1% dos gestores. O grau de escolaridade predominante na amostra é de pessoas que 

possuem Ensino Superior Completo, o que compõe 36,6% dos respondentes, seguido por 

pessoas que possuem Especialização (35,8%). Dos entrevistados, 24,39% possuem formação 

em Administração. Gestores que possuem cursos de Gestão/Gerenciamento compõem 17,88% 

da amostra.  

 

Tabela 4 – Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variável  Observações Variável  Observações 

Sexo 
Masculino = 56,9% 

Feminino = 43,1% 

 

Estado 

civil 

Casado = 68,3% 

Solteiro = 15,4% 

Viúvo = 4,1% 

Divorciado = 8,1% 

Desquitado = 0,8% 

Outros = 2,4% 

Não respondeu = 0,8% 

 

 

 

Idade 

Até 20 anos = 0% 

De 21 a 30 anos = 13% 

De 31 a 40 anos = 26,01% 

De 41 a 50 anos = 43,09% 

De 51 a 60 anos = 8,94% 

Acima de 60 anos = 0,81% 

Não respondeu = 8,1% 

 

 

 

Religião 

 

Católica = 56,1% 

Protestante = 18,7% 

Espírita = 10,6% 

Outra = 14,6% 

Escolaridade 

Ensino Médio Completo = 

12,2% 

Ensino Superior Incompleto = 

9,8% 

Ensino Superior Completo = 

36,6% 
Especialização = 35,8% 

Mestrado = 4,1% 

Doutorado = 0,8% 

Não respondeu = 0,8% 

 

 

Curso de 

Formação 

 

 

 

 

Administração = 24,39% 

Gestão/Gerenciamento = 17,88% 

Engenharia = 6,5% 

Recursos Humanos = 3,25% 

Direito = 2,44% 

Educação = 2,44%  

Letras = 2,44% 

Outros = 21,13% 

Não respondeu = 19,51% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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No que diz respeito à caracterização dos participantes quanto à atuação profissional, de 

acordo com a Tabela 5, é possível verificar que muitos gestores da pesquisa (19,4%) atuam na 

área de Atendimento/Comercial. Outra área de grande atuação por parte dos entrevistados é 

Recursos Humanos (12,1%). No que se refere ao cargo ocupado, a maioria dos entrevistados é 

gerente (39%). Os cargos de supervisor(a) e de coordenador(a) também foram recorrentes, 

representando, respectivamente, 18,7% e 10,6% dos sujeitos da pesquisa. Ressalta-se que esta 

questão, referente ao cargo ocupado, poderia ter sido mais bem analisada caso o questionário 

utilizasse a denominação função ao invés de cargo, uma vez que muitos entrevistados, 

principalmente os que ocupam cargos públicos, estão na função de gerentes; no entanto, 

ocupam cargos com nomeações diferentes, como: Técnico, Atendente ou Agente. Observa-se 

que o tempo de trabalho na empresa teve grande variação entre os pesquisados. Porém, 40,9% 

dos gestores trabalham há dez anos ou menos na organização, sendo que o entrevistado 

contratado há menos tempo está há um mês e 15 dias na empresa e o entrevistado mais antigo 

trabalha na organização em que atua há 51 anos. A média de tempo de trabalho dos 

entrevistados na empresa atual é de 15 anos (DP±10,65). Ao analisar o tempo em que ocupam 

o cargo, grande parte dos gestores (56,7%) foi alocada no cargo há cinco anos ou menos, 

sendo que o entrevistado que ocupa o cargo há menos tempo o ocupa há uma semana e o 

funcionário mais antigo no cargo o ocupa há 32 anos.  

 

Tabela 5 – Caracterização dos gestores quanto à atuação profissional 

Variável  Observações Variável  Observações 

Área de 

trabalho 

Atendimento/Comercial = 19,4% 

Recursos Humanos = 12,1% 

Operação/Operacional = 8,2% 

Produção = 7,3% 

Saúde = 5,7% 

Logística = 3,3% 

Manutenção = 3,3% 

Administrativa = 3,3% 

Relacionamento com o cliente ou com o 

mercado = 3,3% 

Outros = 26,8% 

Não respondeu = 7,3% 

 

Cargo 

Gerente = 39% 

Supervisor(a) = 18,7% 

Coordenador(a) = 10,6% 

Técnico = 7,3% 

Agente = 4,9% 

Analista = 3,3% 

Atendente Comercial = 3,3% 

Outros = 12,1% 

Não respondeu = 0,8% 

 

 

Tempo de 

trabalho na 

empresa  

(Anos) 

Até 5 anos = 19,7% 

De 6 a 10 anos = 21,2% 

De 11 a 15 anos = 11,3% 

De 16 a 20 anos = 12,1% 

De 21 a 25 anos = 10,5% 

De 26 a 30 anos = 17,9% 

Acima de 30 anos = 6,5% 

Não respondeu = 0,8% 

Tempo que 

ocupa o cargo  

(Anos) 

Até 5 anos = 56,7% 

De 6 a 10 anos = 21,3% 

De 11 a 15 anos = 5,7% 

De 16 a 20 anos = 8,2% 

De 21 a 25 anos = 1,6% 

De 26 a 30 anos = 4,1% 

Acima de 30 anos = 1,6% 

Não respondeu = 0,8% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
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Com relação às pessoas com deficiência geridas pelos respondentes, a partir dos dados 

apresentados na Tabela 6, é possível verificar que a maioria dos entrevistados (71,5%) 

gerencia pessoas com deficiência física, sendo que somente 22% dos gestores da pesquisa não 

gerenciam pessoas com esse tipo de deficiência. As pessoas com deficiência auditiva são 

geridas por 38,9% dos respondentes, seguidas por gestores que gerenciam pessoas com 

deficiência visual (16,2%) e pessoas com deficiência intelectual (10,5%). Observou-se um 

percentual muito baixo de entrevistados que gerem pessoas com deficiência múltipla (3,3%). 

Esses dados corroboram as pesquisas de Araujo e Schmidt (2006), Bahia et al. (2008), 

Barbosa-Gomes (2009), Carmo-Ávila (2011), Carneiro e Ribeiro (2008), Goulart e Coimbra 

(2008) e Oliveira (2008), as quais apontam a maior inserção de pessoas com deficiências 

física e auditiva no mercado de trabalho e uma menor inserção de pessoas com deficiência 

intelectual (Bezerra, 2010). Isso indica que, ao longo dos anos, mesmo aumentando o número 

de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, ainda há uma desigualdade dessa 

inserção de acordo com o tipo de deficiência que a pessoa possui. 

Apesar de um percentual muito grande de gestores chefiarem pessoas com deficiência 

física, verificou-se uma diferença pequena entre o número de pessoas com deficiências 

auditiva (194) e física (213) que trabalham nas organizações pesquisadas e são geridas pelos 

respondentes. Isso porque, como explicitado a seguir, um único gestor entrevistado chefia 100 

pessoas com deficiência auditiva. Nessa empresa em que ele trabalha, as pessoas com 

deficiência auditiva são as mais contratadas, e a organização cumpre a cota com um 

percentual de PcDs acima dos 5% exigidos pela legislação (a organização possui mais de 

1.000 funcionários). Essa organização possui funcionários com todos os demais tipos de 

deficiência, além da auditiva: 23 (física), cinco (intelectual), uma (múltipla) e cinco (visual). 

Apesar de estar disposta a absorver a diversidade, uma hipótese para a grande contratação de 

pessoas com deficiência auditiva é o fato de a área de produção, área onde há maior alocação 

dessas pessoas, ter bastantes ruídos e as atividades operacionais serem repetitivas e 

demandarem pouca comunicação verbal por parte de seus ocupantes. 

Um número pequeno de pessoas com deficiências intelectual (17) e visual (22) é 

gerido pelos entrevistados. Um número menor ainda, somente quatro, são os de pessoas com 

deficiência múltipla. Ressalta-se que, como a qualificação de qual tipo de deficiência gerida 

foi feita pelo gestor, baseado em seus conhecimentos prévios sobre a deficiência e as pessoas 

com deficiência (e, como já mencionado, foram descritos, nos inventários, as características 
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de cada tipo de deficiência, a fim de reduzir as distorções nessa caracterização), um 

entrevistado mencionou chefiar uma pessoa com deficiências física e intelectual, 

simultaneamente, ou seja, essa PcD foi caracterizada como pessoa com deficiência múltipla. 

Todavia, essa PcD cursa faculdade de Direito, ou seja, passou por um processo seletivo 

rigoroso, cujo objetivo é avaliar a qualidade intelectual, que é o vestibular. Assim, pode haver, 

em algumas situações, equívocos por parte dos gestores ao caracterizarem o tipo de 

deficiência que possui a pessoa que gere. Esses equívocos são provenientes do processo 

perceptual envolvido ao se definir a gravidade do déficit relacionado à deficiência e, segundo 

Araújo e Omote (2005), a apreciação das capacidades funcionais individuais são decorrentes 

da interação do indivíduo com o meio e das exigências demandadas por este. Quando o 

desempenho esperado para a situação é inferior ao exigido pelo meio, a pessoa com 

deficiência pode ter o seu nível de deficiência agravado.  

 

Tabela 6 – Percentual de gestores quanto ao tipo de deficiência que possui a pessoa que gere e 

número de pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, geridas pelos entrevistados 

Tipo de 

deficiência 

% de Gestores que 

gerenciam pessoas 

com deficiência 

% de Gestores que não 

gerenciam pessoas com 

deficiência 

Número de 

pessoas com 

deficiência geridas  

Auditiva 38,4  56,2% 194 

Física 71,5 22,0% 213 

Intelectual 10,5 87,1% 17 

Múltipla 3,3 94,3% 4 

Visual 16,2 80,5% 22 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

A Tabela 7, a seguir, indica que grande parte dos entrevistados (40,7%) gere somente 

uma pessoa com deficiência. Entretanto, verificou-se a existência de gestores que têm na sua 

equipe 30, 33 e 100 pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, bem como têm 

respondentes que gerem 20 pessoas com deficiência física. No que diz respeito às deficiências 

intelectual e visual, o máximo de pessoas com esses tipos de deficiência geridas por um único 

gestor se restringe a três e dois funcionários, respectivamente. Pessoas com o mesmo tipo de 

deficiência (por exemplo, um gestor gere três pessoas com deficiência física ou duas pessoas 

com deficiência intelectual) são geridas por 62,6% dos respondentes, ou seja, a maioria dos 

entrevistados trabalha com PcDs que possuem a mesma deficiência. Verifica-se que o tempo 

em que os participantes da pesquisa gerem PcDs nas empresas em que trabalham é inferior a 
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cinco anos, para 74% dos gestores, e que a maioria deles está vivenciando a primeira 

experiência de chefiar pessoas com deficiência. Isso mostra que, apesar de a Lei de Cotas 

existir há 19 anos, a sua efetividade no que se refere à contratação de PcDs nas organizações 

participantes da pesquisa é recente e se deve, principalmente, à obrigatoriedade dessa Lei 

(Bahia & Santos, 2009; Coimbra & Goulart, 2009; Tanaka, 2007; Tanaka & Manzini, 2005) e, 

consequentemente, ao aumento da fiscalização do MPT, como observado por Nascimento et 

al. (2008). 

 

Tabela 7 – Percentual de gestores por número de pessoas com deficiência que chefia, por tipo 

de deficiência 

Variável  Observações Variável  Observações 

 

 

 

Gerencia 

quantas pessoas 

com deficiência 

auditiva 

1 = 24,4% 

2= 1,6% 

3 = 3,3% 

4 = 2,4% 

5 = 0,8% 

6= 0,8% 

7 = 0,8% 

8 = 0,8% 

9 = 0% 

10 = 0,8% 

Mais de 10 = 3,2%  

Não gerencia = 56,2% 

Não respondeu = 4,9% 

 

 

 

Gerencia 

quantas 

pessoas com 

deficiência 

física 

1 = 40,7% 

2= 14,6% 

3 = 4,9% 

4 = 1,6% 

5 = 3,3% 

6= 2,4% 

7 = 0,8% 

8 = 0% 

9 = 0% 

10 = 0,8% 

Mais de 10 = 2,4%  

Não gerencia = 22,0% 

Não respondeu = 6,5% 

 

Gerencia 

quantas pessoas 

com deficiência 

intelectual 

 

 

1 = 8,9% 

2= 0% 

3 = 1,6% 

Não gerencia = 87,1% 

Não respondeu = 2,4% 

 

 

Gerencia 

quantas 

pessoas com 

deficiência 

múltipla 

 

 

1 = 3,3% 

Não gerencia = 94,3% 

Não respondeu = 2,4% 

 

 

Gerencia 

quantas pessoas 

com deficiência 

visual 

 

 

1 = 14,6% 

2= 1,6% 

Não gerencia = 80,5% 

Não respondeu = 3,3% 

 

Gerencia 

pessoas com 

diferentes 

deficiências
a 

 

Sim = 35,8% 

Não = 62,6% 

Não respondeu = 1,6% 

 

 

Total de pessoas 

com deficiência 

que gerencia 

0 = 2,4%
 b
 

1 = 39,2% 

2= 18,7% 

3 = 7,3% 

4 = 6,5% 

5 = 3,3% 

6= 4,9% 

7 = 1,6% 

 

Tempo que 

trabalha com 

pessoa com 

deficiência na 

empresa 

Menos de 1 ano = 20,3%  

De 1 a 5 anos = 53,7% 

De 6 a 10 anos= 15,4% 

De 11 a 15 anos= 5,7% 

De 16 a20 anos = 0% 

Mais de 20 anos = 0,8%  
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Tabela 7 – Percentual de gestores por número de pessoas com deficiência que chefia, por tipo 

de deficiência (continuação) 

Variável  Observações Variável  Observações 

Total de pessoas 

com deficiência 

que gerencia 

8 = 1,6% 

9 = 0,8% 

10 = 1,6% 

Mais de 10 = 6,4%  

Não respondeu = 5,7% 

Tempo que 

trabalha com 

pessoa com 

deficiência na 

empresa 

 

Não respondeu = 4,1% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
a 

Refere-se a mais de uma pessoa com deficiência, sendo que cada pessoa possui um tipo de deficiência 

diferente da de outra.  
b 

São gestores que, apesar de não gerirem diretamente pessoas com deficiência, lidam com elas diariamente 

no ambiente de trabalho. 

 

Analisando os dados da Tabela 8, verifica-se que a maioria dos entrevistados (56%) 

gerencia pessoas com deficiência que ocupam cargos operacionais. Cargos administrativos 

também são ocupados com frequência (41,5%) pelas pessoas com deficiência supervisionadas 

pelos gestores. Observou-se um percentual baixo (0,8%) de participantes que chefiam PcDs 

em posições gerenciais. Esses dados corroboram os encontrados por Heinski (2004) e Doval 

(2006), que, em seu estudo, verificou que 81% das PcDs que trabalhavam nas empresas que 

pesquisou ocupavam cargos operacionais, sendo que 44% delas estavam lotadas em 

atividades administrativas, 25% em atividades de produção e 12% de atendimento. Além de 

as PcDs serem contratadas para cargos cujas atividades a serem executadas são mais simples, 

como verificado por Tanaka (2007), em todas as classificações de cargos as pessoas com 

deficiência física têm maior predominância quanto à ocupação das mesmas. 

 

Tabela 8 – Cargos ocupados pelas pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, geridas 

pelos entrevistados 

Variável  Observações Variável  Observações 

 

 

 

Cargo 

Operacional 

PcDA = 10,6% 

PcDF = 18,7% 

PcDI = 3,3% 

PcDV = 1,6% 

PcDA e  PcDF = 8,9% 

PcDA e PcDI = 0,8% 

PcDF e PcDI = 0,8% 

PcDF e PcDM = 1,6% 

PcDF e PcDV = 2,4% 

PcDA, PcDF e PcDI = 1,6% 

PcDA, PcDF e PcDV = 3,3% 

 

 

 

Cargo 

Administrativo 

PcDA = 4,1% 

PcDF = 20,2% 

PcDI = 3,3% 

PcDV = 3,3% 

PcDA e PcDF = 4,9% 

PcDF e PcDI = 0,8% 

PcDF e PcDV = 3,3% 

PcDA, PcDF e PcDI = 0,8% 

PcDA, PcDF, PcDI e PcDV = 

0,8% 

Não gerencia = 56,1% 
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Tabela 8 – Cargos ocupados pelas pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, geridas 

pelos entrevistados (continuação) 

Variável  Observações Variável  Observações 

Cargo 

Operacional 

PcDA, PcDF, PcDI e PcDV = 2,4% 

Não gerencia = 41,6% 

Não respondeu = 2,4% 

Cargo 

Administrativo 
Não respondeu = 2,4% 

 

 

 

Cargo 

Técnico 

PcDA = 1,6% 

PcDF = 3,3% 

PcDM = 0,8% 

PcDV = 0,8% 

PcDA, PcDF e PcDV = 0,8% 

Não gerencia = 90,3% 

Não respondeu = 2,4% 

 

 

 

Cargo Gerencial 

 

PcDF = 0,8% 

Não gerencia = 96,8% 

Não respondeu = 2,4%  

 

 

Estagiário/ 

Trainee 

PcDA = 0,8% 

PcDF = 4,9% 

PcDV = 0,8% 

PcDA e PcDF = 0,8% 

Não gerencia = 90,3% 

Não respondeu = 2,4% 

Outros 

Cargos 

 

PcDA = 0,8% 

PcDF = 6,4% 

Não gerencia = 92,8% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Nota: PcDA = Pessoa com deficiência auditiva; PcDF = Pessoa com deficiência física; PcDI = Pessoa com 

deficiência intelectual; PcDM = Pessoa com deficiência múltipla; PcDV = Pessoa com deficiência visual. 

 

Ao analisar o contato prévio, contato anterior ao profissional, dos gestores com 

pessoas com deficiência (Tabela 9), verificou-se que a maioria dos entrevistados nunca 

estudou (65,1%) com PcDs e nem possui algum familiar com deficiência (82%). Dos 

entrevistados que conviveram com PcDs na escola (34,1%), 9,8% estudaram com essas 

pessoas durante quatro anos. Já em relação aos respondentes que possuem PcDs na família, os 

graus de parentesco mais observados são de primo(a) (11,3%) e  irmão(ã) (8,1%) com algum 

tipo de deficiência. Quanto às adequações físicas (arquitetônicas, por exemplo: rampas, 

banheiros adaptados, sinalizações etc.) existentes no ambiente em que os gestores tiveram 

contato (conviveram) com PcDs, 57% afirmaram a não-existência dessas adequações no 

ambiente e, quando existiam algumas adaptações, 42% dos entrevistados apontaram que elas 

não eram suficientes para atender às necessidades das PcDs. Salienta-se que, apesar de essa 

questão possuir verbos no pretérito perfeito do indicativo, teve contato (conviveu), fazendo 

referência a um acontecimento do passado e já concluído, todos os gestores responderam ao 

item, inclusive aqueles que disseram não ter tido contato prévio com pessoas com deficiência. 

Dessa maneira, parte-se do pressuposto de que as respostas abarcam também o ambiente atual 

de convivência com as PcDs, como a empresa em que trabalham, por exemplo. 
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Tabela 9 – Contato, na escola e na família, com pessoas com deficiência e adequações físicas 

no ambiente de convivência 

Variável Frequência Percentual 

Estuda(ou) com 

pessoa com 

deficiência 

Sim 42 34,1% 

Não 80 65,1% 

Não respondeu 1 0,8% 

Tempo que 

estuda(ou) com 

pessoa com 

deficiência 

Não estuda(ou) com pessoa com deficiência 80 65,1 

1 ano ou menos 8 6,5% 

2 anos 8 6,5% 

3 anos 6 4,9% 

4 anos 12 9,8% 

5 anos 6 4,9% 

Mais de 5 anos 1 0,8% 

Tem pessoas com 

deficiência na família 

Sim 41 33,3% 

Não 82 66,7% 

Grau de parentesco 

com a pessoa com 

deficiência 

Não tem familiar com deficiência 82 66,7% 

Primo(a) 14 11,3% 

Irmão(ã) 10 8,1% 

Tio(a) 5 4% 

Sobrinho(a) 5 4% 

Mãe/Pai 4 3,2% 

Cunhado(a) 3 2,4% 

Esposo(a) 1 0,8% 

Filho(a)/Enteado(a) 1 0,8% 

Avô(ó) 1 0,8% 

Mais de um grau de parentesco com pessoas com 

deficiência
a
 

3 2,4% 

O ambiente que teve 

contato (conviveu) 

com pessoas com 

deficiência possuía 

adequações físicas 

Sim 20 16,3% 

Sim, mas não o suficiente para atender a elas 42 34,1% 

Não 57 46,3% 

Não respondeu 4 3,3% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
a
 São gestores que possuem mais de uma pessoa na família com algum tipo de deficiência. Esses gestores 

tiveram o grau de parentesco com PcDs discriminado nas categorias referentes a essa variável. 

 

Os dados da Tabela 10 demonstram que, entre os gestores que conviveram com PcDs 

na escola, grande parte deles (31,7%) conviveu com pessoas com deficiência física e somente 

0,8% conviveram com pessoas com deficiência múltipla. Com relação à convivência com 

familiares que possuem deficiência, 15, ou seja, 12,2% dos gestores têm parentes com 

deficiência auditiva ou com deficiência intelectual. 
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Tabela 10 – Contato com pessoas com deficiência, na escola e na família, por tipo de 

deficiência  

Variável 

Tipo de deficiência 

Pessoa 

 com 

deficiência 

auditiva 

Pessoa  

com 

deficiência 

física 

Pessoa 

 com 

deficiência 

intelectual 

Pessoa  

com 

deficiência 

múltipla 

Pessoa 

com 

deficiência 

visual 

Pessoas com 

diferentes 

deficiências
a
 

 

Convive(u) 

com pessoa 

com 

deficiência 

na escola 

Sim 11,4% 31,7% 6,5% 0,8% 11,4% 8,9% 

Não 87,8% 67,5% 92,7% 98,4% 87,8% 90,3% 

Não 

respondeu 
0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Tem 

pessoa com 

deficiência 

na família 

Sim 12,2% 11,4% 12,2% 4,1 4,9% 7,3% 

Não 87,8% 88,6% 87,8% 95,9% 95,1% 92,7% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
a 
Refere-se a mais de uma pessoa com deficiência, sendo que cada pessoa possui um tipo de deficiência diferente 

da de outra.  

