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RESUMO 

 

O acesso ao trabalho para pessoas com deficiência (PCD), garantido pela Lei de Cotas, traz 

como desafio para as organizações a necessidade de gerenciar a diversidade e promover a 

inclusão de todas as pessoas, mediante uma inserção digna, que possa proporcionar 

desenvolvimento e valorização do indivíduo, para além de suas limitações. Para tanto, a 

presente pesquisa buscou investigar como o profissional de Recursos Humanos (RH) – 

percebido como potencial facilitador da acessibilidade atitudinal nas organizações – concebe a 

deficiência e as reais possibilidades de trabalho para as PCD. O estudo teve como objetivo 

geral verificar a existência de relação entre as crenças dos profissionais de RH sobre a 

deficiência (concepções de deficiência), as atitudes destes frente às possibilidades de ação no 

processo de inclusão de PCD e as práticas de RH implementadas nas organizações em que 

trabalham. Participaram da pesquisa 55 profissionais de RH filiados à Associação Brasileira de 

Recursos Humanos de Minas Gerais (ABRH/MG). A coleta de dados compreendeu a 

aplicação de três questionários: o Questionário Práticas de RH em Relação à Inclusão de 

Pessoas com Deficiência no Trabalho, o Inventário de Concepções de Deficiência em 

Situações de Trabalho (ICD-ST) e o Questionário de Atitudes Frente às Possibilidades de Ação 

para a Inclusão, além de entrevista estruturada. Os resultados demonstraram divergências nas 

concepções de deficiência compartilhadas pelos profissionais de RH, o que implica dúvidas 

sobre pressupostos importantes para o trabalho com PCD. Foram identificadas atitudes 

diferenciadas desses profissionais frente à inclusão, não havendo, em relação à sua crença 

sobre a deficiência, uma posição clara que possa efetivamente ter potencial para se transformar 

em ações. Conclui-se que poucas mudanças têm sido feitas para promover a inclusão nas 

empresas. As práticas de RH pecam por não atentarem para as necessidades diferenciadas das 

PCD. Por fim, salienta-se que o engajamento dos profissionais de RH é de extrema 

importância para que barreiras atitudinais possam ser eliminadas e as PCD possam ter 

oportunidades e condições adequadas de trabalho. 

 

Palavras-chave: pessoas com deficiência, inclusão, trabalho, profissionais de RH, concepções 

de deficiência. 
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ABSTRACT 

 

Access to employment for people with disabilities, guaranteed by the Quota Law, brings a 

challenge for organizations the need to manage diversity and to promote inclusion of all 

people, through a worthy inclusion, that can to provide development and appreciation of 

individual beyond it is limitations. Therefore, the present research sought to investigate how 

the Human Resources Professional (HR) identified as potential facilitator of attitudinal 

accessibility in organizations – conceives disability and real employment opportunities for 

people with disabilities (PWD).  The study had as general goal to verify the existence of a 

relationship between beliefs of HR professionals about disability (conceptions of disability), 

the attitudes of these professionals towards possibilities of action in the inclusion process to 

the PWD and HR practices in their organizations. Participated on this search 55 HR 

professionals affiliated to the Brazilian Association of Human Resources of Minas Gerais 

(ABRH/MG).  Data collection was made by application of 3 questionnaires:  Questionnaire of 

HR practices in relation to the inclusion of people with disability at work, inventory of 

conceptions in disability work situations (ICD-WS), the questionnaire of attitudes and action 

possibilities to the inclusion, and structured interview. The results showed differences in 

conceptions of disability shared by HR professionals, which cause doubts about important 

issues to work with PWD.  Were identified different attitudes to the inclusion of these 

professionals face relation to his belief about disability, no clear position that can have real 

potential to turn in actions. It is concluded that few changes have been made to promote 

inclusion into companies. HR practices do not attend to the different requirements of people 

with disabilities. Finally it`s stresses that the engagement of HR professionals is extremely 

important to eliminate attitudinal barriers and people with disabilities can have opportunities 

and adequate working conditions. 

 

Keywords: people with disability, inclusion, employment, HR professionals, conceptions of 

disability. 
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INTRODUÇÃO  

 

A inclusão de PCD nos diferentes contextos sociais é um movimento ainda recente no 

Brasil, que se configura como parte da busca de uma nova realidade: “a sociedade inclusiva” 

(Resende & Vital, 2008). Tal sociedade caracteriza-se pela abertura de oportunidades a todas 

as pessoas, visando a estimular a participação de cada um e a apreciar as diferentes 

experiências humanas, além de reconhecer o potencial de todo cidadão. A sociedade inclusiva 

visa ao tratamento justo e igualitário e à equiparação de oportunidades a todos os indivíduos, 

indistintamente. Nesse cenário, o acesso ao trabalho para PCD torna-se um desafio a ser 

superado.  

A concepção do trabalho passou por profundas modificações desde a Revolução 

Industrial no séc. XVIII. Com a ascensão do capitalismo, o trabalho, antes atribuído apenas a 

servos e escravos, sendo por isso desvalorizado, passou a fazer parte do ideário de liberdade e 

autonomia dos indivíduos (Teixeira, 2009), adquirindo, portanto, posição de centralidade na 

vida do sujeito. 

 Ocorreram muitas mudanças na sociedade, mas a relevância do trabalho, sobretudo no 

que tange à autonomia e ao reconhecimento, permanece, tendo importância na vida 

profissional das pessoas, e elas tendem a buscá-lo cada vez mais. Para Job (2003), “as pessoas 

tecem identidades próprias a partir dos amigos que têm, da vida familiar que criam, das suas 

atividades, das escolas e igrejas que frequentam – e dos seus empregos” (p.31). 

Oliveira e Piccinini (2005) acrescentam que definir o trabalho engloba uma variedade 

de objetos, eventos e situações um tanto complexos, sendo difícil uma única definição a 

respeito do que ele representa. De acordo com os autores, “parte desta complexidade deriva da 

diversidade de significados que adquire. Estes significados estão condicionados à importância 

do trabalho para os indivíduos, o que depende das suas funções sociais, das características da 

sua atividade laboral e das condições em que esta ocorre” (p. 5). 

Desde meados dos anos 1950, pesquisadores têm buscado, por diferentes 

metodologias, compreender o significado atribuído ao trabalho pelas pessoas em diferentes 

países (Morin, Tonelli, & Pliopas, 2007). Esses resultados mostraram que o sentido da 

atividade de trabalho pode assumir desde uma condição de neutralidade até a de centralidade 

na identidade pessoal e social dos indivíduos (Morin et al., 2007). Para Tanaka (2007), por 
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meio do trabalho o indivíduo constrói sua identidade social e pode sentir-se útil e produtivo 

perante a sociedade à qual pertence. Por outro lado, o trabalho é também uma questão de 

direito pelo qual as minorias, historicamente excluídas, ainda buscam reconhecimento e 

igualdade de tratamento (Scott, 2005). 

O art. 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos garante: “todo ser humano 

tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho 

e à proteção contra o desemprego” [Organização das Nações Unidas (ONU), 1948]. 

Entretanto, de acordo com Carvalho-Freitas (2007) e Serrano (2007), uma parcela 

considerável da população, as PCD, ainda encontra dificuldades para ingressar e se manter no 

competitivo mercado de trabalho.  