 

Entre os gestores que tiveram contato prévio com PcDs, 26,8% relataram que a 

experiência prévia foi positiva com pessoas com deficiência física e 6,5% acreditam que tenha 

sido positiva com pessoas com deficiência auditiva. Essas porcentagens são bem superiores às 

referentes aos outros tipos de deficiência talvez pelo fato de os entrevistados terem tido mais 

contato justamente com pessoas que possuem um desses dois tipos de deficiência, como 

descrito na Tabela 11. Quanto à experiência prévia ter sido negativa, o percentual maior foi de 

6,5% e diz respeito a alguma vivência com pessoas com deficiência intelectual. Com relação 

às práticas direcionadas às PcDs, os percentuais maiores são sobre pessoas com deficiência 

física: 4,9% dos entrevistados afirmaram que no ambiente em que conviveram com essas 

pessoas as práticas em relação a elas eram paternalistas, ou seja, superprotegiam-nas; e 39% 

assinalaram que as práticas davam condições e exigiam desempenho similar tanto para as 

pessoas com deficiência física (PcDFs) quanto para as demais pessoas, sem deficiência. 
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Tabela 11 – Experiência prévia com pessoas com deficiência e práticas em relação a essas 

pessoas, por tipo de deficiência  

Variável 

% por Tipo de deficiência 
PcDA PcDF PcDI PcDM PcDV Pessoas com 

diferentes 

deficiências
a
 

 

Nenhum 

tipo de 

deficiência 

Experiência 

prévia com 

pessoa com 

deficiência 

Positiva 6,5 26,8 3,3 0,8 3,3 50,4 8,9 

Negativa 2,4 0,8 6,5 2,4 1,6 1,6 84,6 

Não teve contato 

prévio 
0,8 0,8 0 2,4 1,6 13,8 80,5 

No 

ambiente 

em que 

conviveu 

com 

pessoas 

com 

deficiência 

as práticas 

em relação 

a elas 

Discriminavam 0,8 1,6 1,6 0,8 0,8 4,1 90,3 

Eram 

paternalistas 

(superprotegiam 

essas pessoas) 

0 4,9% 2,4 0 1,6 7,3 83,8 

Supervalorizavam 

as contribuições 
0,8 3,3 1,6 0 3,3 6,5 84,5 

Davam condições 

e exigiam 

desempenho 

similar tanto para 

as pessoas sem 

deficiência 

quanto para as 

PcDs 

7,3 39 0,8 0 1,6 26,8 24,5 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Nota: PcDA = Pessoa com deficiência auditiva; PcDF = Pessoa com deficiência física; PcDI = Pessoa om deficiência 

intelectual; PcDM = Pessoa com deficiência múltipla; PcDV = Pessoa com deficiência visual. 
a Refere-se a mais de uma pessoa com deficiência, sendo que cada pessoa possui um tipo de deficiência diferente da 

de outra.  

 

Constata-se, a partir dos dados apresentados na Tabela 12, que os gestores que 

afirmaram que o ambiente no qual tiveram contato (conviveram) com PcDs possuía 

adaptações físicas, em sua maioria, assinalaram que essas adequações não são suficientes para 

suprir as necessidades das pessoas com qualquer um dos tipos de deficiência, especialmente 

pessoas com deficiência intelectual e pessoas com deficiência múltipla (98,4% cada). Já entre 

entrevistados que declararam que o ambiente possuía todas as condições necessárias para as 

PcDs, grande parte (43,1%) ressaltou que essas adequações são, geralmente, para as pessoas 

com deficiência física. 
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Tabela 12 – Adequações físicas no ambiente de convivência, por tipo de deficiência  

Variável 

Tipo de deficiência 

Pessoa com 

deficiência 

auditiva 

Pessoa com 

deficiência 

física 

Pessoa com 

deficiência 

intelectual 

Pessoa com 

deficiência 

múltipla 

Pessoa com 

deficiência 

visual 

O ambiente 

em que teve 

contato 

(conviveu) 

com pessoas 

com 

deficiência 

possuía 

adequações 

físicas 

Sim 9,8% 43,1% 0,8% 0,8% 8,1% 

Sim, mas não o 

suficiente para 

atender a elas 

89,4% 56,1% 98,4% 98,4% 91,1% 

Não respondeu 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

Observa-se, a partir dos dados da Tabela 13, um desconhecimento dos gestores tanto 

em relação à legislação a respeito da inserção de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, uma vez que mais da metade dos gestores (59,4%) têm noções básicas das leis para 

inclusão laboral das PcDs, quanto em relação à deficiência e às pessoas com deficiência, pois 

61,9% dos entrevistados afirmaram possuir informações superficiais, obtidas por meio de 

jornais e televisão, sobre as PcDs. No que tange às informações que possuem sobre as 

tecnologias que facilitam o trabalho das PcDs, denominadas tecnologias assistivas ou 

tecnologias de apoio, 64% dos entrevistados dizem conhecê-las. Todavia, quando lhes é 

solicitado citar as tecnologias que conhecem, as respostas, geralmente, são generalistas, como: 

“Equipamento para facilitar a digitação, equipamento para melhorar a comunicação 

auditiva” (entrevistado 15, gerencia PcDF) ou “Softwares específicos para pessoas com 

deficiência visual” (entrevistado 74, gerencia PcDF e PcDM). As adequações mais citadas 

são: rampas, banheiros adaptados, cadeiras de rodas e acessórios para computadores; nesse 

último caso, em sua maioria, sem nomear esses acessórios. Ou seja, mesmo entre os gestores 

que assinalaram conhecer as tecnologias, poucos são os que têm esse conhecimento de fato, 

uma vez que apontaram as tecnologias mais usuais. 

Esses dados podem indicar um despreparo por parte dos gestores para gerir 

adequadamente as PcDs no ambiente de trabalho, uma vez que o desconhecimento de 

instrumentos necessários para que as pessoas com deficiência tenham suas habilidades 

potencializadas e consigam realizar suas atividades nas mesmas condições que as pessoas sem 

deficiência – sem que necessitem fazer esforços, além dos já exigidos pela própria atividade, 



 

 

86 

para executar suas tarefas de acordo com a produtividade requerida pelo gesto – é sinônimo 

da escassez desses recursos dentro da organização de trabalho. Geralmente, desconhece-se 

aquilo que não se tem contato, e vice-versa. 

 

Tabela 13 – Informações sobre a legislação, sobre a deficiência, sobre as pessoas com 

deficiência e sobre tecnologias que facilitam o trabalho dessas pessoas 

Variável Frequência Percentual 

Conhece a legislação 

sobre inserção de 

pessoas com 

deficiência no 

mercado de 

trabalho  

 

Não conheço 10 8,1% 

Já ouvi falar 22 17,9% 

Tenho noções básicas 73 59,4% 

Conheço a legislação 17 13,8% 

Não respondeu 1 0,8% 

Tem informações 

sobre a deficiência e 

sobre as pessoas 

com deficiência 

 

Não tenho informações sobre esse assunto 2 1,6% 

Superficiais, isto é, são informações obtidas por meio de 

jornais e televisão 
76 61,9% 

Na minha formação profissional, estudei sobre questões 

relacionadas à deficiência 
18 14,6% 

Na minha formação profissional, estudei sobre a 

deficiência e sobre a inclusão no trabalho de pessoas com 

deficiência 

26 21,1% 

Não respondeu 1 0,8% 

Tem informações 

sobre tecnologias 

que facilitam o 

trabalho das pessoas 

com deficiência 

Sim 64 52% 

 

Não 

 

59 

 

48% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

A partir dos dados expostos, verifica-se que, quanto aos gestores participantes do 

estudo,  a maioria é: do sexo masculino; casado; tem 41 a 50 anos; segue a  religião católica; 

possui Ensino Superior Completo e/ou Especialização;  possui formação em Administração de 

Empresas; atua na área de Atendimento/Comercial; não estudou com PcDs (65,1%) e nem 

possui algum familiar com deficiência; gerencia pessoas com deficiência física; as PcDs que 

gerenciam ocupam, geralmente, cargos operacionais; tem noções básicas das leis para 

inclusão das PcDs no mercado de trabalho; possui informações superficiais sobre a deficiência 

e sobre as pessoas com deficiência; e diz conhecer tecnologias assistivas ou tecnologias de 

apoio, porém não sabe citá-las.  
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5.2 Análise das percepções predominantes entre os gestores, por tipo de deficiência 

 

Para essa análise descritiva, os resultados médios da escala Likert utilizada nos 

inventários, por efeito de decisão, foram divididos em três grupos: o grupo de respondentes 

que discordou do fator (resultados 1 e 2), o grupo de respondentes que apresentou dúvidas em 

relação à afirmativa (3 e 4) e o grupo que concordou com o fator (5 e 6), seguindo a variação 

da escala Likert adotada: 1 (discordo totalmente) e (péssimo), 2 (discordo muito) e (muito 

ruim), 3 (discordo pouco) e (ruim), 4 (concordo pouco) e (bom), 5 (concordo muito) e (muito 

bom) e, por fim, 6 (concordo totalmente) e (excelente).  

 

5.2.1 Análise das concepções de deficiência predominantes, por tipo de deficiência 

 

A seguir, estão apresentadas as formas como os gestores das empresas pesquisadas 

veem as pessoas com deficiência, por tipo de deficiência.  

 

Tabela 14 – Percentual de gestores discordantes, concordantes e com dúvidas em relação às 

concepções de deficiência, por tipo de deficiência, contempladas no ICD-ST 

Tipo de Deficiência CE CN CI PD PBC PV PNT 

Auditiva 

% Discordantes 

(1 – 2) 
63,4 11,4 4,9 80,5 1,6 15,4 4 

% Com dúvidas 

(3 – 4 ) 
30,1 76,4 27,6 18,7 26 52,1 20 

% Concordantes 

(4 - 6) 
6,8 12,2 67,5 0,8 72,4 32,5 75,6 

Física 

% Discordantes 

(1 – 2) 
64,2 9,8 3,3 78 0,8 13,8 4,9 

% Com dúvidas 

(3 – 4 ) 
28,5 82,1 32,5 21,2 26,8 50,4 25,2 

% Concordantes 

(4 - 6) 
7,3 8,1 64,2 0,8 72,4 35,8 69,9 

Intelectual 

% Discordantes 

(1 – 2) 
65,9 9,8 14,6 49,6 5,7 17,1 2,4 

% Com dúvidas 

(3 – 4 ) 
26  65,8 43,1 43,1 48,8 63,4 15,5 

% Concordantes 

(4 - 6) 
8,1 24,4 42,3 7,3 45,5 19,5 82,1 

Múltipla 

% Discordantes 

(1 – 2) 
65 8,9 12,2 58,5 2,4 17,1 4 

% Com dúvidas 

(3 – 4 ) 
28,5 74,8 45,5 39,1 43,1 57,7 15,5 

% Concordantes 

(4 - 6) 
6,5 16,3 42,3 2,4 54,5 25,2 80,5 



 

 

88 

Tabela 14 – Percentual de gestores discordantes, concordantes e com dúvidas em relação às 

concepções de deficiência, por tipo de deficiência, contempladas no ICD-ST (continuação) 

Tipo de Deficiência CE CN CI PD PBC PV PNT 

Visual 

% Discordantes 

(1 – 2) 
65 8,1 4,9 72,4 3,2 16,3 2,4 

% Com dúvidas 

(3 – 4 ) 
26,9 74 36,6 26,8 37,5 54,4 18,7 

% Concordantes 

(4 - 6) 
8,1 17,9 58,5 0,8 59,3 29,3 78,9 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Nota: CE = Concepção espiritual; CN = Concepção baseada nos pressupostos da normalidade; CI = Concepção baseada 

nos pressupostos da inclusão; PD = Percepção do desempenho; PBC = Percepção dos benefícios da contratação; PV = 

Percepção do vínculo; PNT = Percepção sobre a necessidade de treinamento. 

 

Com relação à concepção espiritual da deficiência, a maioria dos gestores discorda que 

a deficiência, independente de qual seja ela (auditiva, física, intelectual, múltipla ou visual), 

tenha uma origem transcendental e represente uma manifestação de desejos sobrenaturais, 

divinos. Não foi verificada na entrevista alguma fala que reporte a essa matriz. 

Contudo, no que diz respeito à concepção pautada nos pressupostos da normalidade, 

verifica-se que grande parte dos respondentes tem dúvidas, em relação a todos os tipos de 

deficiência, de que a deficiência seja um desvio para menos (de inferioridade, 

desqualificação) quando se toma como referência o que é tido como normal pelos padrões 

médicos. Assim, os gestores mostram não ter clareza quanto à crença de que as PcDs sejam 

mais vulneráveis aos acidentes no trabalho, tenham mais problemas interpessoais, devam ser 

alocadas em setores específicos dentro da organização, bem como devam ser atendidas por 

instituições especializadas, por acreditarem que essas instituições têm mais capacidade de 

atender às demandas das PcDs. Com relação a essa concepção, os respondentes apresentam 

mais dúvidas sobre as pessoas com deficiência física (82,1%), sendo que 8,1% concordam 

com as premissas dessa matriz para esse tipo de deficiência, e menos dúvidas em relação às 

pessoas com deficiência intelectual (65,8%). Por outro lado, a maioria de concordantes com 

essa concepção (24,4%) é inclinada a considerar que esse é o tipo de deficiência que tem 

maior relação com seus pressupostos. Isso indica que, mesmo discretamente, a deficiência 

intelectual é a mais relacionada aos pressupostos da normalidade. Segue uma exposição que 

contempla a matriz da normalidade: “[...] a deficiência intelectual, a visual e a auditiva [...] 

me parece que têm mais dependência. Vejo um cadeirante como menos dependente do que as 

pessoas com outras deficiências, que não a física” (entrevistado 92, gerencia PcDF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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No que se refere à concepção da inclusão, em relação à deficiência intelectual e à 

múltipla, os gestores se mostraram em dúvida quanto à ideia de que a sociedade tem que se 

adequar e modificar para atender a elas e de que, mesmo com essas modificações, elas 

consigam desempenhar satisfatoriamente suas atividades. Entretanto, os respondentes 

indicaram concordância desse pressuposto em relação às pessoas com deficiências auditiva, 

física e visual. Nesse sentido, para os gestores, as pessoas com esses três tipos de deficiência 

são capazes de ter um bom desempenho quando lhes são fornecidas condições adequadas de 

trabalho:  

 

Tenho um dentista que tem deficiência física que não altera em nada o 

desempenho. Eu penso que, com as adequações, devemos exigir o mesmo 

desempenho deles (entrevistado 51, gerencia PcDA e PcDF). 

 

[...] Não vi a forma de tratá-lo [pessoa com deficiência intelectual] como 

uma receita pronta. Buscamos tratá-los em várias situações e vendo onde 

têm potencial para ter um bom desempenho [...] Nem quero saber o grau 

também, para não rotulá-lo. O laudo pode até deixar a gente numa situação 

mais confortável, mas podemos ficar limitados ao que o laudo mostra o que 

ele pode fazer. Sem o laudo, nós arriscamos, nos permitimos testar as 

possibilidades, dá mais liberdade de não dar certo e mudar, avançar e 

recuar. Dá possibilidade de negociar (entrevistado 49, gerencia PcDI e 

PcDV). 

 

Quanto ao fator percepção do desempenho, no ICD-ST as suas questões estão na 

negativa, ou seja, a discordância quanto às suas afirmativas representa concordância quanto à 

similaridade entre o desempenho das pessoas com e sem deficiência. Assim, os resultados 

apresentados na Tabela 14 revelam que a maioria dos gestores acredita que não há diferença 

entre a qualidade do trabalho, a produtividade e o desempenho das pessoas que possuem e não 

possuem deficiência:  

 

Creio que [o desempenho] esteja ligado mais à pessoa. A pessoa tem que ter 

interesse. As pessoas falam que as pessoas especiais têm desempenho 

melhor, mas penso que são as pessoas que esperam menos delas. Essa é a 

visão que eu tenho (entrevistado 23, gerencia PcDA e PcDF).  

 

Penso da seguinte forma: se eu dou condições, treinamento, eu não vejo 

diferenciação do desempenho se é ouvinte ou surdo. Eu acredito que se 

dermos condições adequadas, eles terão um bom desempenho, sim 

(entrevistado 46, gerencia PcDA). 
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Um ponto de destaque é que houve maior discordância das questões que abordam o 

desempenho das pessoas com deficiência auditiva (80,5%) e menor discordância das 

afirmativas sobre o desempenho das pessoas com deficiência intelectual (49,6%), sendo, 

ainda, que um grande percentual de gestores (43,1%) se mostra em dúvida quanto à percepção 

que tem do desempenho delas. Por meio desses dados, conclui-se que a maior parte dos 

respondentes, além de verem similaridade, principalmente entre o desempenho e a 

competitividade das pessoas com deficiência auditiva, seguidas pelas pessoas com deficiência 

física e deficiência visual, e o das pessoas sem deficiência, acreditam que a contratação de 

PcDs não reduz as vantagens competitivas das organizações. Como dito, apesar de muitos 

gestores também terem essa percepção quanto ao desempenho das pessoas com deficiência 

intelectual, um número significativo (43,1%) demonstra ter dúvidas em relação a essa 

similaridade.  

No que tange aos benefícios decorrentes da contratação de PcDs, a maioria dos 

gestores concorda que contratar pessoas com deficiências auditiva, física, múltipla ou visual 

propicia a melhoria do clima organizacional e também favorece a imagem da empresa frente 

aos clientes e funcionários, por exemplo: “Eu admiro a empresa em inseri-lo no grupo, na 

empresa” (entrevistado 12, gerencia PcDF e PcDI). Essa constatação ocorre, principalmente, 

em relação às deficiências auditiva (72,4%) e física (72,4%), haja vista que, quanto às 

deficiências múltipla e visual, um percentual representativo da amostra (43,1% e 37,5%, 

respectivamente) mostrou ter dúvidas. No entanto, ao se analisarem os benefícios 

provenientes da existência de pessoas com deficiência intelectual no quadro funcional, ao 

contrário do que ocorreu nos resultados referentes aos demais tipos, em que a maioria se 

mostrou concordante, uma parcela significativa de gestores apontou dúvidas (48,8%) quanto à 

existência do impacto positivo decorrente da contratação delas. 

Os resultados gerais das respostas ao fator vínculo indicam que uma parcela 

significativa dos gestores tem dúvidas se as pessoas com deficiência têm mais 

comprometimento e mais estabilidade no emprego do que as pessoas sem deficiência. O 

percentual de duvidosos ainda é maior (63,4%) quando analisam as pessoas com deficiência 

intelectual. Contudo, há menos duvidosos (50,4%) e mais concordantes (35,8%) quando 

avaliam as pessoas com deficiência física: “[...] Uma outra coisa que eu observo neles é a 

questão da lealdade [...] Tem a relação do compromisso com a organização. Isso eu observo 

que é bastante aflorado neles” (entrevistado 15, gerencia PcDF). 
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A maior concordância por parte dos gestores é verificada, para os cinco tipos de 

deficiência, ao abordarem a necessidade de treinamento para chefias e funcionários quando se 

pretende a inserção de PcDs nas organizações. Ou seja, grande parte dos respondentes 

concorda que é preciso ter treinamento para lidar com PcDs no ambiente de trabalho, sendo 

que a maior concordância ocorre quando se trata das pessoas com deficiências intelectual 

(82,1%) e múltipla (80,5%) e a menor, porém não menos significativa, é em relação à 

inclusão de pessoas com deficiência física (69,9%):  

 

Eu sinto que, de um modo geral, a sociedade não está muito preparada para 

lidar com isso [inclusão]. Eu acho que mesmo a gente, como gestores, a 

gente precisaria de um treinamento para lidar com isso (entrevistado 6, 

gerencia PcDA, PcDI e PcDV).  

 

Os gestores e demais profissionais devem saber mais como trabalhar com 

pessoa com deficiência. Eu precisaria de capacitação e mais incentivo 

(entrevistado 31, gerencia PcDF). 

 

A partir desses dados, pode-se inferir que os gestores não se sentem preparados para 

gerir pessoas com deficiência. Daí, advém a necessidade do treinamento. 

 

5.2.2 Análise das ações de adequações e práticas de trabalho predominantes nas 

empresas pesquisadas, por tipo de deficiência 

 

A seguir, apresenta-se a percepção dos gestores quanto às ações de adequações e 

práticas de trabalho realizadas, por tipo de deficiência, nas organizações onde atuam. 

 

Tabela 15 – Percentual de gestores discordantes, concordantes e que possuem dúvidas em 

relação à existência de ações de adequações, por tipo de deficiência 

Tipo de 

Deficiência 

Fator % Discordantes 

(1 – 2) 

% Com dúvidas 

(3 – 4) 

% Concordantes  

(5 - 6) 

Auditiva 

FACTa 19,5 58,5 22 

FSb 13 52 35 

FAPRH3 13,8 60,2 26 
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Tabela 15 – Percentual de gestores discordantes, concordantes e que possuem dúvidas em 

relação à existência de ações de adequações, por tipo de deficiência (continuação) 

Tipo de 

Deficiência 

Fator % Discordantes 

(1 – 2) 

% Com dúvidas 

(3 – 4) 

% Concordantes  

(5 - 6) 

Física 

FACTa 19,5 55,3 25,2 

FSb 15,4 46,4 38,2 

FAPRHc 14,6 58,6 26,8 

Intelectual 

FACTa 22 60,9 17,1 

FSb 18,7 46,3 35 

FAPRHc 15,4 60,2 24,4 

Múltipla 

FACTa 21,1 61,8 17,1 

FSb 15,4 49,6 35 

FAPRHc 14,6 61,8 23,6 

Visual 

FACTa 20,3 62,6 17,1 

FSb 17,1 47,1 35,8 

FAPRHc 14,6 59,4 26 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 
a
 Fator Adequações das Condições de Trabalho 

b 
Fator Sensibilização 

c
 Fator das Adequações das Práticas de Recursos Humanos 

 

Verifica-se, por meio dos dados apresentados na Tabela 15, que a maioria dos gestores 

possui dúvidas quanto à existência de adequações das condições de trabalho e das práticas de 

recursos humanos e à realização de sensibilização nas empresas em que trabalham. 

Entre os gestores que divergem quanto à existência dessas ações, a maioria discorda 

que sejam feitas adequações das condições e práticas de trabalho, ou seja, eles acreditam que 

as organizações não provêm meios e instrumentos de trabalho adequados e nem acessibilidade 

física às PcDs com qualquer tipo de deficiência, o que vai de acordo com os resultados 

encontrados no estudo de Almeida, Carvalho-Freitas e Marques (2009). Essa acessibilidade, 

segundo Mazzoni, Torres, Oliveira, Ely e Alves (2001), envolve aspectos urbanísticos (tais 

como: estacionamento e caminhos de acesso) e aspectos arquitetônicos (por exemplo: 

iluminação, ventilação, espaço para circulação entre ambientes, banheiros e rampas 

adequadas), ambos incluem a acessibilidade à mobilidade. Por outro lado, entre os 

concordantes com a realização das ações de adequações e práticas de trabalho, os 

respondentes apontam maior existência de ações de sensibilização para a inclusão. Já o maior 
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número de duvidantes se divide, ainda que com diferença percentual pequena, em relação 

entre os que não afirmam com convicção a efetividade de adequações das condições de 

trabalho e os que não possuem certeza quanto à existência de ações e práticas de RH.  

Outra constatação feita é em relação ao tipo de deficiência para a qual as ações são 

destinadas. Entre os gestores que discordam, há maior discordância de que haja adequações, 

referentes aos três fatores, voltadas para as pessoas com deficiência intelectual. Entretanto, 

para aqueles que concordam que as ações de adequações sejam realizadas, verifica-se que o 

foco dessas ações são as pessoas com deficiência física. Esse resultado pode ter sido 

encontrado porque a maioria dos gestores entrevistados (70,5%) gere pessoas com esse tipo 

de deficiência, o que pode influenciar no conhecimento da existência dessas ações ou mesmo 

na realização de ações voltadas para essas pessoas dentro das organizações. 

Esses resultados, de grande dúvida por parte dos respondentes quanto à efetividade de 

adequações, mostram que as empresas pesquisadas talvez não tenham planos estruturados e 

formalizados sobre as ações e condições de trabalho que sejam benéficas tanto para as pessoas 

com deficiência, pois auxiliam na realização das atividades e interferem positivamente no 

desempenho, quanto para os gestores, que teriam informações importantes sobre a gestão 

dessas pessoas. 

Em empresas direcionadas à gestão da diversidade, como é o caso da Embraco 

(Daufemback, 2009) e da Serasa Experian (Carmo-Ávila, 2011), por exemplo, a cultura 

inclusiva e a concepção de atender às diversas demandas são embutidas nas relações nelas 

existentes e a maioria dos funcionários tem conhecimento sobre os processos (administrativos 

– de práticas de gestão de recursos humanos e de sensibilização – e as mudanças no ambiente 

físico) relacionados à inclusão, especialmente os gestores, difusores da cultura e dos valores 

organizacionais. 

 

5.2.3 Análise da percepção do desempenho das pessoas com deficiência, por tipo de 

deficiência 

 

A Tabela 16, apresentada a seguir, mostra os resultados em relação à percepção que os 

gestores possuem frente ao desempenho das pessoas com deficiência, por tipo de deficiência. 

Esses dados são referentes às questões coletadas por meio do IPDAT. 
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Tabela 16 – Percentual de gestores quanto à percepção que possuem do desempenho das 

PcDs, por tipo de deficiência 

Tipo de 

Deficiência 

% Negativo 

(1 – 2) 

% Mediano 

(3 – 4) 

% Positivo 

(5 - 6) 

Auditiva 0 45,5 54,5 

Física 0 38,2 61,8 

Intelectual 3,3 73,9 22,8 

Múltipla 1,6 68,3 30,1 

Visual 0,8 55,3 43,9 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

A análise dos dados da Tabela 16 indica que os gestores veem o desempenho das 

pessoas com deficiências auditiva e física como positivos. Relembra-se que a maior parte dos 

entrevistados gerencia pessoas com deficiência física e esse contato pode interferir na 

avaliação que fazem em relação a elas. Nenhum gestor marcou os pontos 1 (péssimo) ou 2 

(muito ruim) da escala Likert do IPDAT para se referir ao desempenho das pessoas com um 

desses dois tipos de deficiência. 

No entanto, quanto ao desempenho das pessoas com os demais tipos de deficiência, 

grande parte dos entrevistados apontou, no questionário, percebê-lo como mediano, ou seja, 

nem positivo e nem negativo, principalmente em relação ao desempenho das pessoas com 

deficiência intelectual (73,9% dos gestores), sendo que essa também foi a categoria de 

deficiência menos bem avaliada pelos entrevistados (somente 22,8% dos entrevistados o 

percebem como positivo). O que pode justificar essa grande quantidade de entrevistados que 

fazem essa avaliação mediana é o fato de terem dúvidas quanto ao desempenho dessas 

pessoas e, por isso, têm dificuldade de posicionamento tanto para uma visão positiva quanto 

para uma percepção negativa do desempenho realizado por elas. Essa dúvida pode estar 

pautada no fato de poucos gestores (somente 12) chefiarem pessoas com esse tipo de 

deficiência. Assim, o desconhecimento da forma como atuam no ambiente de trabalho pode 

tendê-los a marcar as alternativas centrais entre os pontos extremos de avaliação. 

Um dado interessante é que foram poucos os gestores que disseram considerar o 

desempenho das PcDs como negativo (péssimo ou muito ruim). Isso pode representar que o 

conhecimento, ou mesmo o desconhecimento, sobre o desempenho dessas pessoas não as 

despotencializa, mas, sim, que é necessário maior contato para que sejam qualificadas no 

trabalho.  
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5.3 Análise de correspondência 

 

5.3.1 Análise de correspondência das concepções de deficiência dos gestores, por tipo de 

deficiência 

 

Considerando a percepção dos gestores quanto aos cinco tipos de deficiência, com a 

aplicação da análise de correspondência (AC), obteve-se a seguinte representação (Figura 1): 

 

Os eixos 1 e 2 representam a distribuição geométrica, num espaço bidimensional, das 

respostas às questões de concepções de deficiência, segundo o tipo de deficiência (auditiva, 

física, intelectual, múltipla e visual). Observa-se, a partir da Figura 1, que o eixo 1 explica 

77% da variação entre os dados, enquanto que o eixo 2 explica 13,5%. Nota-se, assim, que os 

dois eixos juntos explicam 90,5% da distribuição das respostas. Isso indica que a distribuição 

das questões ao longo dos eixos 1 e 2 representa 90,5% da variação das respostas ao 

Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho.  

Eixo 1 (77%) 

 

 

 
 
 
  
 

0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0.00 

-0.01 

-0.02 

-0.03 

-0.04 

-0.05 

DV 

DM 

DI 

DF 

DA 

Figura 1. Mapa perceptual das formas de ver as deficiências 

E
ix

o
 2

 (
1
3

,5
%

) 

Legendas: Deficiência auditiva (DA); Deficiência física (DF); Deficiência intelectual (DI); 

       Deficiência múltipla (DM);  Deficiência visual (DV). 
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Analisando a Figura 1, é possível concluir, a partir da representação do eixo 1, que a 

percepção que os gestores possuem em relação aos tipos de deficiência é diferente (cada ponto 

está em um quadrante diferente), com exceção das deficiências física e auditiva, em que há 

uma associação entre a percepção que os gestores têm das pessoas com deficiência auditiva e 

entre a percepção que têm das pessoas com deficiência física.  

Ao analisar a distribuição dos pontos em relação ao eixo 1, verifica-se que os 

respondentes têm uma visão positiva, de maior aceitação no ambiente de trabalho, das pessoas 

com deficiências física e auditiva. Percebe-se, também, que as pessoas com deficiência 

intelectual são vistas de forma negativa pelos gestores. A outra deficiência que mais se 

aproxima dessa visão “negativa” dos gestores é a múltipla. Nota-se que o ponto referente às 

pessoas com deficiência visual está próximo ao eixo vertical. Isso pode indicar que, apesar de 

serem analisadas de forma positiva pelos gestores em relação ao eixo 2, devido à sua distância 

positiva em relação ao ponto zero desse eixo, verifica-se, em relação ao eixo 1, neutralidade 

quanto à percepção que possuem das pessoas com esse tipo de deficiência. 

A Figura 2 representa as questões relacionadas às concepções de deficiência, por tipo 

de deficiência. Assim, elucidam-se quais concepções de deficiência estão associadas a cada 

tipo de deficiência, sendo que, para melhor visualização, utilizaram-se como categorias de 

representação das concepções de deficiência as 21 questões do ICD-ST (a relação de cada 

alternativa com as concepções de deficiência podem ser retomadas no capítulo Método, no 

subitem Instrumentos de Medida, enquanto que as afirmativas das questões podem ser 

identificadas no Anexo 3): a inicial da denominação de cada matriz de concepção e o 

respectivo número da questão do ICD-ST que nomeiam os pontos azuis. 
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Na Figura 2, os tipos de deficiência estão dispostos nas linhas e, nas colunas, estão 

dispostas as alternativas do ICD-ST, que compreendem, de forma operacionalizada, as 

concepções de deficiência.  

A Figura 2 apresenta a sobreposição obtida via Análise de Correspondência dos pontos 

relativos às questões do ICD-ST e dos pontos correspondentes aos tipos de deficiência, com o 

objetivo de verificar, a partir da distribuição das variáveis, a similaridade (ou dissimilaridade) 

entre as questões e os tipos de deficiência.  

No que diz respeito ao eixo 1, que explica a maior parte da variabilidade de respostas, 

pode-se dizer que as questões mais discriminatórias são: TT20, TT21, TD12, I10 e TB1. Para 

a construção do eixo 2, as questões de maior influência são N4, N5 e N6. Quanto à dispersão 

das questões por tipo de deficiência, pode-se dizer que as questões de maior influência para a 

DV (ponto referente à deficiência visual) são N5 e N8 devido ao menor distanciamento 
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Figura 2. Mapa da percepção dos gestores em relação às questões 

referentes às concepções de deficiência, por tipo de deficiência 
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geométrico. O mesmo pode-se dizer das questões E16, E17, E18, TT20, TT21 e N4 em 

relação à DI (ponto que diz respeito à deficiência intelectual). Para a DM (ponto relativo à 

deficiência múltipla), a maior proximidade ocorreu com as questões TV19, TB15 e TD14. No 

caso das deficiências física (DF) e auditiva (DA), pode-se dizer que houve grande 

similaridade entre as respostas dadas às questões TV3, TB2, I9 e TB1 para esses dois tipos de 

deficiência. 

Especificamente no que diz respeito à contribuição de cada variável por eixo, a 

deficiência intelectual (ctr = 0.470), juntamente com as questões TT20 (ctr = 0.152) e TT21 

(ctr = 0.185), forneceu grande contribuição para a composição da variação no eixo 1; e a 

deficiência visual (ctr = 0.549) e as questões N4 (ctr = 0.171) e N6 (ctr = 0.513) foram 

relevantes na contribuição da variação encontrada ao longo do eixo 2.  

Analisando a distribuição das questões ao longo do eixo 1, verifica-se que as questões 

que os gestores avaliam mais positivamente em relação ao trabalho das PcDs são: TD11, 

TD12 e TD13; I10; I9; TV3, TB1 e TB2. Isso quer dizer que os aspectos que pesam mais 

positivamente quando se analisam as concepções de deficiência são: a qualidade, a 

produtividade e o desempenho das pessoas com deficiência (fator percepção do desempenho); 

a adequação das condições e dos instrumentos de trabalho (matriz da inclusão); a melhoria da 

imagem da organização junto aos funcionários (fator percepção dos benefícios); e o 

comprometimento das PcDs (fator percepção do vínculo). Essas questões estão associadas às 

deficiências física e auditiva, cujos pontos representativos se encontram próximos aos dessas 

questões. 

Por outro lado, as questões que pesam mais negativamente na avaliação dos gestores 

são: a necessidade de treinamento para chefias e funcionários (TD20 e TD21) e as questões da 

matriz espiritual (E16, E17 e E18). Além disso, a deficiência intelectual é a deficiência mais 

associada a essas respostas (proximidade). 

A deficiência múltipla também tem uma avaliação negativa dos gestores, considerando 

sua distribuição no eixo 1, e está muito associada (muito próxima) à avaliação negativa que os 

gestores fazem da estabilidade dessas pessoas no emprego (TV19). 

A deficiência visual está próxima ao ponto zero do eixo 1 e com uma proximidade 

maior das questões N8 e N5 – questões relacionadas a possíveis problemas de relacionamento 

com pessoas não-portadoras de deficiência e assunção de atitudes inadequadas na 

organização. No entanto, a proximidade ao ponto zero do eixo também pode estar associada à 
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pouca experiência dos gestores com esse tipo de deficiência, apenas 16,2% dos gestores 

trabalham com pessoas com deficiência visual. 

 

5.3.2 Análise de correspondência das ações de adequação das condições e práticas de 

trabalho, por tipo de deficiência 

 

Considerando as condições e práticas de trabalho como fatores importantes na inserção 

laboral das PcDs, uma vez que podem induzir ou coibir o bom desempenho profissional, o 

que, consequentemente, tende a influenciar a visão que os gestores possuem sobre essas 

pessoas, fez-se a análise de correspondência entre as variáveis tipos de deficiência e ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho. Os resultados dessa análise estão 

representados graficamente na Figura 3 e na Figura 4. 

 

A Figura 3 expõe a percepção que os gestores possuem sobre as ações de adequações e 

práticas de trabalho, por tipo de deficiência. Os eixos 1 e 2 indicam a adequação da 
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Figura 3. Mapa da percepção dos gestores em relação às adequações das 

condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência 



 

 

100 

representação geométrica em duas dimensões, visto que se obteve alta retenção da explicação 

total, restituída nos dois eixos, com resultados superiores a 80% de toda a variabilidade 

encontrada nessa análise: 53,3% das distribuições das variáveis são explicadas pelo eixo 1 e 

27,4%, pelo eixo 2. 

Examinando a Figura 3, percebe-se que os respondentes possuem diferentes 

percepções em relação às ações de adequações do ambiente físico, dos instrumentos laborais e 

das práticas organizacionais destinadas a propiciar às PcDs as mesmas condições de trabalho 

que as pessoas sem deficiência. Observa-se que os pontos representativos das categorias de 

deficiência estão em quadrantes diferentes, exceto os que dizem respeito às deficiências 

intelectual e múltipla, os quais se encontram próximos, indicando similaridade entre a 

percepção que os gestores têm quanto às adaptações laborais para as pessoas com esses tipos 

de deficiência. 

Ao observar a distribuição dos pontos em relação ao eixo 1, na Figura 3, verifica-se 

que as ações de adequações das condições e práticas de trabalho pesam mais positivamente na 

avaliação dos gestores quando estão associadas às pessoas com deficiências física e auditiva. 

Por outro lado, essas ações de adequação pesam negativamente na percepção dos 

entrevistados quando se associam aos demais tipos de deficiência (intelectual, múltipla e 

visual). Entretanto, quando se toma como referência a representação do eixo 2, as ações 

relacionadas à deficiência auditiva têm comportamento negativo, oposto à percepção dos 

gestores quanto às ações referentes à deficiência visual, que, tomando o eixo 2 como 

referencial, têm comportamento positivo.  

A Figura 4 esclarece, ao representar graficamente a sobreposição e a distribuição dos 

pontos referentes às variáveis tipos de deficiência e ações de adequações e práticas de 

trabalho, a associação entre ambas. Dessa forma, é possível visualizar os tipos de deficiência 

e as ações de adaptação das condições e práticas de trabalho que mais contribuem para uma 

percepção positiva ou negativa por parte dos gestores. Os pontos vermelhos dizem respeito às 

categorias de deficiência e os azuis, às questões do IACPT (a relação de cada alternativa com 

os fatores desse inventário pode ser retomada no capítulo Método, no subitem Instrumentos de 

Medida, e as afirmativas das questões podem ser visualizadas no Anexo 4). Utilizou-se para a 

representação das questões o seu respectivo número no IACPT. 
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Nota-se, a partir da Figura 4, que os eixos 1 e 2 juntos explicam 80,7% da informação 

restituída mediante o Inventário de Ações de Adequações das Condições e Práticas de 

Trabalho. Isso significa que os dois eixos explicam 80,7% da variância total entre as respostas 

coletas por meio desse inventário. Assim, as informações aqui demonstradas são  

significativas para a compreensão da totalidade desses dados.  

No que se refere à maior contribuição das categorias, por tipo de deficiência, e das 

questões do IACPT, em relação ao eixo 1, a maior contribuição para a variabilidade de 

respostas se deve à deficiência física (ctr = 0.425) e às questões 26 (ctr = 0.239) e 28 (ctr = 

0.249), enquanto que, no caso do eixo 2, a maior contribuição para a discriminação das 

variáveis é proveniente da categoria deficiência visual (ctr = 0.689) e das questões 28 (ctr = 

0.321) e 29 (ctr = 0.261) do IACPT. 

Ao fazer a análise da distribuição das questões ao longo do eixo 1, verifica-se que as 

ações que os gestores apontaram como as mais positivas na inserção de PcDs nas 

organizações são as abordadas nas questões 26, 27 e 28 do IACPT, que se referem, 

Eixo 1 (53,3%) 
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Legendas: Deficiência auditiva (DA); Deficiência física (DF); Deficiência intelectual (DI); 

                  Deficiência múltipla (DM); Deficiência visual (DV). 

Figura 4. Mapa da percepção dos gestores em relação às questões referentes às  

adequações das condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência 
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respectivamente: às adaptações das instalações de trabalho, visando a inserção de pessoas com 

deficiência (por exemplo: rampas, elevadores, degraus sinalizados com cores vivas e 

adaptação de banheiros e bebedouros), à alocação de pessoas com deficiência em áreas de 

fácil acesso e às aquisições ou modificações de equipamentos de trabalho. Essas questões são 

relacionadas ao Fator Adaptações das Condições de Trabalho. Tais adaptações são 

relacionadas, principalmente, às aquisições de instrumentos ou modificações dos locais de 

trabalho que buscam facilitar a mobilidade e o acesso das PcDs. Nessa análise, a questão 27 é 

a que está mais associada, na visão dos gestores, à deficiência física (alocação de pessoas com 

deficiência em áreas de fácil acesso) devido ao menor distanciamento geométrico entre os 

pontos que as representam (Figura 4).  

Outras ações avaliadas positivamente pelos gestores são as relacionadas às questões 

22, que se refere às informações sobre segurança e saúde no trabalho acessível às PcDs (Fator 

Sensibilização), e 29, referente à sinalização dos locais de trabalho, facilitando a locomoção e 

o acesso da PcD (Fator Adaptações das Condições de Trabalho). A questão 22 é a que está 

mais associada à deficiência auditiva, indicando que essa é uma ação relevante, do ponto de 

vista dos gestores, para o trabalho das pessoas com deficiência auditiva. 

Em contrapartida, as ações de adequações que mais pesam negativamente na 

percepção dos gestores dizem respeito: à promoção de atividades de formação, instrução e 

informação das PcDs, para que não fiquem em desvantagem no que se refere às informações 

de segurança e saúde no trabalho (23), sensibilização das chefias (24) e dos grupos de trabalho 

(25) em relação à inserção de PcDs (Fator Sensibilização); e à existência de procedimentos de 

promoção e transferência das PcDs, tomando como critério a sua capacidade para o trabalho 

(32) e a experiência de trabalho que possuem (33) (Fator Adequação das Práticas de 

Recursos Humanos).  

As ações que possuem maior influência negativa quando se consideram as pessoas 

com as deficiências intelectual e múltipla são as de número 23, 24 e 32 (maior proximidade 

entre os pontos que as representam) e que se referem à necessidade de informações sobre 

saúde e segurança no trabalho, à necessidade de sensibilização das chefias e à existência de 

procedimentos de promoção e transferência das PcDs, tendo como critério a capacidade de 

trabalho dessas pessoas. Essas ações envolvem a dissolução das barreiras atitudinais a serem 

transpostas quando se almeja a inclusão da diversidade no trabalho e que se refere à ausência 

de conhecimento e possibilidade de reconhecimento das potencialidades dessas pessoas. 
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O ponto representativo da deficiência visual (DV) está próximo aos pontos das 

questões 30 (redistribuição de tarefas conforme a necessidade das PcDs) e 31 (realização de 

treinamento aos membros das Brigadas de Incêndio para evacuação das PcDs) – Fator 

Adequação das Práticas de Recursos Humanos. Isso indica que tais ações são mais 

preocupantes quando se analisa esse tipo de deficiência. 

Observa-se, por meio dessas análises, que as ações de inserção laboral mais estimadas, 

avaliadas positivamente, na percepção dos gestores, são aquelas relacionadas, principalmente, 

às modificações das condições de trabalho (instrumentos, ambiente físico etc.), ou seja, ações 

que minimizam as barreiras materiais e físicas. E essas ações, de acordo com os respondentes, 

são voltadas, especialmente, para as pessoas com deficiências física e auditiva. Por outro lado, 

as ações avaliadas com peso mais negativo são as que visam a sensibilização das chefias, dos 

grupos de trabalho e das próprias PcDs, fornecendo-lhes informações importantes para a 

atuação, bem como ações de recursos humanos apropriadas às PcDs, que vão desde o 

processo de recrutamento e seleção até o processo de promoção, transferência e consequentes 

benefícios advindos da progressão da carreira. Essas ações são associadas às pessoas com 

deficiências intelectual, múltipla e visual.  

 

5.3.3 Análise de correspondência da percepção do desempenho no ambiente de trabalho, 

por tipo de deficiência 

 

Com o intuito de verificar se os gestores avaliam diferentemente o desempenho das 

PcDs por tipo de deficiência, realizou-se análise de correspondência entre as variáveis tipos de 

deficiência e avaliação de desempenho. As Figuras 5 e 6 ilustram os resultados obtidos por 

meio dessa análise. 
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A Figura 5 revela que a quantidade de informação explicada pelos dois eixos é 

bastante elevada, sendo 77,6% dela explicados pelo eixo 1 – o qual explica a maior parte da 

variabilidade de respostas, e 16,4% pelo eixo 2, perfazendo um total de 94% da informação 

restituída. Ou seja, a distribuição das variáveis ao longo dos eixos 1 e 2 representam 94% da 

variação das respostas ao Inventário de Percepção do Desempenho no Ambiente de Trabalho. 

A partir dos dados demonstrados na Figura 5, e tomando como base o eixo 1, conclui-

se que os gestores acreditam que as pessoas com deficiência física e as pessoas com 

deficiência auditiva possuem desempenho semelhante no ambiente de trabalho. Verifica-se, 

ainda, por meio da ilustração, que os pontos referentes ao desempenho das pessoas com esses 

dois tipos de deficiência estão distantes dos pontos correspondentes aos dos demais tipos de 

deficiência (DI, DM e DV), o que pode indicar uma percepção mais positiva do desempenho 

das pessoas com essas deficiências (DA e DF) pelos gestores.  

Quando se comparam os pontos representativos do desempenho das pessoas com os 

diversos tipos de deficiência, verifica-se que há uma percepção negativa, por parte dos 

gestores, quanto ao desempenho das pessoas com deficiência intelectual e das pessoas com 

deficiência múltipla. Todavia, é necessário destacar que, apesar de as pessoas com esses dois 
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Legendas: Deficiência auditiva (DA); Deficiência física (DF); Deficiência intelectual (DI); 

                 Deficiência múltipla (DM); Deficiência visual (DV). 

Figura 5. Mapa da percepção dos gestores em relação ao 

desempenho das pessoas com deficiência, por tipo de deficiência 
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tipos de deficiência terem seu desempenho avaliado mais negativamente, quando o compara 

com o dos demais tipos, o ponto a que se refere à deficiência múltipla (DM) está no quadrante 

com valores negativos em relação aos eixos 1 e 2, diferentemente do ponto referente à 

deficiência intelectual, que está localizado negativamente em relação ao eixo 1, mas 

positivamente em relação ao eixo 2. Assim, em relação ao eixo 2, o desempenho das PcDIs é 

considerado positivo, diferentemente do desempenho das PcDMs, que é negativo. 

Os participantes avaliaram o desempenho das pessoas com deficiência visual como 

mediano se comparado com o dos demais tipos de deficiência. Mesmo assim, pode-se afirmar 

que o caracterizam como negativo, pois é nulo em relação ao eixo 1 (seu ponto está localizado 

no ponto zero desse eixo) e negativo em relação ao eixo 2. Uma vez que o ponto referente a 

essa variável está localizado próximo ao centroide, confere-se que essa avaliação é permeada 

por dúvidas quanto à caracterização do desempenho das pessoas com esse tipo de deficiência. 

É possível, ao sobrepor os pontos correspondentes às questões do IPDAT aos pontos 

referentes aos tipos de deficiência, cuja representação se encontra na Figura 6, observar quais 

critérios de desempenho os gestores associam a cada tipo de deficiência, o que pode justificar 

os resultados expostos. 
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Figura 6. Mapa perceptual das questões sobre desempenho das 

pessoas com deficiência no trabalho, por tipo de deficiência 

Legendas: Deficiência auditiva (DA); Deficiência física (DF); Deficiência intelectual (DI); 

                 Deficiência múltipla (DM); Deficiência visual (DV). 
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Os pontos azuis (colunas), na Figura 6, representam cada questão do Inventário de 

Percepção do Desempenho no Ambiente de Trabalho (numerados conforme sua apresentação 

no IPDAT, o qual pode ser visualizado no Anexo 4). Os tipos de deficiência, como nas figuras 

anteriores, estão dispostos nas linhas e são representados pelos pontos vermelhos. 