A definição de PCD para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2006) é: 

 

[...] indivíduo cujas perspectivas de obter emprego apropriado, reassumi-lo, 
mantê-lo e nele progredir são substancialmente reduzidas em virtude de 
deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla devidamente 
reconhecida, agravadas pelas dificuldades locais de inclusão no mundo do 
trabalho (p. 5). 

 

Dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010) revelam que, de uma população de quase 191 milhões de pessoas, mais de 45 milhões 

apresentam algum tipo de deficiência, o que representa 23,91% da população brasileira. Isso 

significa que houve um aumento significativo de PCD durante essa década1.  

No mundo todo, segundo a OIT (2006), o desemprego entre os 386 milhões de PCD 

em idade para trabalhar é muito maior do que para indivíduos economicamente ativos, 

podendo as taxas de desemprego no primeiro grupo chegar a 80%. No Brasil, de acordo com 

os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) [Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), 2011], somente 0,7% do total de vínculos empregatícios formais no ano de 2011 foi de 

PCD, o que denota baixos índices de empregabilidade para essa parcela da população. Tal 

índice mantém-se estável desde 2010. 

                                                           
1De acordo com os dados do Censo realizado em 2000, as PCD somavam cerca de 24,6 milhões, o que 
correspondia a 14,5% da população (IBGE, 2000). 
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Visando a garantir a inserção de PCD no mercado formal de trabalho, o Governo 

brasileiro sancionou a Lei n. 8.213 (1991), conhecida como Lei de Cotas. O art. 93 dessa Lei 

estipula que qualquer empresa, com 100 ou mais empregados, está obrigada a preencher de 2 a 

5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou PCD habilitadas.  

Entretanto, de acordo com Ribeiro e Carneiro (2009), “a implementação da política 

nacional de cotas empregatícias para portadores de deficiência não se deu de forma imediata” 

(p. 546). Após quase uma década da legislação de cotas, foi promulgado o Decreto n. 3.298 

(1999), regulamentando e conferindo operacionalidade à norma legal e atribuindo ao 

Ministério Público do Trabalho (MPT) a responsabilidade pela fiscalização da Lei. 

De acordo com estudo realizado pelo Instituto Ethos (2010), apesar de constatado um 

aumento no número de empresas que têm em seu quadro efetivo PCD, esse número ainda é 

pouco representativo perante o que prevê a legislação. 

Além disso, alguns problemas ainda podem ser evidenciados durante a tentativa de 

cumprimento da Lei pelas organizações. De acordo com Carvalho-Freitas, Toledo, 

Nepomuceno, Suzano e Almeida (2010): 

 

Essa nova exigência traz para o cenário das organizações a necessidade de 
gerir o trabalho dessas pessoas, o que, por definição, é uma atividade 
complexa, pois são diversos os tipos de deficiência, em diversas 
intensidades, que podem ter impacto diferenciado sobre as necessidades de 
adequação das condições e práticas de trabalho. As pesquisas indicam que há 
falta de preparo social, assim como inúmeras barreiras funcionais e 
arquitetônicas (p. 265). 

 

Para Maciel (2000), o simples contato com uma PCD pode provocar diferentes tipos de 

reações, preconceitos e inquietações. Soma-se a isso a falta de conhecimento da sociedade 

sobre a deficiência. Para o autor, tal desconhecimento, em geral, faz com que “a deficiência 

seja considerada uma doença crônica, um peso ou um problema” (p. 53). E é a partir desse 

entendimento preconceituoso sobre as PCD que, historicamente, muitas barreiras foram 

construídas e consolidadas, podendo ser encontradas até hoje, nos mais diversos ambientes 

sociais e sob variadas formas, sendo a barreira atitudinal o principal obstáculo para a inclusão 

(Lima, Guedes, L. C., & Guedes, M. C., 2010; Suzano, 2011). 

A atitude é considerada por muitos pesquisadores (Fishbein & Ajzein, 1975; Tanaka, 

2007) como um termo controverso por englobar componentes cognitivos (conhecimentos e 
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crenças a respeito de um determinado objeto), afetivos (emoções e sentimentos positivos ou 

negativos) e comportamentais (disposição para comportar-se diante de um objeto). As atitudes 

têm uma dimensão avaliativa que varia em direção e intensidade. Tal direção pode ser 

antagônica, como positivo-negativo, concordância-discordância e aceitação-rejeição. Já a 

intensidade envolve graus diferentes de aceitação, rejeição ou discordância em relação ao 

objeto (Tanaka, 2007). 

Considerando que a deficiência tem sido objeto de discriminação e preconceito 

(Pessoti, 1984; Aranha, 1995; Carvalho-Freitas & Marques, 2007) e entendendo discriminação 

como o “fechamento do acesso a certos bens ou recursos, certos papéis ou status, ou através de 

um fechamento diferencial ou negativo” (Jodelet, 2001, p. 53) e preconceito como um pré-

julgamento positivo ou negativo direcionado a pessoas ou grupos com atributos ou 

características próprias (Jodelet, 2001), verifica-se que a relação com as PCD tem sido 

marcada por atitudes desfavoráveis, denominadas barreiras atitudinais. Sob essa perspectiva, 

as barreiras atitudinais estariam relacionadas a uma predisposição negativa às PCD na medida 

em que elas se distanciam do padrão de normalidade comumente aceito pela sociedade. 

No entanto, segundo Finkelstein (1980), é a sociedade quem estabelece os padrões de 

normalidade, criando o paradoxo entre pessoas com e sem deficiência, e, a partir disso, julga, 

segundo seus critérios, aqueles que não se encaixam nesses padrões. De acordo com o autor, a 

deficiência nada mais é do que uma construção social, na medida em que é ampliada pelos 

contextos sociais que não dispõem de mecanismos que ofereçam circunstâncias ótimas (de 

acesso, oportunidades e adaptações), para que as PCD possam levar uma vida igualmente 

equiparada com as pessoas sem deficiência.  

Além disso, conforme Finkelstein (1980), não há como desconsiderar os aspectos 

biológicos, o comprometimento e a limitação próprios e específicos de cada tipo de 

deficiência. Mas o autor enfatiza a necessidade de desviar o foco para os aspectos sociais, 

abrindo novos caminhos para eliminar o preconceito e promover a acessibilidade e efetiva 

inclusão de PCD. 

Por essa via, e levando-se em consideração a relação social historicamente mantida 

com as PCD, o acesso ao trabalho, sob uma perspectiva de garantia de direitos, pode ser 

pensado para além da simples inserção das PCD nos espaços laborais. A inclusão, buscando a 

equiparação de oportunidades para todos, visa a um processo de mudanças nas empresas tanto 
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físicas (arquitetônicas) quanto funcionais e atitudinais. Para Serrano (2007), “incluir não se 

trata só de eliminar tais obstáculos físicos, mas também os atitudinais, reduzindo ou 

eliminando o preconceito e ações discriminatórias” (p. 46). Para além do simples cumprimento 

da Lei, a admissão de PCD implica mudança nas atitudes de todas as pessoas que irão 

compartilhar com aquelas o mesmo ambiente de trabalho (Tanaka, 2007). Segundo Guimarães, 

M. P. (2008): 

 

Inclusão não é só teoria, mas prática: resultante de práticas inclusivas. Nesse 
processo, mais do que uma palavra ‘politicamente correta’ (como antes 
foram os termos: integração, normalização...), temos que nos referir ao 
processo de construção de uma sociedade inclusiva, na qual as diferenças 
das pessoas sejam reconhecidas como algo natural e valorizado. Práticas 
inclusivas significam abrir oportunidades iguais, trabalhar em um espaço que 
seja comum e compartilhado. A prática inclusiva é o processo de valorizar 
um indivíduo para que a riqueza por sua diversidade seja também a riqueza 
do grupo (p. 93). 