A variação total dos dados entre as variáveis tipo de deficiência e percepção do 

desempenho é 94%, explicada pelos dois eixos. Esse alto valor percentual indica que os dois 

eixos juntos agregam informações significativas para a compreensão da associação entre as 

variáveis. 

As categorias de deficiência que mais contribuíram para a variabilidade total dos 

dados são: em relação ao eixo 1, a deficiência física (ctr = 0.458); e, em relação ao eixo 2, a 

deficiência visual (ctr = 0.376). No que tange às questões do IPDAT mais discriminatórias na 

composição dos eixos, encontram-se: questões 38 (ctr = 0.182)  e 44 (ctr = 0.191), referentes à 

contribuição ao eixo 1; e questões 36 (ctr = 0.200) e 46 (ctr = 0.363), referentes à contribuição 

ao eixo 2. Observa-se, na Figura 6, que os pontos representativos a essas categorias são os 

mais extremos em relação aos respectivos eixos para os quais mais contribuem. 

Ao examinar a distribuição das questões do IPDAT ao longo do eixo 1, observa-se que 

os critérios de desempenho das pessoas com deficiência avaliados mais positivamente pelos 

gestores, em relação ao eixo 1, são os contemplados nas questões 37, 38 e 42; e, em relação ao 

eixo 2, são os abordados nas alternativas 35, 36 e 42. Essas questões estão associadas ao 

desempenho das pessoas com deficiência física e com deficiência auditiva, cujos pontos 

representativos dessas variáveis estão proximamente localizados. A deficiência auditiva tem 

correspondência, principalmente, com os critérios: qualidade do trabalho (35), produtividade 

(36) e autonomia (42). Já as pessoas com deficiência física têm como principais critérios 

associados ao seu desempenho a capacidade de realização (37) e o tempo de aprendizagem 

(38), ambos com os valores melhor avaliados pelos respondentes quando se toma o eixo 1 

como referencial de análise.  

Entretanto, os gestores também denotam critérios que pesam negativamente na 

percepção relacionada ao desempenho das PcDs. Esses critérios são apresentados nas 

seguintes questões: 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Outro ponto a ser destacado é que essas questões 

com peso negativo na avaliação dos respondentes (encontram-se no quadrante de valores 

negativos em relação ao eixo 1 e se localizam próximas ao ponto zero do eixo 2) têm 

associação com a deficiência intelectual e com a deficiência múltipla. O desempenho das 
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pessoas com deficiência intelectual tem maior associação com o cumprimento das normas da 

organização (44), sociabilidade (47) e cooperação (48); enquanto que as pessoas com 

deficiência múltipla são caracterizadas por terem seu desempenho associado, principalmente, 

aos seguintes critérios: comprometimento com os resultados (43) e aproveitamento dos 

recursos disponíveis (45).  

Apesar de a deficiência visual estar próxima, em relação ao eixo 1, às questões 43 

(comprometimento com os resultados) e 46 (capacidade para lidar com conflitos), e 39 

(iniciativa) e 40 (criatividade), em relação ao eixo 2, verificam-se controvérsias entre a 

percepção dos gestores no que tange aos critérios de avaliação de desempenho mais 

relacionados às pessoas com esse tipo de deficiência, o que pode ser observado por meio da 

centralidade do ponto que a caracteriza. Essa centralidade implica a associação da deficiência 

visual a um grande número de categorias de critérios de desempenho, representando um 

comportamento médio dos respondentes no que se refere a essas categorias. 

Depreende-se, a partir dos dados expostos, que, de uma forma geral, os gestores veem 

similaridades entre o desempenho das pessoas com deficiência física e o das com deficiência 

auditiva, sendo que os critérios associados a esses dois tipos de deficiência foram aqueles com 

maior peso positivo na percepção dos gestores. Por outro lado, os critérios de desempenho 

mais relacionados às deficiências intelectual e múltipla são os de peso negativo na avaliação 

dos respondentes. 

Esses resultados sugerem que os gestores têm percepções diferentes do desempenho 

das pessoas com deficiência de acordo com a deficiência que a pessoa possui. Dessa maneira, 

um dos critérios tomados como referência para avaliar, a priori, o desempenho das PcDs é a 

própria deficiência que ela possui, uma vez que, ao responder a esse inventário, solicitou-se 

aos gestores que respondessem às questões para todos os tipos de deficiência, mesmo sobre os 

tipos de deficiência que não possuem contato no ambiente profissional, e se embasassem na 

percepção que possuem das PcDs de uma forma geral. Dessa maneira, quando não se tem 

como referência uma vivência com pessoas com deficiência, como é o caso das PcDIs e 

PcDMs, as que são em menor número geridas pelos respondentes, a deficiência em si pode 

servir como um rótulo que pode dar indícios sobre o desempenho que ela terá no ambiente de 

trabalho. Nesse sentido, o tipo de deficiência, mais do que as competências individuais, pode 

ser critério relevante para a percepção do desempenho das PcDs, bem como critério que 



 

 

108 

justifica a maior exclusão de pessoas com deficiências intelectual e múltipla do mercado de 

trabalho.  

Conforme apontado por Bezerra (2010), no que diz respeito à deficiência intelectual, a 

sua própria significação delineia as capacidades daqueles que as possuem e os direcionam, 

quando lhes são dadas as oportunidades de acesso ao trabalho, na maioria das vezes, para a 

ocupação de cargos de baixa hierarquia dentro das organizações. Por meio dos resultados 

explicitados, parece que as deficiências intelectual e múltipla são percebidas como as mais 

incapacitantes e, como sugere Amaral (1999), ao se fazer analogia da deficiência com a 

“pobreza de”, com aquilo que falta à pessoa, incorre-se no pensamento de “produtividade 

pobre”, abaixo do mínimo esperado. Como se infere a baixa produtividade, também se infere 

o desmerecimento por parte da pessoa com deficiência ao reconhecimento social. Por outro 

lado, a autora aponta que, quando se amplia essa análise, vê-se que a sociedade ainda não é 

capaz de usufruir da riqueza cultural e da diversidade que possui.  

 

5.4 Análise correlacional 

 

5.4.1 Análise correlacional entre as concepções de deficiência, por tipo de deficiência, e as 

ações de adequação das condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados da análise correlacional de Spearman obtidos para 

cada fator de concepção de deficiência, por tipo de deficiência, de acordo com as ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho, também por tipo de deficiência. Dessa 

maneira, para essa análise, foi realizada a correlação entre os dados coletados por meio do 

ICD-ST e do IACPT. 
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Tabela 17 – Valores de correlação de Spearman entre os fatores de concepção de deficiência e 

os fatores de ações de adequação das condições e práticas de trabalho, por tipo de 

deficiência  

Tipo de 

Deficiência 

Fator CE CN CI PD PBC PV PNT 

Auditiva 

FACTa - - - - - - - 

FSb -0,18* - - - - - - 

FAPRH3 - - - - - - - 

Física 

FACTa - - - - - - - 

FSb - - - - - - - 

FAPRHc - - - - - - - 

Intelectual 

FACTa - - - - - - - 

FSb - -0,18* 0,20* -0,18* - - - 

FAPRHc - - - - - - - 

Múltipla 

FACTa - - 0,18* - - - - 

FSb - - - - - - - 

FAPRHc - -0,20* - - - - - 

Visual 

FACTa - - - - - - - 

FSb - -0,17* - - - - - 

FAPRHc - -0,19* - - - - - 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Nota: CE = Concepção espiritual; CN = Concepção baseada nos pressupostos da normalidade; CI = 

Concepção baseada nos pressupostos da inclusão; PD = Percepção do desempenho; PBC = Percepção 

dos benefícios da contratação; PV = Percepção do vínculo; PNT = Percepção sobre a necessidade de 

treinamento. 
a
 Fator Adequações das Condições de Trabalho 

b 
Fator Sensibilização 

c
 Fator das Adequações das Práticas de Recursos Humanos 

* p < 0,05 

 

Os resultados do teste rho de Spearman indicam que os construtos concepções de 

deficiência e ações de adequação das condições e práticas de trabalho tiveram 

relacionamentos significativos do ponto de vista estatístico (os níveis de probabilidade 

associados de 0,05 mostram que é improvável que os resultados tenham ocorrido por erro na 

amostra). No entanto, as correlações encontradas foram fracas, indicando uma tendência de 

relação entre os construtos, a saber: 

- quanto menores são as ações de sensibilização realizadas, por parte da organização, 

para as PcDs, para os gestores e para os grupos de trabalho quanto à inclusão no ambiente de 

trabalho de pessoas com deficiência intelectual e com deficiência visual, maior a percepção de 

que essas pessoas não satisfazem às condições de normalidade definidas pelos padrões 
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médicos, ou seja, maior a tendência de os gestores possuírem e manterem a forma de vê-las 

baseada nos pressupostos da normalidade, e vice-versa; 

- quanto menores são as ações de sensibilização para a inclusão de pessoas com 

deficiência auditiva realizadas, maior a crença por parte dos gestores de que essas pessoas são 

caracterizadas por serem dotadas de bênçãos ou castigos provindos de uma ordem superior, 

divina, e vice-versa; 

- a escassez de ações de sensibilização tem influência sobre a forma como os gestores 

veem o desempenho das pessoas com deficiência intelectual, ou seja, quanto menos se realiza 

ações de sensibilização para a inclusão de pessoas com esse tipo de deficiência, pior é a 

percepção dos gestores quanto ao desempenho, a produtividade e a qualidade do trabalho 

delas, e vice-versa; 

- quanto mais ações de sensibilização para a inserção laboral de pessoas com 

deficiência intelectual são realizadas, maior a tendência dos gestores em se nortearem pelos 

pressupostos da perspectiva inclusiva para geri-las, e vice-versa; 

- as adequações das condições de trabalho interferem positivamente para o 

desenvolvimento da perspectiva da inclusão como matriz de interpretação na gestão de 

pessoas com deficiência múltipla, e vice-versa;    

- quanto menores forem as práticas de recursos humanos para a inclusão de pessoas 

com deficiência múltipla e com deficiência visual, maior a possibilidade de os gestores terem 

sua percepção embasada pelos pressupostos da normalidade ao geri-las, e vice-versa. 

Conclui-se, a partir dos resultados expostos, a importância de serem feitas ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho, principalmente ações direcionadas à 

sensibilização das PcDs, chefias e grupos de trabalho, para facilitar a inclusão de pessoas com 

deficiência no ambiente organizacional. 

Esses resultados apontam, ainda, que a promoção de adequações das condições e 

práticas de trabalho tem interferência na concepção de deficiência dos gestores, o que 

converge com os resultados encontrados por Carvalho-Freitas (2007, 2009). E indicam, 

também, que a inclusão de pessoas com diferentes tipos de deficiência exige ações pontuais. 

Um exemplo disso é que os resultados dessa correlação mostram a necessidade de ações de 

sensibilização, especialmente quando se refere às pessoas com deficiência intelectual, 

enquanto que ações de adequação das condições e instrumentos de trabalho são mais 

demandadas quando se analisa a inserção das pessoas com deficiência múltipla. Já as práticas 
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de seleção, treinamento, promoção, ou seja, as práticas de recursos humanos têm grande 

interferência na gestão tanto de pessoas com deficiência múltipla quanto de pessoas com 

deficiência visual.  

 

5.4.2 Análise correlacional entre a avaliação de desempenho e as adequações das 

condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência 

 

Foi também verificado se havia correlações entre os fatores avaliação de desempenho 

e ações de adequação das condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência, 

utilizando-se, para essa análise, do coeficiente de correlação rho de Spearman. Para esse fim, 

fez-se a correlação entre os dados obtidos por meio do IPDAT e do IACPT, cujos resultados 

podem ser verificados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Valores de correlação de Spearman entre o fator avaliação do desempenho e os 

fatores de ações de adequação das condições e práticas de trabalho, por tipo de deficiência  

Tipo de Deficiência Fator Avaliação de Desempenho 

Auditiva 

FACTa - 

FSb - 

FAPRH3 0,20* 

Física 

FACTa - 

FSb - 

FAPRHc - 

Intelectual 

FACTa 0,24** 

FSb 0,29** 

FAPRHc 0,26** 

Múltipla 

FACTa - 

FSb 0,21* 

FAPRH3 0,23* 

Visual 

FACTa 0,18* 

FSb - 

FAPRHc 0,24* 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 
a
 Fator Adequações das Condições de Trabalho 

 b 
Fator Sensibilização 

 c
 Fator das Adequações das Práticas de Recursos Humanos 

 * p < 0,05  

** p <  0,01  
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Os dados observados por meio da Tabela 18 apontam a existência de uma correlação 

estatisticamente significativa (p < 0,05) entre os construtos avaliação de desempenho e ações 

de adequação das condições e práticas de trabalho, o que indica que os resultados 

encontrados não são decorrentes de erro amostral. Encontrou-se uma correlação com pequena 

probabilidade de ser originária de erro amostral (p < 0,01) entre os três fatores relacionados às 

ações de adequação das condições e práticas de trabalho e a avaliação de desempenho das 

pessoas com deficiência intelectual feita pelos gestores, o que permite afirmar que, quanto 

mais recorrentes forem as ações de sensibilização e quanto mais forem realizadas adequações 

das condições de trabalho, bem como adequações das práticas de Recursos Humanos, melhor 

avaliado o desempenho das pessoas com deficiência intelectual, e vice-versa.  

A Tabela 18 indica também correlações (p < 0,05), a saber: 

- quanto mais são realizadas adequações das práticas de Recursos Humanos, 

apropriando as práticas de seleção, treinamento, promoção e transferência às pessoas com 

deficiências auditiva, múltipla e visual, melhor a percepção que os gestores possuem quanto 

ao desempenho das pessoas com essas deficiências, e vice-versa; 

- quanto mais são organizadas atividades de sensibilização para inserção de pessoas 

com deficiência múltipla, mais estas têm o desempenho no trabalho avaliado positivamente 

pelos gestores, e vice-versa; 

- quanto mais as condições e os instrumentos de trabalho forem adaptados às 

necessidades laborais das pessoas com deficiência visual, mais positivo o julgamento quanto 

ao desempenho dessas pessoas.  

Baseando-se nessas correlações, é possível inferir que a inserção apropriada das 

pessoas com deficiência nas organizações – por meio das adequações dos instrumentos de 

trabalho, das condições laborais, da execução de sensibilização do quadro funcional e da 

promoção de práticas de Recursos Humanos coerentes com as necessidades e potencialidades 

das pessoas com deficiência – tem grande interferência na avaliação que os gestores fazem em 

relação ao desempenho delas, até porque a presença ou ausência dessas ações pode, de fato, 

facilitar ou dificultar a realização das atividades destinadas ao cargo que ocupam e, 

consequentemente, influenciar no desempenho. Como observado por Carvalho-Freitas e 

Marques (2010), há uma retroalimentação entre a percepção positiva do desempenho das 

pessoas com deficiência e as adaptações das condições, práticas de trabalho e sensibilização. 



 

 

113 

As adaptações das organizações de trabalho são especialmente importantes quando se 

referem, de acordo com os gestores, à visão que estes possuem em relação ao desempenho das 

pessoas com deficiência intelectual. Ou seja, segundo a percepção que possuem, as pessoas 

com esse tipo de deficiência demandam mais adequação das condições, dos instrumentos e 

das práticas de gestão de pessoas, assim como ações que envolvam a sensibilização do quadro 

funcional, para que possam ter o desempenho de acordo com o esperado. Se, por um lado, há 

a visão inclusiva permeando essa percepção (é imprescindível a sociedade se modificar para 

atender à diversidade), por outro, pode-se considerar dispendiosa a contratação de pessoas 

com esse tipo de deficiência, já que terão que ser alterados diversos processos e ambientes 

organizacionais. 

Os resultados apresentados na Tabela 18 mostram, em suma, a importância da 

adequação das organizações para a percepção positiva dos gestores quanto ao desempenho das 

pessoas com deficiências intelectual, múltipla, visual e auditiva. É interessante notar a não-

existência de correlação entre o desempenho das pessoas com deficiência física e as ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho. Isso pode indicar que, para os gestores 

pesquisados, esse é o tipo de deficiência que menos requer adaptações para que o funcionário 

tenha o seu desempenho potencializado. 

 

5.4.3 Análise correlacional entre a percepção de desempenho e as concepções de 

deficiência, por tipo de deficiência 

 

Teve-se a pretensão, também, de verificar a existência de correlação entre a percepção 

que os gestores têm do desempenho das pessoas com deficiência, por tipo de deficiência, e as 

concepções de deficiência. Para essa análise, correlacionaram-se, por meio do coeficiente de 

correlação rho de Spearman, os dados abordados no IPDAT e no ICD-ST. Ressalta-se que os 

dados referentes ao IPDAT dizem respeito à média das 14 questões, por tipo de deficiência, 

desse inventário. Seguem, na Tabela 19, os resultados alcançados por meio dessa análise.  
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Tabela 19 – Correlação de Spearman entre Percepção de Desempenho e Concepções de 

Deficiência, por tipo de deficiência 

Tipo de Deficiência/ 

Concepção de Deficiência 

CE CN CI PD PBC PV PNT 

Deficiência auditiva - -0,39** - -0,47** 0,24* 0,26** - 

Deficiência física - -0,43** - -0,47** 0,29** 0,20* - 

Deficiência intelectual - -0,35** 0,21* -0,55** 0,27** 0,28** - 

Deficiência múltipla - -0,38** - -0,57** 0,32** 0,27** - 

Deficiência visual - -0,33** - -0,46** 0,20* 0,21* - 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

Nota: CE = Concepção espiritual; CN = Concepção baseada nos pressupostos da normalidade; CI = 

Concepção baseada nos pressupostos da inclusão; PD = Percepção do desempenho; PBC = Percepção dos 

benefícios da contratação; PV = Percepção do vínculo; PNT = Percepção sobre a necessidade de 

treinamento. 

* p < 0,05  

** p <  0,01 

 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 19, observam-se correlações de 

intensidades fraca e moderada entre os dois fatores analisados, porém estatisticamente 

significativas, a saber: 

- quanto maior a crença na concepção baseada nos pressupostos da normalidade e 

quanto maior a concordância com o fator percepção do desempenho em relação às pessoas 

com deficiências auditiva, física, intelectual, múltipla e visual, mais negativa será a percepção 

do desempenho das PcDs, e vice-versa; 

- quanto maior a percepção de que a inserção de pessoas com deficiências auditiva, 

física, intelectual, múltipla e visual melhora a imagem da organização (fator benefício da 

contratação), mais positivo será considerado o desempenho das pessoas com deficiência, e 

vice-versa; 

- quanto maior a crença de que as pessoas com deficiências auditiva, física, intelectual, 

múltipla e visual são mais estáveis e comprometidas com a organização (fator vínculo) que as 

pessoas sem deficiência, melhor a concepção que o superior tem quanto ao desempenho das 

PcDs, e vice-versa; 

- quanto maior a crença nos pressupostos da matriz inclusiva em relação às pessoas 

com deficiência intelectual, mais positivamente essas pessoas terão o seu desempenho 

avaliado, e vice-versa.  
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Verifica-se, a partir da existência dessas correlações, que a concepção de deficiência 

que o gestor possui é fator interveniente na percepção que os gestores têm do desempenho das 

pessoas com deficiência. 

 

5.5 Relações de dependência: análise do teste qui-quadrado 

 

5.5.1 Análise da relação entre a avaliação de desempenho, por tipo de deficiência, e o 

conhecimento ou desconhecimento sobre a deficiência e sobre a pessoa com deficiência 

 

 A fim de identificar se a avaliação de desempenho diferenciada, por tipo de 

deficiência, está relacionada ao conhecimento ou desconhecimento sobre a deficiência e sobre 

a pessoa com deficiência, fez-se o teste qui-quadrado entre as frequências das respostas ao 

Inventário de Percepção do Desempenho no Trabalho, por tipo de deficiência, e da questão 

14 da Caracterização do Respondente, que solicita que o gestor qualifique as informações que 

possui sobre a deficiência e sobre as pessoas com deficiência (não tenho informações; tenho 

informações superficiais; estudei sobre questões relacionadas à deficiência; estudei sobre 

questões relacionadas à deficiência e às PcDs), de uma forma geral, sem discriminar, nessa 

questão, o tipo de deficiência. Vale retomar que 76 (61,9%) gestores responderam que 

possuem informações superficiais sobre as PcDs, obtidas pelos meios de comunicação 

(jornais e televisão). 

 O resultado conferido mediante o teste qui-quadrado mostra uma relação de 

dependência entre a avaliação que o gestor faz do desempenho da pessoa com deficiência 

física e as informações que possui em relação à deficiência e às pessoas com deficiência (χ
2 

= 

143,297, com 108 graus de liberdade e o valor de p < 0,001). Esse resultado indica que, 

embora as informações que a maioria dos gestores tenha sobre a deficiência sejam superficiais 

(resposta de 61,9% dos gestores), elas, ainda assim, contribuem para a avaliação que o gestor 

faz sobre o desempenho da pessoa com deficiência física, talvez por ser a deficiência mais 

conhecida por parte dos gestores.   

 Os resultados do teste em relação às demais categorias de deficiência indicam a não-

existência de uma relação de dependência entre a avaliação que os gestores fazem sobre o 

desempenho de um funcionário com os outros tipos de deficiência (auditiva, intelectual, 

múltipla e visual) e as informações que possuem sobre a deficiência e sobre as PcDs. Ou seja, 
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a avaliação do gestor sobre o desempenho das pessoas com deficiência que não seja física 

independe das informações que possui, talvez em função do fato de serem apenas informações 

superficiais e que, no caso dessas deficiências, não sejam suficientes para auxiliá-los no 

processo de avaliação dessas pessoas.  

  Pode-se inferir, por essa constatação, que as informações superficiais sobre a 

deficiência e as PcDs não são suficientes para auxiliar os gestores quando da avaliação de 

desempenho das pessoas com deficiências auditiva, intelectual, visual e múltipla. Em 

contrapartida, as informações que possuem auxiliam na avaliação do desempenho das pessoas 

com deficiência física, que é a categoria de deficiência mais comum de ser encontrada no 

mundo do trabalho (Bahia et al., 2008; Barbosa-Gomes, 2009; Carmo-Ávila, 2011; Carneiro 

& Ribeiro, 2008; Goulart & Coimbra, 2008; entre outros). 

 Como observada nos resultados anteriores deste estudo, a deficiência física é a que 

possui a maior aceitação dos gestores e a que tem mais ações de adequações a seu favor. A 

menor quantidade de pessoas com deficiências visual, intelectual e múltipla no mercado de 

trabalho talvez possa ser fruto dessa escassez do conhecimento. 

 

5.5.2 Análise da relação entre a avaliação de desempenho, por tipo de deficiência, e o 

contato ou à falta do mesmo em relação à PcD  

  

 Para saber a existência de relação de dependência entre a avaliação de desempenho 

diferenciada, por tipo de deficiência, e o contato anterior ou a ausência do mesmo com uma 

PcD, também foi realizado o teste qui-quadrado entre a frequência das respostas ao Inventário 

de Percepção do Desempenho no Trabalho, por tipo de deficiência, e a questão 16 (estuda ou 

estudou com PcD), a questão 17 (tem PcD na família) e a questão 18 (qualidade do contato 

com a PcD) do questionário de Caracterização do Respondente, cujos resultados são, 

respectivamente, apresentados a seguir. 

 

5.5.2.1 Análise da relação entre a avaliação de desempenho, por tipo de deficiência, e o 

contato ou ausência do contato com PcD na escola  

 

 O teste qui-quadrado realizado com os dados referentes à avaliação de desempenho 

diferenciada, por tipo de deficiência, e o contato ou ausência do contato com PcD na escola 
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indicaram a não-existência de relação de dependência entre a forma como os gestores avaliam 

o desempenho das pessoas com qualquer um dos tipos de deficiência e o contato dos mesmos 

com PcDs no ambiente escolar. Os resultados do teste qui-quadrado, por tipo de deficiência, 

são: auditiva (χ
2 

= 34,523, com 35 graus de liberdade e o valor de p > 0,001), física (χ
2 

= 

41,853, com 43 graus de liberdade e o valor de p > 0,001), intelectual (χ
2 

= 34,206, com 36 

graus de liberdade e o valor de p > 0,001), múltipla (χ
2 

= 47,120, com 38 graus de liberdade e 

o valor de p > 0,001) e visual (χ
2 

= 24,914, com 37 graus de liberdade e o valor de p > 0,001). 

Assim, pode-se inferir que a ausência de contato com PcDs no ambiente de estudo (65,1% dos 

respondentes não estudaram com pessoas com deficiência) não interfere na avaliação que os 

gestores fazem do desempenho das PcDs no trabalho.   

 

5.5.2.2 Análise da relação entre a avaliação de desempenho, por tipo de deficiência, e o 

contato ou ausência do contato com PcD na família  

 

 A partir dos resultados do teste qui-quadrado de independência, cuja análise foi feita 

utilizando os dados referentes à avaliação de desempenho diferenciada, por tipo de 

deficiência, e o contato ou ausência do contato com PcD na família, observou-se que a 

avaliação diferenciada, por tipo de deficiência, não possui associação com a convivência 

familiar com pessoas com deficiência ou a falta dela por parte dos gestores pesquisados. 

Dessa maneira, ainda que a maioria dos respondentes (66,7%) não tenha qualquer familiar 

com deficiência, essa ausência de contato com PcDs na família não interfere nos resultados da 

avaliação de desempenho que fazem das pessoas com deficiência, como indicado por meio 

dos seguintes resultados dessa análise: deficiência auditiva (χ
2 

= 35,668, com 35 graus de 

liberdade e o valor de p > 0,001), deficiência física (χ
2 

= 39,707, com 36 graus de liberdade e 

o valor de p > 0,001), deficiência intelectual (χ
2 

= 47,946, com 43 graus de liberdade e o valor 

de p > 0,001), deficiência múltipla (χ
2 

= 44,219, com 38 graus de liberdade e o valor de p > 

0,001) e deficiência visual (χ
2 

= 41,625, com 37 graus de liberdade e o valor de p > 0,001). 

 Conclui-se, a partir dessa análise, que a avaliação do desempenho das PcDs no 

trabalho não sofre influência do contato ou da ausência dele com PcDs no ambiente familiar. 
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5.5.2.3 Análise da relação entre a avaliação de desempenho, por tipo de deficiência, e a 

qualidade do contato prévio com PcDs 

 

 Com o intuito, ainda, de saber a relação entre a avaliação de desempenho e o contato 

com PcDs, fez-se o teste qui-quadrado com os dados que dizem respeito à avaliação de 

desempenho, por tipo de deficiência, e a qualidade do contato prévio, anterior à vivência no 

trabalho, com pessoas com deficiência. Por qualidade de contato, entende-se se o contato com 

a pessoa com um tipo específico de deficiência foi positivo ou negativo, ou se não houve 

qualquer tipo de contato com pessoas com algum tipo de deficiência. 

 Os resultados desse teste podem ser visualizados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Teste de Qui-Quadrado de Independência entre a avaliação de desempenho, por 

tipo de deficiência, e a qualidade do contato prévio com pessoas com deficiência (valores de 

χ
2 

e p) 

Tipo de deficiência Experiência prévia 

positiva 

Experiência prévia 

negativa 

Não teve contato com 

pessoa com 

deficiência 

Deficiência auditiva 176,970 (0,95) 254,864 (0,01)* 258,007 (0,00)* 

Deficiência física 216,025 (0,48) 344,985 (0,00)* 288,867 (0,00)* 

Deficiência 

intelectual 

204,572 (0,99) 343,933 (0,00)* 267,570 (0,00)* 

Deficiência múltipla 281,136 (0,00)* 312,224 (0,00)* 267,145 (0,00)* 

Deficiência visual 235,873 (0,24) 380,778 (0,00)* 195,886 (0,27) 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

* p <  0,05 

 

O resultado alcançado com o teste qui-quadrado mostra que há relação entre a 

avaliação que o gestor faz do desempenho das pessoas com deficiência múltipla e a vivência 

de uma experiência prévia que seja positiva com PcDs, sendo o valor de χ
2 

= 281,136, com 

228 graus de liberdade e nível de probabilidade associada (p) < 0,001. Esse resultado aponta 

que, quando se experiencia uma vivência prévia considerada boa, positiva, com uma PcD 

(91,1% dos respondentes afirmaram que tiveram uma experiência positiva com pessoas com 

deficiência, sendo que, destes, 40,7% disseram que foi positiva com pessoas com diferentes 

tipos de deficiência), essa experiência influencia na avaliação sobre o desempenho das 

pessoas com deficiência múltipla. 

No que se refere às demais categorias de deficiência, verificou-se uma relação de 

independência entre a avaliação que os gestores fazem sobre o desempenho dos funcionários 
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que possuem as deficiências auditiva, física, intelectual e visual e a existência de alguma 

experiência positiva anterior, vivenciada por eles, com PcDs. Dessa maneira, pode-se 

considerar que o fato de os respondentes já terem tido alguma experiência prévia positiva com 

pessoas com deficiência não contribui para a avaliação que fazem sobre o desempenho das 

PcDs, por tipo de deficiência. 

Quando se considera a vivência de alguma experiência prévia negativa dos gestores 

com pessoas com deficiência, o resultado extraído do teste qui-quadrado mostra que existe 

relação de dependência entre a avaliação que o gestor faz a respeito do desempenho de 

pessoas com qualquer um dos tipos de deficiência: auditiva (χ
2 

= 254,864, com 210 graus de 

liberdade e p < 0,001), física (χ
2 

= 344,985, com 216 graus de liberdade e p < 0,001), 

intelectual (χ
2 

= 343,933, com 258 graus de liberdade e p < 0,001), múltipla (χ
2 

= 312,224, 

com 228 graus de liberdade e p < 0,001 ) e visual (χ
2 

= 380,778, com 222 graus de liberdade e  

p < 0,001) e a experiência negativa anterior. A partir da análise dos dados descritivos dos 

respondentes, pode-se inferir que a ausência de experiência prévia negativa com PcDs 

(resposta de 84,6% dos gestores) tem relação com a avaliação de desempenho que fazem das 

pessoas com deficiência, por tipo de deficiência. 

A análise feita por meio do teste qui-quadrado, para verificar se existe uma relação de 

dependência entre a avaliação de desempenho conferida pelos gestores às PcDs e a ausência 

de um contato prévio anterior com pessoas com deficiência, mostrou que a avaliação de 

desempenho referente às pessoas com deficiência auditiva (χ
2 

= 258,007, com 175 graus de 

liberdade e p < 0,001), física (χ
2 

= 288,867, com 180 graus de liberdade e p < 0,001), 

intelectual (χ
2 

= 267,570, com 215 graus de liberdade e  p < 0,001) e múltipla (χ
2 

= 267,145, 

com 190 graus de liberdade e p < 0,001) tem relação com a falta de um contato prévio 

anterior. Para melhor esclarecer essa associação, retomaram-se os dados descritivos dos 

respondentes, os quais apontam que 80,5% dos gestores já tiveram contato anterior com PcDs. 

Isso significa que a existência de contato prévio anterior ao contato no trabalho interfere na 

avaliação do desempenho que os gestores fazem em relação às pessoas com deficiências 

auditiva, física, múltipla e intelectual. Em contrapartida, verificou-se a não-existência de 

associação entre as variáveis avaliação de desempenho das pessoas com deficiência visual e a 

ausência de contato prévio com PcDs (χ
2 

= 195,886, com 185 graus de liberdade e p > 0,001).  

Com base nesses resultados, verifica-se que, ao avaliarem o desempenho das pessoas 

com deficiência, os gestores são influenciados mais pela qualidade do contato prévio com 
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PcDs do que, simplesmente, pela existência de experiência prévia em ambiente escolar e/ou 

familiar com essas pessoas, independentemente de qual ambiente o contato ocorreu. 

 

5.6 Resultados da Análise de Conteúdo 

 

As respostas dos gestores à entrevista semiestruturada foram submetidas à Análise de 

Conteúdo, cujo referencial teórico adotado é sugerido por Bardin (1994). As respostas foram 

agrupadas em categorias de acordo com a similaridade do conteúdo. Em seguida, as 

categorias foram contabilizadas em termos da frequência que apareceram nas entrevistas.  

Participaram dessa etapa, devido à possibilidade de acesso aos gestores, 114 

entrevistados. As entrevistas estão numeradas de acordo com a identificação dos respectivos 

questionários preenchidos pelos gestores (123 ao todo). 

A seguir, são expostos, respectivamente, os resultados das análises das perguntas 1 e 2 

da entrevista semiestruturada. 

 

5.6.1 Análise de conteúdo quanto à qualidade do desempenho das PcDs geridas 

 

Na Tabela 21, encontra-se a frequência das respostas dos gestores à questão aberta 

“De uma maneira geral, como você avalia o desempenho da(s) pessoa(s) com deficiência que 

trabalha(m) com você?”. Para essa análise, as respostas foram classificadas segundo o tipo de 

deficiência que a pessoa que o gestor chefia possui. Assim, diferentemente do objetivo 

desejado no questionário IPDAT, que se refere a como o gestor analisa o desempenho das 

pessoas com os diversos tipos de deficiência, mesmo aqueles tipos que não gere, na entrevista, 

a pretensão foi a avaliação do desempenho somente das pessoas com deficiência que gere.  

 

Tabela 21 – Qualidade do desempenho da pessoa com deficiência gerida pelo gestor 

Categorias 

Tipo de deficiência 

Pessoa 

 com 

deficiência 

auditiva 

Pessoa  

com 

deficiência 

física 

Pessoa 

 com 

deficiência 

intelectual 

Pessoa  

com 

deficiência 

múltipla 

Pessoa 

com 

deficiência 

visual 

Bom 16 (32%) 25 (29%) 8 (57%) 1 (33%) 9 (43%) 

Muito bom/Acima do esperado 11 (22%) 28 (33%) 1 (7%) 0 (0%) 6 (29%) 

Não há diferença de desempenho 

entre pessoas com e sem 

deficiência 

11 (22%) 21 (24%) 3 (22%) 0 (0%) 4 (19%) 

Ruim/Abaixo do esperado 1 (2%) 3 (3%) 1 (7%) 1 (33%) 1 (5%) 

De regular a bom  1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

De bom a excelente 1 (2%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Tabela 21 – Qualidade do desempenho da pessoa com deficiência gerida pelo gestor 

(continuação) 

Categorias 

Tipo de deficiência 

Pessoa 

 com 

deficiência 

auditiva 

Pessoa  

com 

deficiência 

física 

Pessoa 

 com 

deficiência 

intelectual 

Pessoa  

com 

deficiência 

múltipla 

Pessoa 

com 

deficiência 

visual 

Com restrições 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%) 

Depende da pessoa 5 (10%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (10%) 

Deixam a desejar pela falta de 

adequações 
2 (4%) 2 (2%) 1 (7%) 0 (0%) 1 (5%) 

Outros 1 (2%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N total 49  86  14  3 21 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

Como há gestores que trabalham com mais de uma pessoa com o mesmo tipo de 

deficiência, as respostas podem ter sido diferentes para cada pessoa gerida. Dessa forma, fez-

se a contabilização das categorias de desempenho de acordo com a distinção ou não do gestor 

por pessoa com deficiência avaliada, e o n total diz respeito ao número de respostas (podendo 

ser do mesmo gestor) para cada tipo de deficiência, para cada PcD analisada ou, mesmo, de 

uma maneira ampla, na qual se abordou, sem especificar o tipo de deficiência ou a pessoa, a 

qualidade do desempenho de todas as pessoas com deficiência geridas, por perceber que não 

há diferenças entre o desempenho delas.  

Encontraram-se dez categorias referentes à caracterização do desempenho das pessoas 

com deficiência que trabalham com os respondentes, como mostrado na Tabela 21. Verifica-

se que, para todos os tipos de deficiência, exceto a múltipla, os gestores avaliam o 

desempenho das PcDs que gerenciam de bom a excelente e, em muitos casos, não veem 

diferenças entre o desempenho das pessoas com e sem deficiência.  

No caso das pessoas com deficiência auditiva, a maior parte dos entrevistados que 

gerencia essas pessoas (32%) se referiu ao desempenho delas como “Bom”. A título de 

exemplificação, seguem algumas falas:  

 

É bom. Ela [PcDA] não desperdiça tempo com conversas paralelas. O que 

incomodava no início era o uso do celular, mas conversei com ela e se 

ajustou. Para mim, ela é uma das que mais produz (entrevistado 4, gerencia 

PcDA).  
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Têm facilidades e dificuldades em algumas coisas. Avalio por perfil, por 

competências. No geral, só tive boas experiências. Não tive nenhuma 

avaliação ruim, não (entrevistado 36, gerencia PcDA e PcDF). 

 

Com relação aos gestores que lidam com pessoas com deficiência física, a maioria 

(33%) considera que elas tenham um desempenho “Muito bom/Acima do esperado”, o que é 

representado pelas seguintes afirmações:  

 

É excelente. Excelente mesmo. Dou nota 100. É dedicada (entrevistado 72, 

gerencia PcDF); 

 

Muito bom. A pessoa tem a perna esquerda amputada. É uma pessoa muito 

bacana, prestativa, um excelente funcionário. Já antes de eu ir trabalhar 

nesta agência, já ouvia falar que ele era um excelente funcionário 

(entrevistado 98, gerencia PcDF). 

 

Os que já trabalhei foram muito bons. Tive um funcionário que era 

excelente, muito atencioso, observador, preocupado. Ele se preocupava em 

antecipar o trabalho quando era véspera de feriado ou final de semana, 

para deixar tudo em ordem quando não estivesse aqui (entrevistado 19, 

gerencia PcDF). 

 

O desempenho das pessoas com deficiência intelectual é considerado como “Bom”, 

por grande parte dos entrevistados que as gerem (57%):  

 
Se eu medir o avanço desde que chegaram, eu diria que a pessoa com 

deficiência intelectual superou, excedeu a expectativa que a gente tinha [...] 

Não vi a forma de tratá-lo como uma receita pronta. Buscamos tratá-los em 

várias situações e vendo onde têm potencial para ter um bom desempenho. 

Ele é muito responsável. Acho que é um traço do [nome], não sei se todos 

são assim. Ele busca propor novas formas de fazer a atividade. Em uma 

situação, ele veio me perguntar três vezes uma coisa. Parece que ele queria 

resposta fechada: sim ou não. Ele se preocupa em justificar o que faz ou em 

querer respostas claras (entrevistado 49, gerencia PcDI e PcDV). 

 

Essa fala mostra que, apesar de as organizações pesquisadas visarem enquadrar as 

PcDs em cargos específicos, especialmente em cargos operacionais, os gestores percebem a 

importância, para o desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, da possibilidade 

de negociar diferentes formas de fazer as atividades e diferentes atividades que podem ser 

realizadas no cargo por ela ocupado. A possibilidade da flexibilização quanto às atividades 

inerentes ao cargo considera as diferenças singulares à humanidade. Essa indicação contradiz 

os resultados encontrados por Bezerra (2010), o qual observou que as empresas foco do seu 
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estudo não promoviam a flexibilidade nas atribuições dos cargos para que as PcDIs pudessem 

ser inseridas. Pelo contrário, as atribuições estavam rigorosamente descritas e os postos de 

trabalho eram claramente definidos. Por isso, era necessário encontrar profissionais que se 

“encaixassem” no que era requerido, o que dificulta a inclusão de PcDIs. 

As pessoas com deficiência visual também tiveram seu desempenho avaliado como 

“Bom” pela maioria dos gestores (43%) que as gerencia. A qualificação de desempenho 

dessas pessoas é exemplificada por meio das falas:  

 
Bom desempenho, satisfatória desenvoltura, ou seja, atende 

satisfatoriamente (entrevistado 57, gerencia PcDV, PcDA, PcDF e PcDI).  

 

Para aquilo que propomos para elas, têm um bom desempenho (entrevistado 

8, gerencia PcDv e PcDF). 

 

Já em relação ao desempenho das pessoas com deficiência múltipla, houve 

divergências entre os gestores, uma vez que somente três entrevistados disseram gerir essas 

pessoas e cada um deu uma qualificação diferente para o desempenho que têm: “Bom”: 

“Coloco como satisfatório, ou seja, atende o que a empresa pede. Não é acima e nem abaixo, 

de uma maneira geral” (entrevistado 122, gerencia PcDM, PcDA, PCDF e PcDV); 

“Ruim/Abaixo do esperado”: “O outro, com deficiência múltipla, tem demandado muito 

apoio meu, como gestor da equipe, para ajudar a desempenhar suas atividades. Temos 

retrabalho” (entrevistado 74, gerencia PcDM e PcDF); e “Com restrições”: “[...] Um com 

deficiência múltipla, decorrente de paralisia infantil, tem restrições. É área industrial e 

precisamos de todos os sentidos [...]” (entrevistado 64, gerencia PcDM, PcDA e PcDF). 

Nessa última fala, vê-se que o desempenho dessa pessoa é considerado como restrito devido à 

deficiência que possui. Ou seja, a limitação parece não ser decorrente da inadequação 

ambiental ou do perfil profissional da PcD, mas, sim, própria da deficiência, cujas 

características, para o gestor, acarretam em desvantagem na execução das tarefas destinadas à 

PcD. Outro ponto a ser destacado nessa fala é a caracterização, por parte do respondente, da 

paralisia cerebral infantil como deficiência múltipla. Entretanto, segundo o Decreto n. 5.296 

(2004), a paralisia cerebral é classificada como deficiência física, o que indica 

desconhecimento por parte do gestor em relação à deficiência que possui a pessoa que 

gerencia. Uma característica que também parece comprometer a avaliação da qualidade do 

trabalho é a dependência de ajuda por parte da PcD. 
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 A Tabela 21 mostra que houve uma diferença percentual muito pequena no que se 

refere à categorização Não há diferença de desempenho entre pessoas com e sem deficiência 

para as deficiências auditiva (22%), física (24%), intelectual (22%) e visual (19%). Essa 

indicação significa que a frequência relativa de gestores que chefiam pessoas com esses tipos 

de deficiência acreditam que seus subordinados que possuem deficiência tenham desempenho 

similar àqueles que não as possuem. Ou seja, para eles, a deficiência não é fator determinante 

para o desempenho, o que pode ser verificado por meio da afirmação a seguir: “Olha, eu não 

vejo diferença do trabalho das pessoas com e sem deficiência” (entrevistado 40, gerencia 

PcDA e PcDV).  

Os gestores que apontaram que o desempenho Depende da pessoa também partem do 

pressuposto de que ele não se ancora na deficiência, mas é algo relacionado ao perfil 

individual, às experiências individuais, como destacado pela seguinte pontuação:    

  
Na maioria das vezes, é um bom desempenho. Existem casos e casos, né?! 

Têm uns que se esforçam muito mais para melhorar, tentam superar suas 

deficiências e tentam melhorar, e outros, não, não se esforçam em nada. Eu 

acho assim, que não se esforçam nem na vida, como no caso de gente 

normal também (entrevistado 6, gerencia PcDA, PcDI e PcDV). 

 

  A categoria Outros compreende a ideia de que o gestor condiciona o desempenho das 

PcDs que gerenciam a determinadas condições, como: “Eu avalio como ótimo desempenho, 

tendo em vista que as condições dadas a elas são razoáveis” (entrevistado 5, gerencia PcDF). 

Nesse caso, o desempenho foi avaliado tendo como parâmetro a inadequação das condições 

instrumentais e físicas do trabalho. Outro exemplo é: “O desempenho deles é de acordo com 

o tipo de atividade que fazem. Se forem treinados, eles têm um desempenho normal” 

(entrevistado 38, gerencia PcDA e PcDF). Por meio dessa fala, vê-se que o desempenho das 

PcDs, para o gestor, depende das atividade por elas executadas, bem como da realização de 

treinamento, para que as executem.  

Uma vez que a classificação da qualidade do desempenho é baseada no conteúdo, mais 

do que nas palavras-chave presentes na falas, verifica-se um limiar muito discreto presente na 

essência das respostas dos gestores entre as categorias “Bom”, “Muito bom/Acima do 

esperado” e “Não há diferença de desempenho entre pessoas com e sem deficiência”. Isso 

pode ser observado mediante, por exemplo, a fala: “Muito bom. A pessoa com quem trabalhei 

correspondeu a todas as expectativas da função, não deixando transparecer inferioridade. 

Realmente, ele não a tinha” (entrevistado 104, gerencia PcDF). Essa resposta, apesar de ter 
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clara a qualificação “Muito bom”, apresenta como conteúdo a enunciação de que não há 

distinção entre o desempenho da pessoa com deficiência que ele analisou e o das pessoas sem 

deficiência quando ele aponta que o desempenho dessa PcD não é inferior ao de uma pessoa 

que não tem a deficiência. Partindo-se dessa observação, é possível inferir que, de uma forma 

geral, os entrevistados veem de forma positiva o desempenho das pessoas com deficiências 

auditiva, física, intelectual e visual. Nesse sentido, contratar pessoas com esses tipos de 

deficiência não implica desvantagem competitiva da organização ou, mesmo, diminuição da 

produtividade. 

Entretanto, mesmo encontrando resultados positivos quanto ao desempenho das PcDs 

geridas pelos entrevistados, observa-se que há diferenças entre o número de pessoas com 

diferentes tipos de deficiência inseridas na organização, ou seja, há uma desigualdade quanto 

ao aumento da demografia organizacional das PcDs de acordo com o tipo de deficiência. As 

pessoas com deficiência intelectual, assim como as pessoas com deficiências auditiva e visual 

tiveram o desempenho avaliado como “Bom”. Contudo, na maioria das organizações que 

contratam PcDs com diferentes deficiências, o número de funcionários com deficiência 

intelectual e com deficiência visual é significativamente inferior ao de PcDAs.  

Bezerra (2010), em sua pesquisa, também verificou que os gestores entrevistados 

revelaram que as pessoas com deficiência intelectual que trabalham nas empresas em que 

atuam são excelentes funcionários, mas, apesar dessa boa avaliação, o número de 

profissionais com esse tipo de deficiência nessas organizações é irrisório. 