 

De acordo com pesquisa realizada por Carvalho-Freitas e Marques (2010), as 

possibilidades para a inserção de PCD em dado período histórico são decorrentes da forma 

predominante de ver a deficiência. Frente a essa perspectiva, diferentes crenças ou concepções 

de deficiência caracterizam as ações historicamente voltadas para as PCD (Carvalho-Freitas, 

2007). Enfatiza a autora que “[...] as concepções de deficiência estruturadas por meio de 

matrizes interpretativas dominantes contribuem para o aparecimento de ações sociais mais ou 

menos regulares e que abrem maiores ou menores possibilidades de inserção social para a 

PCD” (p. 37). Para Finkelstein (1980), torna-se necessário repensar a forma com que, 

historicamente, a sociedade se relaciona com as PCD.  

Assim, corroborando a ideia de que as atitudes podem servir como obstáculo para a 

inclusão de PCD no trabalho e visando a contribuir para que tal acesso possa realmente 

proporcionar dignidade, desenvolvimento e valorização do indivíduo para além de suas 

limitações, é importante verificar como os profissionais normalmente responsáveis pela 

seleção, treinamento e acompanhamento de trabalhadores nas organizações veem a deficiência 

e o trabalho das PCD. Entre esses profissionais, entender como o profissional de RH lida com 

a Lei de Cotas e seus desdobramentos relativos à inclusão de PCD torna-se um objeto de 

estudo relevante, principalmente considerando o papel desse profissional na introdução ou 
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interdição da entrada ou permanência de PCD nas organizações. Para Suzano (2011), mais do 

que inserir as PCD no ambiente de trabalho, por meio da Lei de Cotas, é necessário promover 

a ressignificação e a reformulação de concepções e valores acerca da PCD, cuja potencialidade 

pode ser aflorada, desde que lhe sejam oferecidas condições e oportunidades adequadas.  

Finalmente, ao refletirmos sobre as diferentes concepções humanas a respeito da 

deficiência, e pensarmos no profissional de RH como potencial facilitador da acessibilidade 

atitudinal nas organizações, surgem as seguintes perguntas: haveria relação entre as crenças 

compartilhadas pelos profissionais de RH e as reais possibilidades de ação para inclusão de 

PCD nas organizações? Quais crenças e atitudes favorecem ou dificultam a entrada e/ou 

permanência de PCD no trabalho? O fato de existirem políticas inclusivas em uma 

organização muda a concepção que se tem acerca da deficiência?  

Tais questionamentos fomentaram o interesse em investigar como os profissionais de 

RH vêm lidando com a inclusão de PCD nas organizações. De acordo com Carvalho-Freitas e 

Marques (2010): 

 
Quando se está defronte de um emaranhado de dados sobre o processo de 
inserção nas organizações, a análise das concepções de deficiência 
compartilhada por gestores e colegas de trabalho das pessoas com 
deficiência pode oferecer uma direção, um suporte teórico para lidar mais 
adequadamente com tantos elementos de análise ou demandas cotidianas (p. 
123). 

 

A relevância desta pesquisa justifica-se, portanto, pela possibilidade de compreender o 

processo de inclusão de PCD nas organizações e, com isso, auxiliar, conforme sugerem 

Carvalho-Freitas e Marques (2010), “no planejamento de ações relacionadas à inserção de 

pessoas com deficiência no trabalho” (p. 123). Neste sentido, que o que tem sido feito em 

empresas consideradas inclusivas, de acordo com Federação Brasileira de Bancos (Federação 

Brasileira de Bancos [Febraban], 2006) é o investimento em acessibilidade, a capacitação do 

público interno da empresa para o trabalho com PCD, o desenvolvimento de instrumentos de 

acompanhamento e avaliação, bem como o desenvolvimento de programas de capacitação 

para PCD. (Febraban, 2006). Além disso, a inclusão precisa ser vista como um valor 

organizacional que deve ser incorporado por todos. (Ávila-Vitor & Carvalho-Freitas, 2012). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Verificar se existe relação entre as crenças dos profissionais de RH sobre a deficiência 

(concepções de deficiência), as atitudes deles frente às possibilidades de ações no processo de 

inserção de PCD e as práticas de RH implementadas nas organizações em que trabalham. 

 

Objetivos específicos 

 

� Identificar as crenças ou concepções de deficiência predominantes entre os 

profissionais de RH. 

� Verificar quais práticas de RH inclusivas são adotadas nas organizações em que os 

profissionais de RH atuam. 

� Identificar a atitude desses profissionais em relação às ações que consideram possíveis 

serem efetivadas para a inclusão de PCD nas organizações. 

� Verificar se existe relação entre o que é praticado na área de RH e as crenças 

compartilhadas pelos profissionais de RH. 

� Verificar se é possível agrupar os respondentes em grupos relativamente homogêneos 

entre si e heterogêneos entre eles em relação às crenças, atitudes e práticas de RH das 

organizações. 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1. Crenças sobre deficiência 

 

Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS. Pessoas como 
quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e 
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o 
respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva 
participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades, 
evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica 
da condição humana (Secretaria de Direitos Humanos, 2012). 
 

  

Entende-se por crenças, as diferentes concepções ou interpretações sobre a deficiência que se 

mantiveram na sociedade no decorrer da história (Carvalho-Freitas, 2007). Tais crenças ainda hoje 

permeiam as ações voltadas para as PCD nos diferentes contextos sociais. A seguir são apresentadas as 

seis matrizes de interpretação da deficiência, identificadas através de um extenso estudo realizado por 

Carvalho-Freitas (2007). 

 

3.1.1 As matrizes históricas de interpretação da deficiência 

 

O significado da palavra deficiência por si só denota algo que falta, podendo também 

ser interpretada como uma perda ou defeito2. À pessoa detentora desse “defeito” sempre coube 

a responsabilidade por suas mazelas e por sua natureza destoante das pessoas “normais”. 

Durante muito tempo, as PCD sofreram com atitudes injustas e discriminatórias por trazerem 

em sua aparência a estampa da diferença. Por muito tempo, cobrou-se dessas pessoas um alto 

preço pela limitação que apresentavam. 

A necessidade de se garantirem direitos iguais de acesso e oportunidades a todas as 

pessoas é prioridade atualmente presente em políticas públicas de vários países do mundo 

(Goss, D., Goss, F.,& Adam-Smith, 2000; Blanchard, 2001; Oliveira, Goulart Jr., & Fernandes, 

2009). Tal medida, que inclui mudanças sociais profundas, envolve a ruptura com antigas 

formas de se considerar a PCD.  

                                                           
2http://www.dicio.com.br/deficiencia/ 
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Visando a compreender as múltiplas significações atribuídas à deficiência, Carvalho-

Freitas (2007) revisou a literatura sobre o tema e, por meio de uma análise histórica, mapeou 

diferentes concepções humanas ou matrizes interpretativas, também consideradas como 

crenças, que ainda hoje norteiam as ações e atitudes voltadas para as PCD.  