 

5.6.2 Análise de conteúdo quanto à facilidade do gestor em trabalhar com pessoas com 

algum tipo específico de deficiência  

 

Apresenta-se, na Tabela 22, a frequência das respostas dos gestores à questão aberta 

“Você tem mais facilidade para trabalhar com um tipo específico de deficiência? Se SIM, com 

qual tipo de deficiência e por quê?”. As falas dos respondentes foram analisadas também 

considerando-se o tipo de deficiência que a pessoa com quem o gestor trabalha possui, a fim 

de verificar a contribuição de sua experiência para a existência ou não da facilidade em 

trabalhar com um tipo específico de deficiência. 
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Tabela 22 – Facilidade em trabalhar com pessoa com qual tipo de deficiência 

Categorias N % de Gestores 

Independe do tipo de deficiência 37 32,4 

Com o(s) tipo(s) que trabalha 64 56 

Com o(s) tipo(s) que não trabalha 2 1,8 

Não especificou o tipo de deficiência 10 8,9 

Nenhum tipo de deficiência 1 0,9 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

A análise de conteúdo permitiu identificar cinco categorias referentes à facilidade dos 

gestores em trabalhar com pessoas com algum tipo de deficiência, que são: “independe do 

tipo de deficiência”, ou seja, tem facilidade com qualquer tipo; tem facilidade de trabalhar 

“com o(s) tipo(s) de deficiência que trabalha”, que já gerencia; possui facilidade de trabalhar 

“com o(s) tipo(s) que não trabalha”, nesse caso, o gestor trabalha com pessoa com algum tipo 

de deficiência, mas acredita que teria mais facilidade em trabalhar com pessoas que possuem 

outro(s) tipo(s); “não especificou o tipo de deficiência”; e “nenhum tipo de deficiência”, ou 

seja, sente dificuldade de trabalhar com pessoas com qualquer tipo de deficiência. 

A maioria dos respondentes (56%) afirmou ter mais facilidade de trabalhar com o tipo 

de deficiência que já gerencia. Ainda, 15 deles (26,8%) apontaram que, além dessa sua 

facilidade, também pensam que seria fácil trabalhar com algum outro tipo de deficiência, 

sendo que as deficiências mais recorrentes no quesito “facilidade”, além da deficiência que já 

lidam no trabalho, são: a auditiva e a física. As falas a seguir exemplificam essas observações:  

 

Eu acho que teria mais facilidade para trabalhar com pessoa com 

deficiência física, até porque trabalho com uma e me dou muito bem, e com 

auditivo também teria. Talvez pela facilidade de adaptação ao tipo de 

trabalho que temos aqui (entrevistado 13, gerencia PcDF).  

 

É a primeira vez que trabalho com pessoa com deficiência. Nunca tive 

comparação, mas talvez o auditivo seja o mais fácil para „mim‟ de lidar, de 

acompanhar o serviço, justamente pela facilidade de manter diálogo aberto, 

de poder conversar, trabalhar de uma forma mais proativa mesmo. O físico 

também não teria problema (entrevistado 67, gerencia PcDA). 

 

Essa facilidade de trabalhar com o tipo que já lidam cotidianamente pode ocorrer pelo 

fato de o gestor ter adquirido experiência e conhecimento sobre o tipo de deficiência que 

gerencia, como apontado por alguns respondentes:  

 



 

 

127 

Eu sinto muita facilidade para trabalhar com surdo, porque tem um grande 

número deles na empresa e acaba que a gente se especializa, começa a fazer 

cursos, estamos fazendo LIBRAS para aprender [...] Os outros tipos que 

temos aqui, não tenho dificuldade (entrevistado 42, gerencia PcDA, PcDF, 

PcDI e PcDV).  

  

Acho que tenho mais facilidade com pessoa com deficiência física e pessoa 

com deficiência visual. Levo como exemplo a experiência que tenho. Tenho 

mais facilidade ainda com o físico do que com o visual. Já tive experiência 

com o visual e disse para mim mesma que teria que aprender a lidar com 

ele. Teve uma situação, de prova de uniforme, que fui oferecer ajuda e ele 

me respondeu: „Não, eu sei me trocar sozinho‟. Isso me chamou muito a 

atenção. Aí, pesquisei rápido na internet como eles fazem tantas coisas 

sozinhos. Ele atravessa a rua sozinho, pega ônibus sozinho. Aí, eu descobri 

que eles têm facilidade de memorizar, que é o que o mantém na telefonia, e o 

desempenho dele é bom (entrevistado 8, gerencia PcDF e PcDV).    

 

A partir dessas falas, é possível inferir que a convivência com PcDs promove o 

aprendizado do gestor e da equipe de trabalho e, muitas vezes, como alguns respondentes 

disseram, uma mudança de concepção do que seja a deficiência. A aprendizagem adquirida 

por gestores que convivem com PcDs também foi observada por Serrano e Brunstein (2008). 

De acordo com os dados do estudo dessas autoras, a convivência com as pessoas com 

deficiência agrega muitos valores para aqueles com quem convivem no ambiente profissional; 

por exemplo: apreensão de novo significado aos problemas; satisfação de um trabalho bem 

realizado; autopercepção e percepção da PcD; aprendizagem de tratamento igualitário, 

respeito, confiança na capacidade e exploração de potencialidades; e influência na gestão, no 

ambiente, na própria pessoa com deficiência e na equipe. 

Verificou-se, pelas respostas de certos gestores, que, inicialmente, teve-se resistência 

quanto à contratação da PcD. No entanto, com a experiência, modificaram a visão que tinham:  

 

[...] hoje, todos nós nos ajustamos [...]. No início, a experiência de trabalhar 

com ela era negativa, hoje já não é mais. É positiva (entrevistado 4, gerencia 

PcDA).  

 

Inicialmente, eu achava que era difícil trabalhar com pessoa com 

deficiência visual, mas, a partir da minha experiência, hoje percebo que é o 

tipo mais fácil. É „mole‟! Eu já me padronizei nesse tipo de necessidade que 

ela possui e me adaptei. Adaptamos as coisas para ele, como computadores, 

por exemplo. Então, hoje esse seria o tipo mais fácil (entrevistado 39, 

gerencia PcDI e PcDV). 
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Trinta e sete gestores (32,4% dos entrevistados) disseram que a facilidade em trabalhar 

independe do tipo de deficiência, ou seja, acreditam que não têm dificuldade de trabalhar com 

pessoas com um tipo específico de deficiência. Assim, têm aptidão para trabalhar com pessoas 

com qualquer deficiência:  

 

Qualquer tipo. São experiências que só me fizeram crescer (entrevistado 27, 

gerencia PcDF e PcDV).  

 

Não, para mim é indiferente. Para mim, eles são normais, como nós. Por eu 

estar convivendo muito tempo com pessoas com deficiência, não categorizo, 

[não] diferencio, eles dos outros funcionários que lido no dia a dia e nem 

mesmo por tipo de deficiência (entrevistado 2, gerencia PcDA). 

 

Entretanto, apesar de muitos gestores terem disponibilidade e facilidade para trabalhar 

com pessoas com qualquer tipo de deficiência, há algumas condições que sugerem como 

importantes para que a gestão seja adequada. No caso das pessoas com deficiência auditiva, 

por exemplo, 11 gestores veem “defasagem na comunicação” com a PcDA. Dessa maneira, 

acreditam que é necessário, antes de incluí-las, aprenderem a se comunicar em LIBRAS:  

 

Não. Eu acho que teria problema para trabalhar com pessoa com 

deficiência auditiva, porque sou péssima na LIBRAS. Eu não sei 

(entrevistado 30, gerencia PcDF).  

 

No caso da deficiência auditiva não seria problema se a equipe receber o 

preparo adequado para receber e se comunicar com elas (entrevistado 45, 

trabalha no RH e lida cotidianamente com pessoas com deficiência no 

ambiente profissional).  

 

Falas que se referem à  “falta de preparo” foram recorrentes nas respostas dos gestores. 

O desconhecimento sobre a deficiência e sobre as PcDs e a escassez de formação e de 

treinamento são reconhecidos pelos entrevistados como dificultador para gerir e lidar com 

pessoas com deficiência auditiva (cinco entrevistados), intelectual, visual (dez gestores cada) 

e deficiência múltipla (três respondentes), como:  

 

Se for conviver com pessoa com deficiência auditiva ou visual, tem que ter 

um certo conhecimento para tratar a pessoa (entrevistado 123, gerencia 

PcDF).  

 

Já tive um aluno com deficiência visual e outro com deficiência auditiva. 

Como não tinha preparo, era muito difícil. Acredito que com pessoa com 
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deficiência intelectual também seria, pois também acho que exige um 

preparo (entrevistado 55, gerencia PcDF). 

 

A questão da deficiência auditiva tem facilidade para comunicar por sinais. 

Com os demais, eu teria que ter um preparo e sentiria muito perdida. Talvez 

eu seria paternalista [risos]. Eu diria para você que nada é difícil quando 

recebe treinamento. A partir do momento que a empresa abrir as portas 

para receber outros tipos de deficiência e se preparar e preparar os 

funcionários, não tem dificuldade. O problema é quando você recebe e não 

tem nenhum tipo de preparo. Aí, eu acho complicado (entrevistado 14, 

gerencia PcDF).   

 

Observou-se que a maior parte dos gestores que se consideram despreparados para 

gerenciar pessoas com deficiências auditiva, intelectual, múltipla e visual são aqueles que 

chefiam pessoas com deficiência física. Logo, essa indicação aponta para a importância de a 

empresa fazer treinamento de chefias e funcionários para a inserção de PcDs, fornecendo-lhes 

informações tanto sobre o que é deficiência e sobre pessoas com deficiência, bem como 

conhecimentos sobre a legislação referente à inclusão de PcDs no mercado de trabalho e sobre 

tecnologias assistivas e adequações necessárias para a inserção laboral da pessoa com 

deficiência. Seguem, a título de ilustração, algumas falas que representam esse despreparo:  

 

Eu teria dificuldade para trabalhar com pessoa cega, com deficiência visual. 

Teria que ser trabalhado isso (entrevistado 31, gerencia PcDF).  

 

Eu acho que teria que ter uma preparação para trabalhar com pessoa com 

deficiência, exceto a física. Eu não me sinto capaz e nem preparada para 

trabalhar com os outros tipos. Todo mundo que vai trabalhar com este tipo 

de mão de obra tem que conhecer a legislação, ter conhecimento em relação 

ao relacionamento [...] Eu não sei até que ponto a forma como se relaciona 

pode prejudicar [...] na ânsia de querer fazer certo, pode estar errando 

(entrevistado 97, gerencia PcDF).  

 

A ausência de sensibilização e de treinamento pode, como verificado, tendenciar a 

maior inserção das pessoas com deficiência física no mercado formal, uma vez que, sem 

conhecer as diversas facetas relacionadas à deficiência (dentre elas, a potencialidade das PcDs 

e os fatores facilitadores da inclusão, como adequações), as ações dos gestores para com as 

PcDs são baseadas no que é visível, no que é mais fácil de ser percebido sem que haja a 

informação para se embasar, o que está contemplado nas seguintes afirmações:  

 

Sim, tenho. Com pessoas com deficiência física, pois tenho a oportunidade 

de perceber suas limitações e administrar as tarefas a elas determinadas, 

dentro das suas capacidades (entrevistado 102, gerencia PcDA e PcDF).  
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Acho que a pessoa com deficiência física é mais fácil e a auditiva também, 

porque se sabe exatamente qual é o limite dela (entrevistado 118, gerencia 

PcDF). 

 

O desconhecimento sobre a deficiência e sobre as PcDs e a falta de preparo dos 

profissionais envolvidos no processo de inserção das PcDs coincidem com resultados dos 

estudos de Bahia e Santos (2009), Nohara et al. (2009) e Tanaka (2007). O que é 

desconhecido causa estranhamento, desconforto (Amaral, 1999) e medo (Anache, 1996). Uma 

vez que a inclusão das PcDs na sociedade é um processo recente e a deficiência ainda é algo 

desconhecido por muitos profissionais, é de suma importância a realização de treinamentos 

para os profissionais antes de se fazer a inclusão das PcDs nas organizações.  

A deficiência física foi o tipo de deficiência que menos apareceu na fala dos gestores, 

no que se refere às dificuldades encontradas para geri-la. Todavia, ainda assim, houve 

algumas citações que indicaram limitações para inseri-la. O “tipo de serviço” é a maior 

restrição (explicitado por cinco gestores), segundo os entrevistados, para a inserção laboral 

dessas pessoas, uma vez que, de acordo com as falas dos respondentes, as características da 

deficiência física dificultam a alocação daqueles que a possuem em áreas operacionais:  

 

A pessoa com deficiência física só pode trabalhar em uma área aqui, que 

não envolva peso, movimentação de carga (entrevistado 86, gerencia PcDF, 

PcDA e PcDV).  

 

Com certeza, deficiência física ia atrapalhar bem, pelos tipos de ensaios que 

são feitos lá [...] temos alguns ensaios mais pesados. A pessoa poderia não 

dar conta, dependendo do problema físico (entrevistado 76, gerencia PcDA).  

 

Em contrapartida, embora a subcategoria “tipo de serviço” tenha sido a mais frequente 

na fala dos respondentes como um impedimento para a inserção das PcDFs, ela também 

apareceu em sucessivas falas (dez) dos gestores como elemento facilitador para a inclusão 

dessas pessoas:  

 

Imagino que é mais fácil trabalhar com pessoa com deficiência física do que 

com deficiência auditiva e visual, porque, como a atividade que a gente 

desenvolve aqui requer manuseio de computador para fazer análise 

estatística, é preciso ver (entrevistado 16, gerencia PcDF).  
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Sim, pessoa com deficiência física, pois acredito que são mais adaptáveis à 

diversificação de atividades possíveis em uma empresa (entrevistado 111, 

gerencia PcDF).  

 

Pelo que verifico na prática, acho que física é a mais fácil. A deficiência 

física da pessoa com quem trabalho não tem atrapalhado a entrega dela, já 

que a atividade é administrativa e não requer esforço físico (entrevistado 74, 

gerencia PcDF e PcDM).  

 

Nesse sentido, para os gestores, as características inerentes à deficiência física 

propiciam maior “versatilidade” de alocação das pessoas que as possuem em diversas áreas da 

organização, exceto as que exigem esforço físico ou locomoção excessiva por parte dos 

funcionários, pois os entrevistados apontaram que é a deficiência menos impeditiva para a 

execução de uma variedade de tarefas, já que aqueles que a possuem ouvem sem limitação, 

falam, veem sem dificuldade e não têm a capacidade intelectual alterada:  

 

A pessoa com deficiência física que trabalha com a gente é cadeirante e 

outra usa muleta. Não existe barreira de comunicação, de visão, não há 

alteração de entendimento (entrevistado 56, gerencia PcDA, PcDF e PcDI).  

 

Eu acho que a física é mais fácil de lidar, porque você consegue fazer a 

comunicação de forma eficiente com essas pessoas [...] Ela ouve 

normalmente, raciocina normalmente, enxerga normalmente, tem todos os 

sentidos, como uma pessoa normal (entrevistado 66, gerencia PcDF). 

 

Assim como ocorreu quando os entrevistados analisaram a subcategoria “tipo de 

serviço” para a deficiência física, no caso da deficiência auditiva, o tipo de atividade 

executada e a área de alocação também foram vistos tanto como facilitadores (oito gestores) 

quanto como dificultadores (cinco respondentes) para o desenvolvimento laboral das PcDAs. 

A área em que se observou maior restrição para a atuação de pessoas com deficiência auditiva 

é Atendimento/Comercial:  

 

Não, não teria dificuldade. O nosso setor, de atendimento, não daria para 

ter uma pessoa com deficiência auditiva, porque atende por telefone. Ia 

dificultar a agilidade no atendimento (entrevistado 28, gerencia PcDF).  

 

Não posso colocar uma pessoa com deficiência visual ou auditiva no 

atendimento, nas vendas. Sei que ali vão ter dificuldades (entrevistado 95, 

gerencia PcDF).  
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Contudo, a área operacional é a que possui maior alocação dessas pessoas (10,6% das 

PcDs geridas pelos entrevistados que ocupam cargos operacionais têm deficiência auditiva, 

sendo que cargos administrativos são ocupados por somente 4,1% de PcDAs), pois, de acordo 

com os gestores, a área e a atividade desse setor exigem que seus funcionários se 

movimentem e não exigem comunicação constante e com clientes, o que pode ser verificado, 

por exemplo, por meio das seguintes falas:  

 

Com pessoa com deficiência auditiva, que praticamente não tem tanta 

deficiência. São as melhores para trabalhar na empresa, pois o serviço 

desenvolvido aqui requer movimentação física e visão, e é um trabalho 

mecanizado (entrevistado 115, gerencia PcDF e PcDA).  

 

A deficiência que tenho mais facilidade é a auditiva. A limitação é mais em 

relação à comunicação, e não à capacidade laboral (entrevistado 86, 

gerencia PcDF, PcDA e PcDV). 

 

A atividade exercida também limita a inclusão de pessoas com deficiência visual nas 

empresas, sendo que o “tipo de serviço” como dificultador da inserção dessas pessoas nas 

empresas emergiu em nove falas, dentre elas:  

 

Acho que seria muito difícil trabalhar com pessoa com deficiência física e 

deficiência visual. Estas não se encaixam ao tipo de trabalho mais pesado 

da minha área, que depende do visual, como inspeção de qualidade 
(entrevistado 37, gerencia PcDA). 

 

 Entretanto, verificou-se que, mais do que o “tipo de serviço” a ser executado, a “falta 

de adequações do ambiente” para PcDV é o elemento que mais restringe o acesso dessas 

pessoas ao trabalho. A escassez de recursos que permitem às PcDVs trabalharem com o 

mínimo ou sem nenhuma limitação é exposta por 17 entrevistados e vista como elemento 

condicionante à não-facilidade dos gestores em trabalhar com pessoas com esse tipo de 

deficiência e, portanto, como fator que reduz a possibilidade de acesso dessas pessoas ao 

mercado, o que pode ser analisado por meio das seguintes falas:  

 

A questão visual, da pessoa com deficiência visual não existe, de certa 

maneira, pelo menos que eu conheça, dentro da organização, adequação 

para execução de atividades para essas pessoas (entrevistado 15, gerencia 

PcDF).  
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O visual não daria [...] ele não consegue ler o que tem na caixa do 

medicamento (validade, lote), sendo que as informações devem ser lidas e 

etiquetadas (entrevistado 19, gerencia PcDF).    

 

No que tange à deficiência intelectual, além da falta de preparo do gestor e de sua 

equipe para trabalhar com pessoas com esse tipo de deficiência (subcategoria presente em dez 

falas), o “tipo de serviço” requerido na área do gestor também é apontado, por dez 

entrevistados, como elemento que dificulta a inserção profissional dessas pessoas, como pode 

ser observado:  

 

Se eu tivesse na minha área alguém com deficiência múltipla ou intelectual, 

como é uma área braçal, ele teria dificuldades, porque o risco de acidente 

seria maior (entrevistado 40, gerencia PcDA e PcDV).  

 

Aqui na empresa, as atividades mais simples são terceirizadas, por isso 

seria difícil encaixar alguém com deficiência intelectual ou visual 

(entrevistado 21, gerencia PcDF).  

 

Como uma pessoa com deficiência intelectual conseguiria atuar na área 

comercial? Ele teria muita dificuldade. Eu acredito que ele não teria 

compreensão da essência da atividade em si (entrevistado 91, gerencia 

PcDF).  

 

Verifica-se, nessas falas, a dificuldade em alocar uma PcDI na área operacional devido 

ao risco de acidentes. Por outro lado, em áreas administrativas, os gestores acreditam que as 

atividades sejam complexas. Sendo assim, segundo os respondentes, essas pessoas teriam 

dificuldade de realizá-las. Tem-se, ainda, o agravante de que as atividades mais simples, que 

poderiam ser executadas por essas pessoas, estão sendo terceirizadas em muitas empresas. 

Colella and Varma (1999) observaram, por meio de uma pesquisa experimental 

realizada em laboratório, na qual empregadores avaliaram o desempenho de pessoas com e 

sem deficiência mostrado por meio de imagens de vídeo, que a avaliação dos empregadores 

em relação ao desempenho das PcDs pautou-se mais nos estereótipos de ajuste entre 

determinados tipos de deficiência e a função ocupada por essas pessoas do que na própria 

deficiência. De acordo com esses resultados, os autores verificaram que o ajuste, a interação 

deficiência-trabalho (denominada nesta pesquisa de “tipo de serviço”), existente entre a PcD e 

a função a ser ocupada, é mais relevante para a análise do desempenho do que a deficiência 

em si. Assim, há convergências entre os resultados dessas duas pesquisas. Por outro lado, esse 
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embasamento no ajuste sinaliza a falta de informações sobre as PcDs e sobre a existência de 

adequações que permitem a realização do trabalho.  

Verifica-se que as dificuldades encontradas nas falas dos gestores podem estar 

relacionadas, em sua maioria, à falta de preparo do gestor, da equipe e da própria organização 

para promover a inclusão, e não simplesmente a inserção dessas pessoas nas empresas, por 

exemplo: o não-conhecimento da LIBRAS é ausência de preparo para trabalhar com PcDAs; a 

falta de adequações das condições de trabalho se refere ao pouco preparo físico da 

organização tanto para PcDFs quanto para PcDVs; a crença de que as PcDs podem ser 

alocadas em áreas específicas dentro da empresa diz respeito à falta de preparo e ao 

desconhecimento do que seja a deficiência, as pessoas com deficiência e as potencialidades 

das mesmas; e, também, tem relação com a carência de adequações, pois, sem as adequações 

necessárias, as pessoas com deficiência ficam limitadas às áreas e atividades consideradas 

com menos restrições. Porém, a limitação pode ser muito mais da própria organização e do 

trabalho do que inerente à deficiência. 

Em contrapartida, a facilidade em se trabalhar com um ou outro tipo de deficiência, 

como já exposto, é decorrente, principalmente, da experiência que o gestor possui com aquele 

tipo, por já conviver com ele no ambiente profissional e, assim, ter aprendido, muitas vezes, 

sem instrução formal, ou seja, a aprendizagem de gerir as pessoas que possuem deficiência 

ocorre pela própria vivência. Isso implica que a vivência com a PcD desmistifica muitas 

crenças equivocadas sobre a deficiência e sobre as pessoas com deficiência. Além disso, 

permite que o gestor aprenda a lidar e a conviver com a diversidade, como exposto na 

seguinte afirmação: 

 
Na verdade, eu vejo a pessoa com deficiência, no geral, da mesma forma, 

por mais que tenham necessidades diferenciadas de adequação. Eu vejo 

todos os tipos de deficiência como capazes de render muito bem, ter um 

desempenho muito bom. A visão que a gente tem de um tipo de deficiência 

amplia para os demais. Esta experiência aqui na empresa eu levo até para 

fora. Uma pessoa veio falar comigo em LIBRAS, ele me disse que tem uma 

filha surda. Eu disse: „Ah, que legal!‟. Porque eu lido muito com elas. Eu 

trabalho com a seguinte ideia: a pessoa com deficiência é diferente. Mas, 

todos são diferentes [...] um ouve, o outro, não, o outro não enxerga. 