A primeira matriz de pensamento identificada por Carvalho-Freitas (2007) diz respeito 

à matriz de subsistência/sobrevivência, encontrada na Grécia Antiga entre os sécs. XII a VII 

a.C. Por essa via de pensamento, o homem precisava ser capaz de contribuir para a defesa e 

sobrevivência da sociedade. O pensamento mítico guiava as ações dessa civilização, que 

considerava os deuses e espíritos como detentores de poder divino sobre os homens. O mito de 

Hefestos3 revela a forma como as PCD eram tratadas, cabendo somente a elas demonstrarem 

sua efetiva contribuição para a sociedade. 

Ainda dentro dessa matriz de interpretação, Carvalho-Freitas (2007) aponta o período 

após a Segunda Guerra Mundial como um período em que a questão da 

subsistência/sobrevivência foi o pressuposto que norteou a relação da sociedade com as PCD, 

marcando o início de mudança de pensamento em relação à deficiência. Os ex-combatentes, 

mutilados pela guerra, ainda mantinham conhecimento e experiência capazes de contribuir 

para com a sociedade que, por seu turno, precisava de mão de obra para fazer frente à escassez 

de trabalhadores junto aos esforços da guerra. Assim, esses ex-combatentes (mutilados) foram 

incluídos como força de trabalho útil. Dessa forma, viu-se no trabalho dessas pessoas 

importante ajuda.  

A partir daí, iniciou-se uma relação legal entre direito e trabalho das PCD, mas que 

exige a ruptura com antigos critérios que consideravam as PCD incapazes de contribuir com a 

sociedade. A matriz de subsistência/sobrevivência ainda hoje pode ser percebida em meio às 

atitudes de gestores e chefias ao considerar previamente uma PCD como incapacitada para o 

trabalho. Cabe sempre à pessoa que tem algum tipo de deficiência demonstrar, por seus 

próprios meios, sua capacidade para se inserir no trabalho. Nessa perspectiva de entendimento 

da deficiência, nenhuma medida ou adaptação específica lhe é concedida. 

                                                           
3Hefestos, Deus do fogo, filho de Hera e Zeus, é jogado ao mar por nascer com uma deficiência (coxo). Salvo 
pelas filhas do Oceano, desenvolve-se como artesão e passa a criar belos e preciosos objetos. Desejando 
recuperar sua condição de Deus, cria um belo trono que prende Hera, tornando-a sua prisioneira até que esta, sem 
saída, é obrigada a lhe restituir o lugar de direito. Em troca de sua liberdade, Hefestos solta Hera e retoma seu 
posto no Olimpo. (Carvalho-Freitas & Marques, 2007, p. 63).  
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A segunda matriz de pensamento, caracterizada pela sociedade ideal e função 

instrumental da pessoa, deixa sua marca em duas importantes passagens históricas. 

Inicialmente, revelou-se na Grécia, entre o séc. VI a.C. e o ano 322 a.C., momento em que o 

pensamento mítico cedeu lugar ao pensamento filosófico de Platão e Aristóteles. Nesse 

período, uma nova ordem social emergiu por intermédio das cidades-Estado, e os cidadãos 

passaram a ser mais ativos tanto política, quanto economicamente. O pensamento, voltado 

para a racionalidade, a empiria, a política e a ética, trouxe como exigência um ideal de 

sociedade calcado na perfeição, por meio do qual “o valor da pessoa estava em sua função 

social e na cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual” (Carvalho-Freitas & Marques, 

2007, p. 65). Tal perspectiva não deixava espaço para que as PCD pudessem conviver em 

sociedade. A elas, era dedicado o lugar da exclusão. 

O segundo momento histórico – sociedade ideal/ função instrumental da pessoa – 

emergiu na Europa, em particular na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio 

à interpretação nazista dos pensamentos sobre eugenia e evolução das espécies, ancorada pelas 

ideias de Galton, Darwin e Mendel, iniciou-se a discussão a respeito do destino a ser dado aos 

indivíduos incapacitados, física e mentalmente. Não havia lugar e nem dinheiro disponível 

para manter PCD em tempos difíceis de guerra. Ao mesmo tempo, um programa de eutanásia 

para PCD poderia significar compaixão para com elas, além de economia e purificação da raça 

(Carvalho-Freitas & Marques, 2007).  

Dessa forma, com o respaldo de Hitler, milhares de pessoas foram assassinadas por 

serem deficientes ou por adquirirem a deficiência nos campos de combate. Por não mais se 

enquadrarem no modelo de perfeição da “sociedade ideal”, essas pessoas eram abandonadas, 

excluídas ou simplesmente eliminadas. A matriz da sociedade ideal/função instrumental da 

pessoa ainda hoje é evidenciada por meio de tratamentos agressivos à PCD ou mesmo 

mediante atitudes de não-aceitação e recusa em compartilhar com esta o mesmo ambiente. 

Já na Idade Média (séc. IV ao séc. XIV), a queda do Império Romano simbolizou o 

marco para a mudança cultural da sociedade. Da influência do pensamento filosófico grego, os 

cidadãos passaram a ser conduzidos pela nova doutrina cristã. A igreja passou a deter a 

responsabilidade pela educação e cultura do povo (Carvalho-Freitas, 2007). Nesse período, 

vigorou a matriz de interpretação da deficiência como fenômeno espiritual. 
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A crença nos fenômenos divinos e diabólicos sustentava as superstições da época e, 

muitas vezes, a intolerância contra as PCD. “Assim, durante a Inquisição, todo portador de 

deficiência que fosse reconhecido por ser uma encarnação do mal (pecado) era destinado à 

tortura e à fogueira” (Carvalho Freitas & Marques, 2007, p. 68). Havia, entretanto, além do 

predomínio do pensamento da deficiência como castigo divino, também a crença de que a 

deficiência era uma manifestação das obras de Deus. Por essa via, mudou-se a forma de tratar 

as PCD, dispensando a elas um tratamento piedoso e/ou caridoso, por meio do abrigo e da 

institucionalização. De acordo com Carvalho-Freitas e Marques (2007): 

 

O cristianismo modifica o status do deficiente de coisa para pessoa. A ética 
cristã reprime a tendência a livrar-se da pessoa com deficiência pelo 
abandono ou ausência de alimentação; ela precisa ser mantida e cuidada. 
Contudo, a igualdade no status moral não corresponderá, até a época do 
iluminismo, a uma igualdade civil, de direitos. A relação com essas pessoas 
é, ainda, marcada pela segregação, reeditando a contradição castigo-caridade 
que permeia a concepção cristã sobre a deficiência (p. 68). 

 

Carvalho-Freitas e Marques (2007) também apontam as constantes exposições públicas 

a que eram submetidas as PCD, como forma de despertar a compaixão e a piedade na 

sociedade. Tal atitude pode ainda ser encontrada nos dias atuais. Na matriz de interpretação da 

deficiência como fenômeno espiritual, não havia espaço para o trabalho, pois, de acordo com 

tal pensamento, essas pessoas eram carentes de cuidado em abrigos especializados. Dessa 

forma, nota-se que essa matriz está enraizada mediante práticas assistencialistas, carregadas de 

sentimentos de piedade e/ou caridade, que minimizam a autonomia das PCD. Em alguns 

casos, as PCD são consideradas como anjos que vieram ao mundo em cumprimento de alguma 

missão divina. 