Quando eu penso na diferença eu crio estratégias, mas não vejo como 

inferiores (entrevistado 46, gerencia PcDA). 
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CONCLUSÕES 

 

Esta seção visa apresentar uma síntese dos principais resultados encontrados neste 

estudo, bem como indicar as contribuições e limites da pesquisa. Pretende-se, aqui, também 

sugerir possibilidades para futuras investigações. 

No que se refere ao número de pessoas com deficiência geridas pelos entrevistados, 

observa-se que os dados confirmam uma inclusão excludente, uma vez que, também neste 

estudo, verificou-se que há maior inserção de pessoas com deficiências física e auditiva e 

menor inclusão de pessoas com deficiências visual, múltipla e intelectual. Dessa forma, vê-se 

que, demograficamente, as pessoas com deficiência estão sendo inseridas no mercado de 

trabalho. Todavia, o tipo de deficiência que possuem pode favorecer ou limitar suas chances 

de conquistar uma vaga de trabalho formal. Além disso, as pessoas com deficiências geridas 

pelos gestores ocupam, em sua maioria, cargos que requerem a execução de atividades mais 

simples, como cargos operacionais e administrativos. 

Um número significativo de gestores têm noções básicas sobre a legislação referente à 

Lei de Cotas e conhecimentos superficiais sobre a deficiência e sobre as PcDs. A posse de 

informações superficiais sobre as PcDs são insuficientes para ajudar os gestores a avaliarem o 

desempenho das pessoas com deficiências auditiva, intelectual, visual e múltipla. Contudo, 

essas informações os auxiliam quando a avaliação feita é sobre o desempenho das pessoas 

com deficiência física.  

Grande parte dos entrevistados não conviveu com PcDs no ambiente escolar e/ou 

familiar, sendo que muitos estão vivenciando a primeira experiência profissional com essas 

pessoas. Ao avaliarem o desempenho das PcDs, independentemente do tipo de deficiência, os 

gestores não são influenciados por essa ausência de contato prévio com pessoas com 

deficiência na escola ou no ambiente familiar. 

Apesar do não-relacionamento com as pessoas com deficiência como colegas de classe 

ou com certo grau de parentesco, observou-se que a vivência de experiências prévias, 

independentemente do ambiente onde se deu essa experiência, influencia na percepção que o 

gestor possui quanto ao desempenho das pessoas com deficiências auditiva, física, múltipla e 

intelectual. Além disso, a qualidade do contato prévio, positivo ou negativo, com PcDs 

também é elemento interveniente na avaliação feita sobre o desempenho dessas pessoas. Por 
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exemplo: experimentar um contato prévio positivo com PcD impacta na avaliação sobre o 

desempenho das pessoas com deficiência múltipla, o que não ocorre quando se avalia o 

desempenho das pessoas com os demais tipos de deficiência. Também não ter tido experiência 

prévia negativa com PcDs influencia na avaliação que os gestores fazem do desempenho das 

pessoas com qualquer um dos cinco tipos de deficiência. Nesse sentido, percebe-se que tanto a 

vivência de uma experiência anterior ao contato profissional com PcDs quanto a qualidade 

dessa experiência podem servir como fatores antecedentes que facilitam ou dificultam a 

inserção dessas pessoas. 

Verificou-se que os gestores possuem diferentes formas de ver as pessoas com 

deficiência, por tipo de deficiência: 

- os gestores acreditam que as pessoas com deficiência podem desempenhar 

adequadamente suas atividades desde que modificadas as condições e instrumentos de 

trabalho (concepção baseada nos pressupostos da inclusão), principalmente no que se refere às 

pessoas com deficiências auditiva, física e visual, mas mostraram dúvidas em relação à 

deficiência intelectual e à múltipla; 

- há concordância de que contratar pessoas com deficiências auditiva, física, múltipla e 

visual melhora o clima organizacional e favorece a imagem da empresa frente aos clientes e 

funcionários (fator benefícios da contratação). Todavia, os gestores apontaram dúvidas quanto 

ao benefício proveniente da contratação de pessoas com deficiência intelectual. 

Também foi verificado que, quando o gestor pensa que as pessoas com deficiência são 

capazes de desempenhar qualquer tipo de atividade se modificadas as condições e 

instrumentos de trabalho (matriz da inclusão) e que contratar PcDs têm um impacto positivo 

na imagem da empresa (matriz benefícios da contratação), ele normalmente está associando 

essas prerrogativas com as deficiências física e auditiva (resultados da análise de 

correspondência). 

No que se refere às demais formas de ver as pessoas com deficiência, não foi 

observado que o tipo de deficiência que a PcD possui se constitui como elemento de 

referência que embasa a concepção de deficiência dos gestores, uma vez que não se 

encontraram diferenças consideráveis dos resultados de concordância, discordância ou 

dúvidas entre as categorias de deficiência. Os gestores discordam de que qualquer um dos 

cinco tipos de deficiência tenha uma origem espiritual (concepção espiritual da deficiência), 

bem como divergem da crença de que contratar PcDs diminui a vantagem competitiva da 
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organização, já que discordam que essas pessoas tenham baixa produtividade, desempenho 

não-satisfatório e qualidade de trabalho inferior às pessoas sem deficiência (fator percepção 

do desempenho), independente do tipo de deficiência. A maior discordância com os 

pressupostos do fator percepção do desempenho é em relação às pessoas com deficiência 

auditiva e a menor discordância encontrada foi em relação ao desempenho das pessoas com 

deficiência intelectual. Embora grande parte dos gestores (65,9%) discorde de que a 

deficiência intelectual seja proveniente de causas metafísicas, de poderes divinos, encontrou-

se, ao averiguar a interdependência entre variáveis – via análise de correspondência –, 

associação entre as questões referentes à concepção espiritual da deficiência, abordadas no  

ICD-ST, e esse tipo de deficiência, ou seja, verificou-se que os gestores associam as questões 

que contemplam a matriz espiritual à deficiência intelectual. 

No que tange ao fator necessidade de treinamento, observou-se concordância com as 

suas premissas para os cinco tipos de deficiência. Isso indica que os gestores consideram a 

realização de treinamentos para chefias e funcionários imprescindível quando se pretende a 

inserção de PcDs nas organizações, sendo que a gestão de pessoas com deficiência intelectual 

é a que requer mais procedimentos que visem o treinamento de toda a equipe que trabalha ou 

irá trabalhar com a PcD. Com relação à percepção de que as pessoas com deficiência têm 

maior probabilidade de se acidentarem, possuem mais problemas de relacionamento, 

demonstram atitudes inadequadas, devem ser alocadas em setores específicos dentro da 

organização (matriz normalidade) e são mais comprometidas e estáveis no emprego do que as 

pessoas sem deficiência (fator vínculo), os gestores tiveram muitas dúvidas quanto a essas 

premissas para todos os tipos de deficiência. Isso evidencia, provavelmente, que essas são 

questões referentes ao dia a dia de trabalho das pessoas com deficiência das quais eles não 

têm clareza, o que dificulta a realização de ações gerenciais mais adequadas a essas pessoas. 

Considerando o resultado da pesquisa que indica que a avaliação que o gestor faz do 

desempenho das PcDs, por tipo de deficiência, depende da forma como as PcDs são vistas, 

também por tipo de deficiência, foi também verificado e constatado que: 

- quanto maior a crença de que PcDs, independente do tipo de deficiência, devem 

ocupar funções específicas, em setores determinados dentro da organização, têm 

comportamentos impróprios, dificuldades no relacionamento, causam situações 

constrangedoras (concepção baseada nos pressupostos da normalidade) e têm desempenho e 
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produtividade inferiores aos das demais pessoas (fator percepção do desempenho), mais 

negativamente as PcDs terão o desempenho avaliado, e vice-versa; 

- quanto maior a percepção de que inserir PcDs, com qualquer um dos tipos de 

deficiência, melhora a imagem da organização perante os clientes internos e externos (fator 

benefícios da contratação), mais positivo será considerado o desempenho das pessoas com 

deficiência, e vice-versa; 

- quanto maior a visão de que as pessoas com deficiências auditiva, física, intelectual, 

múltipla e visual possuem mais estabilidade e comprometimento com a organização (fator 

vínculo) que as pessoas sem deficiência, mais positivamente essas pessoas terão o seu 

desempenho avaliado, e vice-versa; 

- quanto maior a percepção das potencialidades das pessoas com deficiência intelectual 

e a noção de que a sociedade precisa se adequar para garantir a plena participação delas 

(matriz inclusiva), melhor a concepção que o superior tem quanto ao desempenho dessas 

pessoas, e vice-versa.  

Contemplando, ainda, as formas de ver a deficiência e as pessoas com deficiência, 

também foi verificado que existe correlação entre as concepções de deficiência e as ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho. A ausência de ações que visem a 

sensibilização de gestores e colegas de trabalho para a inclusão de PcDs e que forneçam 

informações às PcDs sobre saúde e segurança no trabalho pode contribuir para que os gestores 

acreditem que as pessoas com deficiências intelectual e visual devam trabalhar apenas em 

alguns setores da empresa, que elas sejam mais suscetíveis a acidentes e à assunção de 

situações embaraçosas no ambiente de trabalho e que possuem problemas e dificuldades de 

relacionamento, bem como pode implicar avaliações mais negativas em relação ao 

desempenho das pessoas com deficiência intelectual. Também quanto menores são as ações 

de sensibilização para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva realizadas, maior a 

propensão de que essas pessoas sejam percebidas como seres abnegados ou santificados 

(matriz espiritual) e que, portanto, devem ser sujeitos à caridade e à benevolência. Em 

contrapartida, a realização de ações que promovem a sensibilização de todos os envolvidos no 

processo de inclusão (chefias, funcionários e PcDs) pode implicar a modificação das 

condições e práticas de trabalho para atenderem às especificidades das pessoas com 

deficiência intelectual e a percepção dos gestores quanto às potencialidades dessas pessoas 

(matriz inclusiva). Nesse sentido, verifica-se a importância de as empresas priorizarem ações 
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de sensibilização quando se almeja a inclusão de pessoas com deficiências auditiva, visual e, 

principalmente, intelectual, uma vez que a realização dessas ações influencia na forma como 

os gestores veem as pessoas com essas deficiências e como irão geri-las.  

No caso das adaptações das condições e instrumentos de trabalho que facilitem a 

inserção e o trabalho das PcDs, como rampas, sinalizadores e tecnologia assistiva (ações de 

adequações das condições de trabalho), os resultados indicaram que a existência dessas 

adequações favorece a crença de que as pessoas com deficiência múltipla possuem 

potencialidades e capacidade laboral, bem como a ideia de que é importante que sejam 

realizadas mudanças organizacionais que promovam acessibilidade física, comunicacional e 

atitudinal para essas pessoas (matriz inclusiva). Por outro lado, quanto menos forem 

realizadas adequações das práticas de seleção e desenvolvimento (treinamento, promoção etc.) 

nas organizações – práticas de recursos humanos – para a inclusão de pessoas com deficiência 

múltipla e com deficiência visual, maior a possibilidade de os gestores alocarem essas pessoas 

em funções específicas e setores separados das demais e maior a visão de que essas pessoas 

têm atitudes indesejadas no ambiente de trabalho, ou seja, maior a tendência dos gestores em 

se ancorar nos pressupostos da normalidade para geri-las. 

Além de as ações de adequação das condições e práticas de trabalho influenciarem na 

forma como os gestores veem as PcDs, percebeu-se que elas também interferem na avaliação 

que os entrevistados fazem do desempenho de seus subordinados que possuem deficiência. 

Por exemplo, quanto mais forem realizadas adaptações nas instalações de trabalho, aquisições 

e/ou modificações de equipamentos de trabalho e sinalização dos locais de trabalho 

(adequações das condições de trabalho), melhor será a avaliação do desempenho das pessoas 

com deficiência intelectual e das pessoas com deficiência visual. A existência de adequações 

das práticas de Recursos Humanos, que dizem respeito desde o processo que antecede à 

entrada das PcDs na organização (por exemplo: recrutamento e seleção) até o processo de 

desenvolvimento profissional dessas pessoas (tais como: treinamento, promoção e 

transferência), potencializa a avaliação positiva do desempenho das pessoas com deficiências 

auditiva, intelectual, múltipla e visual. Enquanto que, quanto mais são organizadas atividades 

que buscam a sensibilização para inserção de pessoas com deficiências intelectual e múltipla, 

mais positivo o julgamento do desempenho dessas pessoas. Verifica-se, por meio desses 

dados, que, segundo os gestores, as pessoas com deficiência física são as que menos 

necessitam de adequações de condições e práticas de trabalho para obterem um desempenho 
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satisfatório na percepção dos seus superiores. Esses resultados revelam, como mencionado 

pelos gestores, que a deficiência física, dentre as deficiências, é a que menos exige adequação 

tanto das condições quanto das práticas de trabalho sem que isso interfira na produtividade. 

Portanto, é o tipo que menos necessita de ações que modifiquem as práticas de RH e as 

estruturas físicas e arquitetônicas da organização, bem como exige menos treinamento e 

sensibilização de gestores, funcionários e das próprias PcDs.  

As ações de adequação avaliadas mais positivamente pelos gestores são as 

relacionadas às condições e instrumentos de trabalho, ou seja, são adequações referentes à 

estrutura física e arquitetônica das organizações, como sinalização, rampas, banheiros 

adaptados etc. Essas ações, geralmente, estão mais associadas às pessoas com deficiências 

auditiva e física. No entanto, as ações de seleção, treinamento, promoção e transferência e as 

destinadas à sensibilização das chefias, dos grupos de trabalho e das próprias PcDs foram 

avaliadas mais negativamente e, normalmente, os gestores as associam com as pessoas com 

deficiências intelectual, múltipla e visual (resultados da análise de correspondência). 

Embora as ações de adequação das condições e práticas de trabalho influenciem na 

percepção que o gestor possui da pessoa com deficiência e do desempenho por ela executado, 

os resultados do estudo indicam que os respondentes possuem dúvidas sobre a existência de 

adequações das condições e práticas de trabalho nas organizações que atuam. É possível, com 

essa informação, inferir que as empresas pesquisadas não possuem práticas formalizadas de 

inclusão de pessoas com deficiência. A escassez dessas ações impede que as PcDs, 

principalmente as pessoas com deficiências intelectual, múltipla e visual, tenham as mesmas 

condições de trabalho para a execução de suas atividades que os demais funcionários. A 

distinção quanto às condições diferenciadas atinge, ainda, as oportunidades profissionais e o 

recebimento dos benefícios decorrentes do desempenho, como: promoção, transferência, 

aumento de salário etc. Desse modo, é possível perceber que a falta de ações de adequação 

afeta toda a gestão das PcDs, além de reduzir a possibilidade dessas pessoas de conseguir um 

emprego, manter-se no mesmo, ter um bom desempenho e se desenvolver  profissionalmente. 

Utilizaram-se dois instrumentos de coleta de dados para verificar, especificamente, 

como os gestores avaliam o desempenho das PcDs: o Inventário de Percepção do 

Desempenho no Ambiente de Trabalho e a entrevista semiestruturada. Ao analisarem o 

desempenho, por meio do inventário, os gestores o avaliaram, quanto às pessoas com 

deficiência auditiva e física, como positivo. Por outro lado, as pessoas com deficiências 
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intelectual, múltipla e visual tiveram, nessa situação, o desempenho avaliado como mediano. 

Todavia, pela análise das falas dos gestores (entrevista semiestruturada), os quais discorreram 

a respeito do desempenho real das PcDs, embasando-se na vivência cotidiana que possuem 

com as pessoas com deficiência com quem trabalham, o desempenho das pessoas com 

deficiência física foi apontado como “Muito bom/Acima do esperado”, enquanto que as 

pessoas com deficiências auditiva, intelectual e visual tiveram o desempenho avaliado como 

“Bom”. Nessa ocasião, diferentemente dos resultados adquiridos por meio do questionário, 

observou-se que os gestores avaliam positivamente o desempenho das pessoas com 

deficiências intelectual e visual, como também o das pessoas com deficiências física e 

auditiva (o que está de acordo com os resultados quantitativos). 

Essa diferença da avaliação de desempenho pode ter ocorrido devido ao fato de que, 

ao marcarem as afirmativas do inventário que contemplou os critérios de desempenho, os 

gestores indicaram a percepção que têm quanto ao desempenho das pessoas para cada um dos 

cinco tipos de deficiência, inclusive dos tipos que não gerenciam. Desse modo, os gerentes 

podem ter avaliado o desempenho das pessoas com os tipos de deficiência que não têm ou 

tiveram contato profissional a partir de suposições. Pela ausência de posse de informações 

concretas, reais, para a avaliação do desempenho das pessoas com deficiência que não 

possuem contato no ambiente profissional, os gestores talvez tenham se embasado no tipo de 

deficiência, ou seja, na deficiência em si, para analisar o desempenho das PcDs. 

A divergência entre os resultados quantitativos e os qualitativos possibilita inferir, 

devido à diferença de percepção entre os gestores que trabalham e não trabalham com pessoas 

com deficiências intelectual e visual, que a convivência com essas pessoas no trabalho pode 

modificar a visão que os gestores têm a respeito do desempenho delas. Isso porque, como 

verificado, quando da ausência de contato profissional (resultados adquiridos por meio do 

inventário), elas tiveram o desempenho avaliado como mediano, ao contrário do que ocorreu 

quando foram avaliadas por seus gestores, os quais consideram que têm desempenho bom.  

Por meio dessas observações, verifica-se que, quando não se tem convivência 

profissional com PcDs, mais do que a análise da pessoa em si, contemplando suas diversas 

características pessoais (sexo, escolaridade, grau de deficiência etc.) e laborais (qualificação e 

histórico profissional, entre outros), analisa-se o tipo de deficiência que ela possui, tornando-

se ele elemento indicativo sobre a possibilidade de a PcD atender aos objetivos inerentes às 

metas organizacionais. Assim, a categorização feita, que se norteia pelo rótulo – o tipo de 
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deficiência – oculta informações discretas, contempladas nas entrevistas, as quais dão mais 

fidelidade às formas de ver as pessoas com deficiência e à avaliação de suas capacidades 

laborais. As ideias preconcebidas sobre as pessoas com deficiência, quando a referência é a 

própria deficiência, pode ser mais um dos elementos que justificam a maior ou menor 

inserção no mercado de trabalho de pessoas com determinados tipos de deficiência, sendo que 

a preferência inicial para contratação é, geralmente, por pessoas com deficiências física e 

auditiva. 

Heinski (2004) assegura que, à medida que se intensifica a convivência com PcDs, os 

estigmas em relação a elas são fragilizados. Os resultados encontrados neste estudo ratificam 

a importância da inclusão social das pessoas com deficiência para a quebra de paradigmas 

sobre as características e potencialidades dessas pessoas, uma vez que os gestores que 

trabalham com PcDs afirmaram que, apesar da resistência inicial em contratar essas pessoas, 

após um tempo de contato no ambiente profissional, têm facilidade em trabalhar com pessoas 

que possuem a(s) mesma(s) deficiência(s) daquela(s) que já trabalha(m), já que passam a ter 

conhecimento sobre essa(s) deficiência(s). Dessa forma, a experiência é um fator positivo para 

essa mudança de visão, confirmando a premissa levantada por Omote (2004) de que a 

inclusão social das diferenças pode minimizar ou mesmo invalidar os efeitos da existência de 

uma diferença desvantajosa, incapacitante, uma vez que a incorporação do diferente permite 

que a repercussão negativa da diferença seja elemento central de análise e às pessoas dotadas 

dessas diferenças é permitida a participação em atividades sociais importantes.   

Outra observação encontrada é referente à mudança quanto à aceitabilidade dos 

gestores em trabalharem com pessoas com outros tipos de deficiência além daqueles que já 

trabalham. Assim, a experiência no ambiente de trabalho com pessoas com um tipo de 

deficiência pode favorecer a inserção de pessoas com outros tipos, como verificado nas 

entrevistas, uma vez que uma parcela significativa dos gestores (32,4%) disse que a facilidade 

em trabalhar com PcDs independe da deficiência que elas possuam. Uma hipótese para isso é 

a percepção, por meio da convivência laboral, de que a limitação, a desvantagem, decorrente 

da deficiência é mais social devido ao não-provimento de condições sociais (físicas, 

arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais) para o desenvolvimento das PcDs do que 

inerente à pessoa com deficiência. Por isso, muitos gestores podem ter respondido que a 

dificuldade em se trabalhar com pessoas com deficiências auditiva, intelectual, múltipla e 

visual é a falta de preparo que possuem.  
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De uma forma geral, é possível concluir que há similaridades quanto à percepção que 

os gestores possuem das pessoas com deficiência auditiva e das pessoas com deficiência 

física, sendo que foi verificada uma visão positiva, de maior aceitação no ambiente de 

trabalho, das pessoas com esses dois tipos de deficiência. Percebeu-se, também, que as 

pessoas com deficiência intelectual são vistas de forma negativa pelos gestores. Isso ocorre 

entre os gestores que não convive(ra)m com essas pessoas no trabalho. Observaram-se, ainda, 

restrições quando os gestores analisam a inserção e as potencialidades das pessoas com 

deficiência múltipla. No entanto, diferentemente do que averiguado em relação às pessoas 

com deficiência intelectual, que são bem avaliadas pelos seus gestores, obtiveram-se 

controvérsias nas falas dos gestores quanto ao desempenho das pessoas com deficiência 

múltipla. 

Muitos resultados obtidos, mediante os dados coletados por meio dos questionários, 

indicaram que os gestores possuem uma percepção mais positiva das pessoas com deficiência 

múltipla do que das com deficiência intelectual, bem como menor necessidade de adequações 

para essas do que para aquelas, o que pode ser decorrente da limitação quanto ao conceito de 

deficiência múltipla, que é vago, por não especificar quais tipos de deficiência (auditiva, 

física, intelectual ou visual) a pessoa possui. Além da amplitude do conceito, que não delimita 

exatamente quais categorias de deficiência são contempladas, outras características da 

amostra podem ter conduzido à obtenção desses resultados, tais como: o fato de grande parte 

dos gestores ter tido experiência prévia positiva com PcDs e, como apontado, isso interferir na 

avaliação do desempenho das pessoas com deficiência múltipla, e a minoria dos respondentes 

ter vivenciado experiência profissional com PcDMs, pois esse é o tipo de deficiência menos 

encontrado nas organizações pesquisadas.  

As deficiências intelectual, múltipla e visual, de acordo com os gestores, são as que 

mais exigem adequações das condições e práticas de trabalho no processo de inserção, tanto 

que aqueles que as possuem possam ter um bom desempenho como para que os gestores 

tenham uma visão mais inclusiva e saibam gerir adequadamente essas pessoas. Uma hipótese 

é que essa maior demanda por ações que promovam a inclusão é uma barreira que essas 

pessoas sejam incluídas em maior número, pois as empresas dão preferência para a inserção 

de pessoas com deficiência que não requeiram investimentos, como apontado por Batista 

(2004) e Carneiro e Ribeiro (2008).  
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Em suma, os resultados da presente pesquisa possibilitam depreender a existência de 

relações entre as concepções de deficiência, as condições e práticas de trabalho e a avaliação 

de desempenho dos gestores em relação às pessoas com deficiência, por tipo de deficiência. 

Além disso, a partir do conhecimento de como os gestores veem as PcDs, avaliam seu 

desempenho e quais ações consideram mais importantes para que essas pessoas sejam 

inseridas, de acordo com o tipo de deficiência que possuem, é possível promover estratégias 

direcionadas à gestão de PcDs, considerando-se as especificidades de cada deficiência. 

A Lei de Cotas, ao promover a maior abertura para a convivência com pessoas com 

deficiência no trabalho, representa um primeiro passo na direção de uma sociedade mais 

inclusiva, uma vez que as experiências vivenciadas com as PcDs permitem o conhecimento do 

que é a deficiência e quais as potencialidades dessas pessoas. Contudo, como indicado pelos 

resultados deste estudo, é preciso que outras práticas sejam efetuadas, como: formação dos 

gestores para a inclusão e adequação do ambiente de trabalho. 

A pesquisa possui limitações que devem ser consideradas: a coleta de dados foi 

realizada em empresas localizadas em um único Estado, o que não permite generalizações dos 

resultados para outras realidades. Outro fator que deve ser considerado como limitação é o 

fato de os gestores pesquisados incluírem, principalmente, pessoas com deficiências física e 

auditiva, o que torna os resultados referentes a essas duas deficiências mais fidedignos e, por 

outro, os resultados quantitativos referentes às pessoas com deficiências intelectual, múltipla e 

visual são ancorados mais na percepção, na suposição dos gestores, do que na vivência com 

essas pessoas. 

Seria interessante, em pesquisas futuras, confrontar as informações sobre o 

desempenho das pessoas com deficiência com documentos escritos sobre essa avaliação, a fim 

de ter dados mais consistentes sobre o desempenho por tipo de deficiência. Sugere-se, ainda, 

para que pesquisas futuras considerem a natureza do trabalho realizada pela pessoa com 

deficiência, por tipo de deficiência, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a 

existência ou não de estereótipos sobre o ajuste da deficiência com a função, bem como para 

verificar o desempenho da pessoa de acordo com a atividade que realiza. 
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ANEXO I  

 

Cópia da carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO II 

 

Correspondência enviada às empresas 

 
 

 
 

Vitória,  [Data]. 

 

Ao(À) 

[Nome do responsável pelo Recursos Humanos] 

[Função]  

[Nome da empresa] 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 Conforme contato telefônico, estamos encaminhando as informações sobre a pesquisa de 

Mestrado sob o título “Concepções de deficiência e percepção do desempenho por tipo de 

deficiência: a perspectiva dos gestores”. Gostaríamos de contar com a participação da [nome 

da empresa] como uma de nossas parceiras. 

 Pedimos a autorização da [nome da empresa] para entrar em contato com os gestores que 

trabalham diretamente com as pessoas com deficiência na empresa e convidá-los para 

participar da pesquisa. Gostaríamos de sublinhar a importância das organizações na produção 

do conhecimento científico no país: sem elas não é possível produzir conhecimentos, pois não 

conseguimos coletar os dados. Por outro lado, a produção do conhecimento contribui 

diretamente com a definição de políticas e práticas organizacionais. Por esse motivo, 

gostaríamos de contar com a colaboração dessa organização. 

 As questões de pesquisa a serem investigadas são: 

 Os gestores avaliam a deficiência e as possibilidades de trabalho das pessoas com 

deficiência tendo por critério o tipo de deficiência? Em caso positivo, essa forma de 

ver a deficiência está relacionada com as ações que têm em relação a essas pessoas no 

ambiente de trabalho, havendo ações diferenciadas por tipo de deficiência?  

 A metodologia a ser adotada será: 

 Survey de desenho transversal junto às empresas públicas e privadas com mais de 100 

funcionários, localizadas na região da Grande Vitória, Espírito Santo, cadastradas na 

Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Espírito Santo (ABRH-ES) e que 
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possuem funcionários com deficiência em seu quadro. Os instrumentos a serem utilizados 

serão questionários fechados (Escala Likert) e entrevistas com os gestores das pessoas 

com deficiência. 

      Benefícios da pesquisa para a empresa: 

 Possibilidade de diagnosticar a forma como os gestores veem as pessoas com deficiência e 

as suas possibilidades do trabalho de acordo com o tipo de deficiência, bem como sua 

relação com as ações direcionadas às pessoas com deficiência, também considerando-se o 

tipo de deficiência. Essas informações podem contribuir com o desenvolvimento de 

programas e projetos que facilitem a inclusão de pessoas com deficiência. 

 Possibilidade de a empresa contribuir com a construção do conhecimento em uma 

temática ainda pouco explorada em estudos científicos. 

Formas de divulgação da pesquisa: 

 A divulgação dos resultados, mantido o sigilo em relação ao nome das organizações e dos 

gestores, será feita mediante a forma de artigo para periódico científico e de Dissertação 

de Mestrado. 

 Poderemos encaminhar a Dissertação de Mestrado da pesquisa, caso a empresa desejar. 

 

Gostaríamos de sublinhar nosso compromisso de manter em sigilo o nome das 

empresas e dos gestores participantes da pesquisa.  

 

Aguardamos o parecer da empresa. 

Atenciosamente. 

 

JANAYNA DE CÁSSIA COELHO SUZANO 

Mestranda do Programa de Mestrado em Psicologia 

 Universidade Federal de São João del-Rei 

 

Dra. MARIA NIVALDA DE CARVALHO FREITAS                 

Profa. Adjunta do Departamento de Psicologia 

Universidade Federal de São João del-Rei 
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  ANEXO III 

INVENTÁRIO DE CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÕES DE TRABALHO (ICD-ST) 

Instruções 

Neste questionário estão listados alguns itens relacionados a diversas concepções de deficiência. 

Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. Não há resposta certa ou errada. 

A escala avalia quanto você se identifica com cada item. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo Pouco Concordo Pouco Concordo Muito  Concordo Totalmente 

POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA! 
TIPO DE DEFICIÊNCIA   DEFICIÊNCIA AUDITIVA

1
 DEFICIÊNCIA FÍSICA

2
 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

3
 DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

4
 DEFICIÊNCIA VISUAL

5
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1. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização junto aos clientes.  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

2. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização junto aos 

funcionários. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

3. As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

12. As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com baixa produtividade. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

13. As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

14. As organizações com grande número de pessoas com deficiência são menos 

competitivas que as demais. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

15. A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima da organização. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

16. 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

17. A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina.  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

18. As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas vidas.  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

19. As pessoas com deficiência são mais estáveis no emprego que as demais. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

20. As chefias precisam ser treinadas para supervisionar o trabalho de pessoas com 

deficiência. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21. Os funcionários precisam ser treinados para trabalhar com pessoas com deficiência. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 

                                                 
1
 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

2
 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
3
 Deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais das seguintes áreas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da 

comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 
4
Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

5
 Deficiência visual: cegueira (acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); baixa visão (acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 

igual ou menor que 60o; ou ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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ANEXO IV 

INVENTÁRIO DE AÇÕES DE ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES E PRÁTICAS DE TRABALHO (IACPT) 

Desejamos saber sua opinião sobre as afirmativas que se seguem.  

Use a escala abaixo, marcando em cada questão o número que mais se aproxima de sua percepção sobre as ações de adequação das condições e práticas de trabalho realizadas, por tipo de deficiência, na organização em que você trabalha. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo Pouco Concordo Pouco Concordo Muito  Concordo Totalmente 

POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA! 

TIPO DE DEFICIÊNCIA DEFICIÊNCIA AUDITIVA
1
 DEFICIÊNCIA FÍSICA

2
 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

3
 DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

4
 DEFICIÊNCIA VISUAL

5
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22. São fornecidas informações sobre segurança e saúde no trabalho de forma 

acessível às pessoas portadoras de deficiência contratadas. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

23. São promovidas atividades de formação, instrução e informação das pessoas 

portadoras de deficiência que não as coloquem em desvantagem em relação às 

demais pessoas no que se refere às informações de segurança e saúde no trabalho. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

24. É realizada a sensibilização das chefias em relação à inserção de pessoas 

portadoras de deficiência. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

25. É feita a sensibilização dos grupos de trabalho para a inserção de pessoas 

portadoras de deficiência. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

26. Foram realizadas adaptações de instalações de trabalho visando à inserção de 

pessoas portadoras de deficiência (por exemplo, rampas, elevadores, degraus 

sinalizados com cores vivas e adaptação de banheiros, de bebedouros). 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

27. É feita a alocação de pessoas portadoras de deficiência em áreas de fácil acesso. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

28. Foram feitas aquisições ou modificações de equipamentos de trabalho 

conforme as necessidades das pessoas com deficiência contratadas. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

29. Existe sinalização dos locais de trabalho, facilitando a locomoção e o acesso 

das pessoas com deficiência. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

30. Ocorre a redistribuição de tarefas conforme as necessidades das pessoas com 

deficiência. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

31. É realizado treinamento aos membros das Brigadas de Incêndio para a 

evacuação de pessoas portadoras de deficiência. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

32. Os procedimentos de promoção e transferência das pessoas com deficiência são 

sistematizados tendo por critério sua capacidade para o trabalho. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

33. Os procedimentos de promoção e transferência das pessoas portadoras de 

deficiência são sistematizados tendo por critério sua experiência de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

34. Os procedimentos de seleção foram modificados, assegurando a possibilidade 

de realização pelas pessoas com deficiência. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

                                                 
1
Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

2
 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
3
 Deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais das seguintes áreas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e 

segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 
4
 Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

5
 Deficiência visual: cegueira (acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); baixa visão (acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou 

menor que 60o; ou ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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ANEXO V 

INVENTÁRIO DE PERCEPÇÃO DO DESEMPENHO NO AMBIENTE DE TRABALHO (IPDAT) 

Desejamos saber sua opinião sobre as alternativas que se seguem.  

Use a escala abaixo, marcando em cada questão o número que mais se aproxima de sua percepção sobre o desempenho das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, por tipo de deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

Péssimo Muito Ruim Ruim Bom Muito Bom Excelente 

POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA! 

TIPO DE DEFICIÊNCIA DEFICIÊNCIA AUDITIVA
1
 DEFICIÊNCIA FÍSICA

2
 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

3
 DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

4
 DEFICIÊNCIA VISUAL

5
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35. Qualidade do trabalho (exatidão, freqüência de erros, apresentação, ordem e 

cuidado na realização do trabalho). 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

36. Produtividade (produção ou quantidade de trabalho realizado). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

37. Capacidade de realização (capacidade de efetivação de idéias e projetos). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
38. Tempo de aprendizagem (tempo destinado à aprendizagem do trabalho). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
39. Iniciativa (identificação de novas alternativas para a realização do trabalho, 

sugestões para solução de problemas e proposição de melhorias nas atividades 

desempenhadas). 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

40. Criatividade (capacidade de propor novas idéias e projetos). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

41. Determinação (capacidade de iniciar e concluir um trabalho proposto). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

42. Autonomia (capacidade de realizar atividades de forma independente, isto é, 

sem ajuda constante dos demais). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

43. Comprometimento com os resultados (interesse, dedicação e seriedade na 

realização dos trabalhos). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

44. Cumprimento das Normas da Organização (assiduidade, pontualidade e 

atendimento às normas de segurança no trabalho). 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

45. Aproveitamento dos recursos disponíveis (evita desperdício de tempo, de 

trabalho e de material). 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

46. Capacidade da pessoa com deficiência para lidar com conflitos (capacidade de 

lidar com situações em que as pessoas tenham posições diferentes sobre 

determinado assunto, capacidade de lidar com a agressividade das pessoas). 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

47. Sociabilidade (capacidade da pessoa com deficiência para manter bom 

relacionamento com os colegas de trabalho e demais grupos dentro da organização; 

capacidade de negociar e aceitar opiniões diferentes). 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

48. Cooperação (disposição para colaborar espontaneamente com outras pessoas na 

realização dos trabalhos, buscando facilitar o alcance dos resultados). 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

                                                 
1
 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

2
 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
3
 Deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais das seguintes áreas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da 

comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 
4
 Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

5
 Deficiência visual: cegueira (acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); baixa visão (acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica); somatória da medida do campo visual em ambos 

os olhos igual ou menor que 60o; ou ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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ANEXO VI 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
para Participação em Pesquisa 

 

Título 
CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA E PERCEPÇÃO DO DESEMPENHO POR 

TIPO DE DEFICIÊNCIA: A PERSPECTIVA DOS GESTORES 

Coordenadora Mestranda Janayna de Cássia Coelho Suzano 

Orientadora Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas  

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado a participar do estudo CONCEPÇÕES DE 

DEFICIÊNCIA E PERCEPÇÃO DO DESEMPENHO POR TIPO DE DEFICIÊNCIA: A 

PERSPECTIVA DOS GESTORES.   

O objetivo deste estudo é analisar se existe relação entre concepções de deficiência 

(formas como as pessoas com deficiência são vistas) e tipo de deficiência; e verificar como os 

gestores vêem as possibilidades de trabalho que as pessoas com deficiência possuem, 

considerando-se o tipo de deficiência. 

Caso você participe, será necessário responder a três questionários e uma entrevista. 

Serão feitas perguntas sobre como você vê os diferentes tipos de deficiência; qual a percepção 

que tem das condições e práticas do seu ambiente trabalho, considerando-se o tipo de 

deficiência; bem como sua percepção sobre o desempenho das pessoas com deficiência no 

trabalho. Não há respostas certas ou erradas, o importante é a sua opinião.   

A sua participação nesta pesquisa não vai interferir nas suas relações no ambiente de 

trabalho, você não será punido por realizá-la, e não oferece nenhum risco ou desconforto para 

você. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem sofrer prejuízo. Pela sua participação no 

estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado 

com um número. Todas as informações prestadas por você são sigilosas. A divulgação das 

informações será anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. 

Os dados colhidos na presente pesquisa serão utilizados na Dissertação de Mestrado, 

em artigos científicos e em apresentações em congressos. As responsáveis garantem a total 

privacidade e estrito anonimato dos participantes, no entanto, os dados obtidos serão 

utilizados na realização das formas de trabalhos acadêmicos citados acima. Portanto, 

garantimos, desde já, a confidencialidade, a privacidade e a proteção dos dados e a não 

estigmatização, escusando-se de utilizar as informações geradas pelo trabalho em prejuízo das 

pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio ou de 

quaisquer outras formas de discriminação. 
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JANAYNA DE CÁSSIA COELHO SUZANO 
Departamento e Mestrado de Psicologia 

 
 

MARIA NIVALDA DE CARVALHO-FREITAS 
Departamento e Mestrado de Psicologia 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 
Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

                                                  (nome do voluntário) 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A 

explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão, e que isso não me causará nenhum prejuízo. Sei 

que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu 

concordo em participar do estudo.  

........................................................................, ........../........../............... 
(Cidade)                                                                    (Data) 

 
 
__________________________________                  ________________________ 
                Assinatura do gestor                                         Documento de identidade 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO VII 

 

 

 

 

Este bloco do questionário tem como único objetivo traçar um perfil do conjunto dos 

participantes da pesquisa. Por favor, marque com um (X) a alternativa mais adequada ao seu 

caso e escreva as respostas das perguntas que requerem complemento de informações.  

  

1.  Sexo:  

1. (   )   Masculino      2. (   )   Feminino  

  

2.  Idade: ___________________  

  

3.  Estado civil:  

1. (   )   Solteiro (a)           

2. (   )   Casado (a)   

3. (   )   Desquitado (a)  

4. (   )   Divorciado (a)  

5. (   )   Viúvo (a)   

6. (   )   Outro ___________________________________________   

  

4.  Religião:  

1. (   )  Católica        

2. (   )  Protestante  

3. (   )  Adventista  

4. (   )  Espírita  

5. (   )  Ortodoxa  

6. (   )  Judaica  

7. (   )  Islâmica  

8. (   )  Outra ___________________________________________  

  

5.  Indique seu grau de escolaridade mais elevado:  

1. (   ) Ensino Fundamental incompleto        

CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 
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2. (   ) Ensino Fundamental completo  

3. (   ) Ensino Médio incompleto  

4. (   ) Ensino Médio completo  

5. (   ) Superior incompleto –  Curso___________________________  

6. (   ) Superior completo – Curso_____________________________  

7. (   ) Especialização  – Curso_______________________________  

8. (   ) Mestrado – Curso ___________________________________  

9. (   ) Doutorado – Curso __________________________________  

 

6. Área em que trabalha: __________________________________________     

 

7.  Cargo: ________________________________________________________  

  

8.  Há quanto tempo trabalha nesta empresa? ______________________  

  

9.  Há quanto tempo ocupa este cargo? ___________________________  

 

10. Gerencia pessoa(s) portadora(s) de qual(is) deficiência(s)?   

1. (   ) Auditiva. Quantas? ________  

2. (   ) Física. Quantas? ________  

3. (   ) Intelectual. Quantas? ________   

4. (   ) Múltipla. Quantas? ________    

5. (   ) Visual. Quantas? ________   

  

11. Qual(is) cargo(s) essa(s) pessoa(s) ocupa(m)?   

  

1. Cargos operacionais. Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física          c) (   ) Intelectual     d) (   ) Múltipla    e) (   ) Visual  

 

2. Cargos administrativos. Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física          c) (   ) Intelectual     d) (   ) Múltipla    e) (   ) Visual   

 

3. Cargos técnicos. Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física          c) (   ) Intelectual     d) (   ) Múltipla    e) (   ) Visual   
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4. Cargos gerenciais. Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física          c) (   ) Intelectual     d) (   ) Múltipla    e) (   ) Visual   

 

5. Estagiários/Trainees. Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física          c) (   ) Intelectual     d) (   ) Múltipla    e) (   ) Visual   

 

6. Outros. _________________________________________________.   

Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física          c) (   ) Intelectual     d) (   ) Múltipla    e) (   ) Visual   

 

12. Há quanto tempo trabalha diretamente com pessoas com deficiência nesta 

empresa?__________________________________________________. 

  

13. Tem conhecimento sobre a Legislação para a inserção no trabalho de pessoas com 

deficiência:  

1. (   ) Não conheço                                                3. (   ) Tenho noções básicas  

2. (   ) Já ouvi falar                                                 4. (   ) Conheço a legislação     

                                                                              

14. As informações que possui sobre a deficiência e sobre as pessoas com deficiência são:  

1. (   ) Não tenho informações sobre esse assunto  

2.  (    ) Superficiais, isto é, são informações obtidas através de jornais e televisão  

3. (   ) Na minha formação profissional estudei sobre questões relacionadas à deficiência   

4. (   ) Na minha formação profissional estudei sobre a deficiência e sobre a inclusão no 

trabalho de pessoas com deficiência  

   

15. Tem informações sobre tecnologias que facilitam o trabalho de pessoas com deficiência:  

1.  (   ) SIM           2.  (   ) NÃO  

  

15.1. Caso SIM, cite alguns exemplos:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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16. Estuda (estudou) com pessoas com deficiência? 1. (   ) SIM   2. (   ) NÃO 

  

16.1.  Se SIM, durante quanto tempo? ______________________________ 

 

16.2.  Com pessoa(s) portadora(s) de qual (is) tipo(s) de deficiência convive(u) na escola?  

 1. (   ) Auditiva  

 2. (   ) Física   

 3. (   ) Intelectual   

 4. (   ) Múltipla   

 5. (   ) Visual    

  

17.   Tem pessoas com deficiência na família? 1. (   ) SIM     2. (   ) NÃO  

17.1.  Se sim, qual o grau de parentesco  

(pais/irmãos/primos/tios/...)?______________________________________  

  

17.2. Qual(is) da(s) deficiência(s) a(s) pessoa(s) com que convive(u) na família 

possui(em)?  

 1. (   ) Auditiva  

 2. (   ) Física   

 3. (   ) Intelectual   

 4. (   ) Múltipla   

 5. (   ) Visual    

  

18.   Sua experiência prévia com pessoas com deficiência foi:  

1. (   ) positiva. Com qual(is) tipo(s) de deficiência?   

   a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física  c) (   ) Intelectual    d) (   ) Múltipla    e) (   ) Visual   

  

2. (   ) negativa. Com qual(is) tipo(s) de deficiência?   

   a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física   c) (   )Intelectual   d) (   ) Múltipla     e) (   ) Visual   

  

3. (   ) não tive contato com pessoas com deficiência. Com qual(is) tipo(s) de deficiência?   

   a) (   ) Auditiva    b) (   ) Física    c) (   ) Intelectual   d) (   ) Múltipla   e) (   ) Visual   
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19. O ambiente em que você teve contato (conviveu) com pessoas com deficiência possuía 

adequações físicas (arquitetônicas), por exemplo, rampas, banheiros adaptados, sinalizações 

etc. que facilitavam a mobilidade dessas pessoas?   

1.(   ) SIM     2.(   ) SIM, mas não o suficiente para atendê-las   3.(   ) NÃO  

  

19.1.  Caso SIM, o ambiente fornecia adaptações para pessoas com qual(is) tipo(s) de 

deficiência?  

1. (   ) Auditiva  

2. (   ) Física   

3. (   ) Intelectual   

4. (   ) Múltipla   

5. (   ) Visual    

  

20. No ambiente em que você convive (conviveu) com pessoas com deficiência as práticas em 

relação a elas:  

a)  (   ) discriminavam as pessoas com deficiência.   Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

1. (   ) Auditiva   2. (   ) Física    3. (   ) Intelectual  4. (   ) Múltipla   

5. (   ) Visual  

  

b) (  ) eram paternalistas com as pessoas com deficiência (superprotegiam essas pessoas). 

Qual(is) tipo(s) de deficiência?   

1. (   ) Auditiva   2. (   ) Física    3. (   ) Intelectual  4. (   ) Múltipla    

5. (   ) Visual  

  

  c)  (  ) supervalorizavam as contribuições das pessoas com deficiência. Qual(is)  tipo(s) de 

deficiência?   

1. (   ) Auditiva   2. (   ) Física    3. (   ) Intelectual  4. (   ) Múltipla   

5. (   ) Visual  

  

d) (   ) davam condições e exigiam desempenho similar tanto para pessoas com deficiência 

como para as demais pessoas.   Qual(is)  tipo(s) de deficiência?   

1. (   ) Auditiva   2. (   ) Física    3. (   ) Intelectual  4. (   ) Múltipla    

5. (   ) Visual 
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21. Comentários que julgar importante sobre a inserção de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

 

 

1.  Segmento de atuação da empresa:_________________________________ 

  

2.  Tipo de propriedade da organização:   

1. (   ) Pública   

2. (   ) Privada    

3. (   ) Terceiro Setor    

  

3.  Nacionalidade da empresa:  

1. (   ) Nacional        

2. (   ) Multinacional  

3. (   ) Capital misto  

  

4.  Tempo de existência da empresa: ____________________________  

  

5.  Número de funcionários: __________________________________  

  

6.  E-mail (caso deseje receber os resultados da pesquisa):  

___________________________________________________________ 

 

 

OBRIGADA POR SUA CONTRIBUIÇÃO! 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
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ANEXO VIII 
 

 

 

 

1) De uma maneira geral, como você avalia o desempenho da(s) pessoa(s) com deficiência 

que trabalha(m) com você?  

 

 

2) Você tem mais facilidade para trabalhar com um tipo específico de deficiência? Se SIM, 

com qual tipo de deficiência e por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM O GESTOR DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 