A quarta matriz diz respeito à normalidade como matriz de interpretação da 

deficiência. No período histórico atravessado por reformas, revoluções e descobertas, o 

racionalismo abriu caminho para o pensamento científico, capaz de explicar os fenômenos do 

mundo, por meio de leis mais precisas e realistas, que romperam com antigas explicações 

míticas e espirituais. A deficiência, até então calcada numa concepção divina/espiritual passou 

a ser tratada pela medicina como doença, que, pela dimensão biológica, pode ser diagnosticada 

e tratada em ambientes especializados. Abre-se o parâmetro para o corpo considerado normal, 

em perfeitas condições de funcionalidade, e o corpo disfuncional, que apresenta a deficiência.  
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Assim, a deficiência passou a ser vista como um desvio da normalidade. Ocorreu a 

“mudança de status das pessoas com deficiência de vítimas de um poder sobrenatural para o 

status de ‘desviantes’ ou doentes, sendo a matriz de interpretação predominante sobre a 

deficiência os critérios de normalidade definidos pela medicina” (Carvalho-Freitas & 

Marques, 2007, p. 70). Com isso, para a minimização dos problemas, de acordo com essa 

matriz, as PCD deveriam ser reabilitadas e adequadas ao convívio em sociedade, cabendo 

somente a elas a responsabilidade por sua própria inserção social.  

A normalidade como matriz de interpretação pode ser amplamente reconhecida na 

atualidade, por meio dos diferentes espaços em que a PCD é inserida, mas segregada do 

convívio social, tais como instituições especializadas, espaços protegidos e locais de trabalho 

reservados e separados dos demais. Essa matriz é, na literatura, também denominada como 

modelo médico da deficiência (Gosset al., 2000). 

A inclusão social como matriz de interpretação da deficiência emergiu no séc. XX 

como resultado do grande desenvolvimento ocasionado pela Revolução Industrial. As rápidas 

e constantes transformações tecnológicas culminaram no acesso globalizado de informações 

disponíveis prontamente a todas as pessoas. O conhecimento acerca dos direitos das minorias 

passou a ser difundido e organizações se uniram em prol do movimento da inclusão das PCD. 

No mundo todo, medidas antidiscriminação e cotas foram criadas para viabilizar o acesso das 

PCD nos diferentes contextos sociais. O trabalho passou a ser visto como direito a ser 

garantido a todas as pessoas e somente a inserção de PCD nessa esfera não significava sua 

efetiva inclusão. As PCD passaram, então, a reivindicar equiparação de oportunidades 

(Carvalho-Freitas & Marques, 2007).  

Pela dimensão social, as barreiras são criadas pela sociedade que não está devidamente 

adaptada para receber e lidar com as PCD, devendo, portanto, se modificar para ser acessível a 

todas as pessoas, indistintamente. Essa matriz ainda é recente e configura-se como uma nova 

forma de se interpretar a deficiência, responsabilizando a sociedade pela adequação necessária 

às necessidades de todas as pessoas. Pode também ser denominada como modelo social da 

deficiência (Barnes, 1999; Barnes, Oliver, & Barton, 2002). 

A sexta e última forma de pensamento identificada por Carvalho-Freitas (2007) é a 

técnica como matriz de interpretação dominante, que coloca em foco a diversidade como um 

“problema técnico” passível de ser gerenciado dentro das organizações de trabalho. Nessa 
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matriz, a diversidade é compreendida como “recurso a ser controlado, planejado e 

administrado para a obtenção de resultados para as organizações de trabalho, o que oferece às 

pessoas com deficiência a possibilidade real de inclusão nas organizações” (Carvalho-Freitas 

& Marques, 2007, p. 73). Por ser uma forma de pensamento ainda pouco difundida, os autores 

acrescentam que as vantagens e/ou desvantagens advindas da gestão da diversidade devem ser 

mais bem pesquisadas dentro das próprias organizações. O Quadro 1 representa uma síntese 

das principais concepções de deficiência, encontradas na revisão de literatura realizada por 

Carvalho-Freitas (2007): 

 

Quadro 1: Concepções históricas sobre a deficiência 

Matriz de interpretação 
Predominante 

Ação social decorrente 
 
 

Possibilidades de inserção da 
PCD 

Subsistência/ sobrevivência Ações de exclusão ou inclusão 
social da PCD 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 
ou exposição pública sujeita à 
compaixão. O sentimento de 
caridade é o fator determinante 
dessa matriz. 
 

Normalidade Segregação/integração Segregação em instituições 
hospitalares ou psiquiátricas ou 
inserção da PCD mediante sua 
“retificação” e adequação social. 
 

Inclusão social Inclusão das PCD nos diversos 
espaços sociais. 

Inclusão das PCD a partir das 
modificações dos espaços 
sociais, visando a ser acessível a 
todos. 
 

 
Técnica 

Gestão da diversidade como 
recurso a ser administrado nas 
organizações de trabalho. 

Inclusão no trabalho das PCD e 
gestão do trabalho dessas 
pessoas como um recurso dentro 
das organizações.  
 

Fonte: Carvalho-Freitas e Marques (2007, p. 73). 



27 
 

Frente ao exposto, tem-se que, para cada forma de se pensar a deficiência, existe uma 

ação correspondente, que, por sua vez, reflete na maior ou menor possibilidade de inclusão da 

PCD no trabalho. Em outras palavras, as crenças acerca da deficiência podem refletir na forma 

como as PCD são recebidas no trabalho. Em análise dos 20 anos de produção acadêmica 

nacional acerca da inclusão de PCD no mercado de trabalho, Suzano, Nepomuceno, Ávila, 

Lara e Carvalho-Freitas (2008) concluem que, frente à coexistência de diferentes formas de 

ver a deficiência, predomina ainda o foco no indivíduo, cabendo a ele se adaptar às exigências 

da sociedade, e não o contrário. 

Por isso, identificar a matriz de concepção de deficiência comumente compartilhada 

pelos profissionais de RH nas empresas pode oferecer uma direção acerca de como minimizar 

os problemas que dificultam a entrada e/ou a permanência das PCD no mercado de trabalho. 

 

3.1.2 Inclusão no trabalho como uma questão de direito: a Lei de Cotas 

 

A discussão a respeito dos direitos sociais e trabalhistas das PCD ganha contornos 

internacionais à medida que os problemas em relação à inclusão de PCD encontrados no Brasil 

também podem ser evidenciados nos países desenvolvidos. Pesquisas demonstram que o 

desconhecimento, preconceito e discriminação contra PCD representam um desafio comum a 

países de várias partes do mundo (Goss et., 2000; Blanchard, 2001; Hemenway, King, Rohani, 

Word, & Brennan, 2003; Carvalho Freitas, Leal, & Souto, 2011). 

A partir da década de 1990, a necessidade de se garantir a igualdade de oportunidades a 

todas as pessoas ganhou notoriedade e impulsionou o movimento em prol da inclusão social 

das PCD (Oliveira et al., 2009). Tal perspectiva abrange, então, o cenário mundial. Nos 

Estados Unidos, o documento intitulado The American WithDisabilitiesAct (ADA), 

promulgado em 1990,visa a garantir os direitos civis das PCD, tendo como foco principal a 

luta contra a discriminação dessas pessoas. Na União Europeia, políticas públicas (European 

Action Plan – 2003) também objetivam a antidiscriminação. Para Oliveira et al. (2009), tanto 

nos EUA quanto na União Europeia, “as ações relacionadas à antidiscriminação são incisivas” 

(p. 225). Frente às políticas antidiscriminação, nenhuma PCD qualificada pode ser 

discriminada por qualquer entidade com base em sua deficiência. Tal discriminação inclui o 

fechamento, a exclusão ou a limitação do acesso de PCD a bens e serviços, facilidades, 
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privilégios, vantagens ou acomodações oferecidas, falhando em promover medidas e 

adaptações necessárias para a remoção de barreiras existentes.4 

A criação de leis ou medidas que estabelecem a obrigatoriedade das organizações na 

contratação de PCD também pode ser evidenciada em outros países, como Alemanha (Severely 

Disabled Persons Act, 1974) e Reino Unido (Disability Discrimination Act – DDA, 1995), 

dentre outros. No entanto, pesquisas concluem que somente a legislação é incapaz de eliminar 

as barreiras que envolvem a completa inclusão de PCD no mercado de trabalho (Blanchard, 

2001; Gil, 2002; Moreira, 2011). 

No Brasil, a Lei de Cotas (Lei n. 8.213/91) caracteriza-se por uma ferramenta avançada 

de proteção e apoio à PCD, mas ainda apresenta sérias lacunas, preconceitos e barreiras que 

impedem sua efetiva aplicabilidade (Neri, Pinto, Soares & Costilha, 2003). A Lei de Cotas 

(Lei n. 8.213/91), ou Reserva Legal de Cargos, estabelece que empresas com 100 ou mais 

funcionários são obrigadas a contratar, em seu quadro efetivo, PCD. O cálculo da cota, porém, 

obedece a uma proporção determinada conforme o número geral de empregados da empresa. 

O artigo 93 da Lei n. 8.213/91 assim estipula: 

 

I - de 100 a 200 empregados ......................... 2% 

II - de 201 a 500 ............................................ 3% 

III - de 501 a 1.000 ........................................ 4% 

IV - de 1.001 em diante ................................. 5% 

 

Assim, enquanto as políticas antidiscriminação evidenciadas principalmente nos 

Estados Unidos e Europa são enfáticas no combate à discriminação e marginalização de PCD, 

visando à proteção dos direitos civis dessas pessoas, a política de cotas no Brasil visa a 

garantir a inclusão mediante a acessibilidade. Sinteticamente, “fazendo um contraponto com 

as políticas adotadas nos Estados Unidos e na União Europeia quanto ao combate à 

discriminação, pode-se dizer que, no caso do Brasil, é aparente a ausência de objetivos 

relacionados à luta contra atitudes discriminatórias em relação às pessoas com deficiência” 

(Oliveira et al., 2009, p. 226). Soma-se a isso o fato de que, no Brasil, o desconhecimento das 

                                                           
4http://www.ada.gov/statute.html 
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próprias PCD acerca de seus direitos contribui para manter as barreiras que dificultam a total 

inclusão delas nos espaços sociais (Moreira, 2011). 

Já no trabalho, apesar de o Decreto n. 5.296/ 2004 mencionar os diversos aspectos que 

devem ser considerados para se garantir a inclusão das PCD, tal inclusão vai além da simples 

inserção da PCD nas empresas. Para Sassaki (2006), “a inserção não exige nenhuma 

modificação por parte da sociedade em termos de modificação de atitudes, de espaços físicos, 

de objetos e práticas sociais” (p. 35). Pelo contrário, a inclusão parte do pressuposto de que a 

sociedade tem importante papel no sentido de modificar e oferecer os mecanismos necessários 

para que a PCD possa se “desenvolver e exercer a cidadania” (Sassaki, 2006, p. 43). Para o 

autor, ao se falar em inclusão, as empresas precisam dispor de seis dimensões de 

acessibilidade, garantidas a todas as pessoas: 

� acessibilidade arquitetônica: ausência de barreiras físicas e no transporte; 

� acessibilidade comunicacional: ausência de barreiras na comunicação interpessoal, na 

comunicação escrita e na comunicação virtual. Para isso, é importante a aprendizagem 

da língua de sinais, utilização de textos em Braille, textos com letras ampliadas para 

quem tem baixa visão e outras tecnologias assistivas; 

� acessibilidade metodológica: ausência de barreiras nos métodos e técnicas de trabalho; 

� acessibilidade instrumental: ausência de barreiras nos instrumentos de trabalho, como 

ferramentas, caneta, teclado de computador etc.; 

� acessibilidade programática: ausência de barreiras nas normas e políticas; 

� acessibilidade atitudinal: ausência de preconceitos e discriminações, sendo, para tal, 

importante realizar ações de sensibilização, conscientização e acompanhamento.  

Com relação à acessibilidade atitudinal, as organizações devem atentar para que o 

processo de inclusão da PCD primeiramente passe por um planejamento que priorize a 

sensibilização de seu quadro efetivo de funcionários. Tal medida vai ao encontro do que 

propõe a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999), art. III, item 2, alínea “c”: 

 

Sensibilização da população por meio de campanhas de educação destinadas 
a eliminar preconceitos, estereótipos e atitudes que atentam contra o direito 
das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o respeito e a 
convivência com as pessoas portadoras de deficiência. 
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De acordo com a Lei n. 12.470, de 31 de agosto de 2011, considera-se PCD “aquela 

que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

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

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (artigo 20, item 2). 

 A OIT (2006), em sua definição de deficiência, também contempla as dificuldades 

locais de inclusão no mundo do trabalho como entraves para a entrada e permanência do 

indivíduo no emprego. Tal definição parte de uma perspectiva, compartilhada por Finkelstein 

(1980), de que a PCD não tem apenas uma desvantagem inerente às suas condições de saúde, 

mas também – e principalmente – inerente às condições sociais que dificultam sua 

disponibilidade de acesso aos direitos comuns a toda população. 

 Em estudo realizado por Moreira (2011) com PCD inseridas no mercado de trabalho no 

Brasil e nos Estados Unidos, constatou-se que, no Brasil, há trabalhos específicos para PCD e 

trabalhos aos quais essas pessoas não têm acesso. Para as PCD, a deficiência é parte 

constituinte de sua identidade, que só pode ser afirmada mediante sua participação efetiva na 

sociedade por meio do trabalho. O não-acesso a esse direito é um problema social, visto que, 

para as PCD, o trabalho é considerado importante para dar sentido às suas vidas (Moreira, 

2011). Contudo, nota-se que apenas o fato de possuir uma deficiência já representa um entrave 

para quem quer disputar o concorrido mercado de trabalho.  

Contemplando documentos oficiais, percebe-se que as definições de deficiência variam 

conforme uma concepção social ou médica da mesma. Sob uma perspectiva médica da 

deficiência, a Conferência Internacional do Trabalho, por intermédio da Convenção sobre 

Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes, realizada em 1983, em Genebra, 

entende por PCD “todas as pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego 

adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma 

deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada” (artigo 1º, §1º). 

Com isso, de acordo com o MTE5, a comprovação da deficiência pode ser dada 

mediante: 

a) laudo médico, emitido por médico do trabalho da empresa ou outro médico, atestando 

enquadramento legal do(a) empregado(a) para integrar a cota, por meio do qual se 

                                                           
5Fonte: Portal MTE:  http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao/lei_cotas_6.asp 
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especifica o tipo de deficiência com autorização expressa do(a) empregado(a) para 

utilização do mesmo pela empresa, tornando pública a sua condição;  

b) Certificado deReabilitação Profissional emitido pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.  

O art. 36 do Decreto n. 3.298/99 considera PCD habilitada aquela que concluiu curso 

de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com 

certificação ou diplomação expedido por instituição pública ou privada, legalmente 

credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de 

conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo INSS. 

Considera também como PCD habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de 

habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função.   

 Para o MTE, a reabilitação proporciona uma nova possibilidade para a pessoa, na 

medida em que a torna novamente capaz, podendo desempenhar suas funções ou outras 

diferentes das que exercia, desde que estas sejam adequadas e compatíveis com a sua 

limitação. As limitações encontradas pelas PCD variam conforme o tipo de deficiência: 

 

a) Deficiência física 

 

É a 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 (Decreto n. 5.296/04, art. 

5º, § I-a). 

Algumas definições são elencadas no Portal do MTE: 

 

� Amputação - perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de 

membro;  

� Paraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores;  

� Paraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros inferiores;  
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� Monoplegia - perda total das funções motoras de um só membro (inferior ou superior);  

� Monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou 

superior);  

� Tetraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores;  

� Tetraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores;  

� Triplegia - perda total das funções motoras em três membros;  

� Triparesia - perda parcial das funções motoras em três membros;  

� Hemiplegia - perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo);  

� Hemiparesia - perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo);  

� Ostomia - intervenção cirúrgica que cria um ostoma (abertura, ostio) na parede 

abdominal para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; processo cirúrgico que visa à 

construção de um caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e urina para o 

exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio urinário);  

� Paralisia cerebral - lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como 

consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental;  

� Nanismo - deficiência acentuada no crescimento.  

 

É importante ter em mente que o conceito de deficiência inclui a incapacidade relativa, 

parcial ou total, para o desempenho da atividade, dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano. Para o MTE, a PCD pode desenvolver atividades laborais desde que tenha 

condições e apoios adequados às suas características.  

 

b) Deficiência auditiva 

 

 O Decreto n. 5.296/04, art. 51º, § I-b, considera a deficiência auditiva como perda 

bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (db) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 

de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. De acordo com o Portal do MTE, a surdez pode 

ser classificada da seguinte forma: 

 



33 
 

a) de 25 a 40 (db) - surdez leve;   

b) de 41 a 55 db - surdez moderada;   

c) de 56 a 70 db - surdez acentuada;   

d) de 71 a 90 db - surdez severa;   

e) acima de 91 db - surdez profunda; 

f) anacusia; 

 

c) Deficiência visual 

 

O MTE, com base no Decreto n. 3.298/99 e no Decreto n. 5.296/04, conceitua como 

deficiência visual: 

 

� Cegueira - na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a 

melhor correção ótica;  

� Baixa visão - significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor 

correção ótica; as pessoas com baixa visão são aquelas que, mesmo usando óculos 

comuns, lentes de contato ou implantes de lentes intraoculares, não conseguem ter uma 

visão nítida. As pessoas com baixa visão podem ter sensibilidade ao contraste, 

percepção das cores e intolerância à luminosidade, dependendo da patologia causadora 

da perda visual; 

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

ou menor que 60°;  

� ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.  

 

d) Deficiência intelectual 

 

O artigo 5º do Decreto n. 5.296/04conceitua deficiência mentalio funcionamento 

intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

a. comunicação;  

b. cuidado pessoal;  
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c. habilidades sociais;  

d. utilização dos recursos da comunidade;  

e. saúde e segurança 

f. habilidades acadêmicas;  

g. lazer; e 

h. trabalho.  

 

e) Deficiência múltipla 

 

É a associação de duas ou mais deficiências (Decreto n. 5.296/04).Vários foram os 

termos utilizados historicamente para tratar pessoas com deficiência física, visual, auditiva, 

intelectual ou múltipla, dentre eles: excepcional, pessoa especial, pessoa portadora de 

deficiência, deficiente e pessoa portadora de necessidades especiais, entre outros. No entanto, 

apesar de ainda serem utilizados vários desses termos para designar a PCD, a partir de 1990, 

começou a se tornar conhecida a expressão pessoa com deficiênciapor ser a forma mais 

utilizada internacionalmente, de acordo com Sassaki (2003).  

Contudo, visando a especificar uma terminologia que minimizasse aspectos distorcidos 

acerca da PCD, o ministro Paulo de Tarso Vannucchi, por intermédio da Portaria n. 2.344, de 3 

de novembro de 2010, define a expressão pessoa com deficiência como a mais adequada para 

tal designação. Optou-se por adotar, ao longo do texto, a terminologia pessoa com deficiência 

por se tratar da forma correta até o momento definida no Brasil. Em contrapartida, o Quadro 2 

exemplifica algumas formas comumente utilizadas no tratamento das PCD, mas que se 

configuram como inadequadas:  
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Quadro 2: Terminologias 

Ao se referir à(ao): Termos corretos Termos inadequados, mas ainda 
utilizados 

Uma pessoa que não tem uma 
deficiência 

Pessoa sem deficiência ou 
pessoa não-deficiente. 

Pessoa normal. O conceito de 
normalidade, neste caso, é questionável 
e ultrapassado. 

Uma pessoa que tem uma 
deficiência 

Pessoa com deficiência 
(termo em uso desde a 
metade da década de 1990). 
Sigla PCD/PcD. Não é 
necessário especificar a 
deficiência. 

Aleijado, defeituoso, incapacitado, 
inválido ou deficiente. Caiu em desuso 
o termo pessoa portadora de 
deficiência (PPD). 

Desempenho de uma PCD Ele tem deficiência e é um 
ótimo funcionário. 

Apesar de deficiente, ele é um ótimo 
funcionário. Os termos: mas e/ou 
apesar, nestes casos, contêm um 
preconceito embutido. 

Tipos de deficiências Cego, pessoa cega, pessoa 
com deficiência visual. 

Ceguinho. O diminutivo denota que a 
pessoa não é completa. 

Deficiência intelectual Deficiência intelectual. Não é 
necessário especificar o nível 
de comprometimento. 

Retardo mental – termo pejorativo. A 
terminologia deficiente mental, apesar 
de ainda usada, tende a desaparecer. O 
termo mental mudou para intelectual a 
partir de 2004. 

Pessoa surda Surdo ou pessoa com 
deficiência auditiva (quando a 
surdez não é completa). 

Pessoa surda-muda. Uma pessoa surda 
não é necessariamente muda. 

Sigla de pessoa com 
deficiência 

Em português – PCD – 
Pessoa com deficiência; Em 
espanhol – PCD – Persona 
com discapacidad; Em inglês 
– PwD (person with a 
disability, persons with 
disabilities ou people with 
disabilities. 

PPD – pessoa portadora de deficiência. 
Está em desuso. A deficiência não é 
algo que se porta, e, sim, uma 
característica do indivíduo. 

 

Fonte: http://www.selursocial.org.br/terminologia.html 

 

Acredita-se que o paradigma da deficiência calcado nas limitações do indivíduo 

contribui para a não-reflexão da sociedade sobre suas atitudes em relação às PCD, inclusive no 

tratamento dispensado a elas (por exemplo, na forma de se referir a uma PCD). As políticas 

públicas são um importante recurso para que as PCD possam conquistar seu espaço. Contudo, 
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a tão almejada sociedade verdadeiramente inclusiva só poderá ser celebrada quando mudanças 

atitudinais começarem a quebrar antigos paradigmas. 

 

3.2 Atitudes frente à inclusão de PCD 

 

É sabido que, desde tempos remotos, a sociedade trata as PCD de forma marginalizada 

e excludente, inabilitando-as e privando-as de liberdade. Marcadas por atitudes de evitação, 

segregação e menos-valia, essas pessoas sempre foram alvo de preconceitos e ações 

impiedosas (Maciel, 2000), e ainda hoje encontram inúmeras barreiras para conviver em 

sociedade e terem seus direitos respeitados (Diniz & Santos, 2010).  

Para além das barreiras concretas que dificultam o pleno acesso das PCD às esferas 

sociais, existe uma barreira invisível, camuflada nas atitudes das pessoas, que contribui para 

perpetuar a discriminação. Essa barreira, denominada barreira atitudinal é, historicamente, 

moldada por meio de preconceitos, estereótipos e estigmas (Sassaki, 2000).  

As barreiras atitudinais podem contribuir para o desenvolvimento, reforço e 

solidificação de outras várias barreiras que impedema inclusãosocialplena (Shannon, Tansey, 

& Schoen, 2009). Diversas pesquisas (Shur, Kruse, & Blank, 2005; Thomas & Crobot-Mason, 

2005; Shannon et al., 2009;Diniz & Santos, 2010) apontam que, em todo o mundo, as 

barreiras atitudinais perpetuam a discriminação e o tratamento desigual de grupos 

minoritários. 

Fishbein e Ajzein (1975) consideram a atitude “uma pré-disposição para responder de 

forma consistentemente favorável ou desfavorável com relação a um determinado objeto” (p. 

6.). O conceito de atitude contempla quatro grandes categorias: o afeto (sentimentos, emoções 

e avaliações), a cognição (opiniões, crenças) (Dovidio & Hebl, 2005), a conação (intenção 

comportamental) e o comportamento (atos abertos observáveis) (Fishbein & Ajzein, 1975). 

 Para Fishbein e Ajzein (1975), o afeto é a principal parte do conceito de atitude, que, 

por sua vez, tem um caráter avaliativo. O afeto carrega um viés sentimental e avaliativo em 

relação a uma pessoa ou objeto; a cognição é relacionada ao conhecimento, opiniões, crenças 

e pensamentos sobre determinado objeto; e a conação é ligada às intenções comportamentais e 

ações com relação à ou na presença do objeto.  



37 
 

 Em se tratando das atitudes direcionadas às PCD, Finkelstein (1980) analisa que, na 

relação entre pessoas com e sem deficiência, o foco está sempre pautado sobre o indivíduo 

com deficiência, desconsiderando o contexto em que este está inserido. Para o autor, a 

mudança de foco é decisiva para a mudança de atitude em relação à deficiência. Sendo assim, 

propõe deslocar a questão para o meio social onde a deficiência é definida de modo a reavaliar 

a forma como a mesma é vista em nossa sociedade. Assim, o problema da deficiência passa a 

ser considerado sob uma nova perspectiva: a partir das relações que se estabelecem com as 

PCD e a partir das condições que tornam uma pessoa deficiente ou inabilitada, ou seja, que 

promovam ou restrinjam sua acessibilidade. Para Finkelstein (1980), uma vez que as barreiras 

sociais são removidas, a deficiência em si é eliminada, pois o foco é deslocado 

decisivamente para a origem do problema, ou seja, a sociedade inacessível em que a 

deficiência é criada. 

Ainda hoje, evidencia-se em nossa sociedade, mesmo que de forma sutil, a divisão das 

pessoas entre duas categorias distintas: o grupo de cidadãos considerados “normais”, que se 

encaixam nos padrões de aceitação, beleza e funcionalidade social; e o grupo composto por 

aqueles cuja alguma característica perceptível os torna desviantes desse padrão. Essa minoria 

social, com destaque para as PCD, sofre as mazelas do estigma6 (Goffman, 1988) na medida 

em que possuem um atributo que de antemão serve de parâmetro para julgamentos que 

desqualificam e diminuem o indivíduo em sua particularidade. 

Para Torres e Pérez-Nebra (2004), o preconceito é “uma atitude negativa, com grande 

carga afetiva, perante um grupo e seus integrantes, que considera as diferenças entre grupos 

como fraquezas” (p.444). O preconceito pode acarretar reações emocionais, tais como raiva, 

medo, desgosto, desprezo e ansiedade (Hitt, Miller, & Colella, 2007). O estereótipo, por sua 

vez, é uma generalização de crenças sob um grupo ou membro desse grupo (Dovidio & Hebl, 

2005), sendo resultado de representações simplificadas, calcadas especificamente sobre 

atributos pessoais (Jodelet, 2001). Por força de estereótipos, acredita-se que “a totalidade ou a 

maior parte dos membros de um grupo apresenta determinadas características ou traços” (Hitt 

et al., 2007, p. 43). Dessa forma, guiar-se por estereótipos é considerado um problema, pois 

estereótipos são difíceis de dissipar. Para Hitt et al. (2007), os estereótipos representam 

                                                           
6A primeira edição da obra de Goffman, Stigma: note sonthe management of spoiled identity, foi publicada em 
inglês no ano de 1963. A tradução brasileira Estigma: Notas Sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada foi 
lançada em 1975. 



38 
 

informações inconsistentes, que orientam as informações que buscamos, processamos e 

lembramos acerca de um indivíduo ou um grupo de indivíduos. 

Com base na definição de preconceito e estereótipo, consideremos o termo estigma. 

Goffman (1988) utiliza o termo estigma para descrever a situação em que o indivíduo é 

considerado inabilitado para a aceitação social plena. A diferença vista como um sinal de 

distúrbio ou anomalia assume caráter depreciativo. “Vistas pela sociedade como desviantes, 

essas pessoas enfrentam impedimentos muito mais difíceis de lidar do que a própria 

deficiência sensorial, física ou intelectual” (Lima & Silva, 2008, p. 25). O estigma traz 

consigo a marca do descrédito, por meio do qual se desconsidera a “criatura comum e total, 

reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída” (Goffman, 1988, p.12).  

Finkelstein (1980) faz uma dura crítica ao conceito de estigma de Goffman. Para o 

autor, a visão de Goffman sobre o estigma obscurece o foco de percepção do problema, pois 

percebe as PCD como as únicas responsáveis por seu convívio em sociedade, diminuindo a 

responsabilidade da sociedade na inclusão social dessas pessoas. Assim, as PCD são 

permanentemente colocadas no papel de dependência, constantemente à procura de 

“aceitação” de quem as estigmatiza (ou seja, aqueles que são responsáveis pela sua 

dependência em primeiro lugar). 

O pré-julgamento a respeito daquilo que foge ao paradigma de normalidade transforma 

o que é diferente ou desconhecido em alvo de atitudes negativas, o que condiz com o conceito 

de discriminação entendido por Jodelet (2001) pelo “fechamento do acesso a certos bens ou 

recursos, certos papéis ou status, ou através de um fechamento diferencial ou negativo” (p. 

53).  

Para Dovidio e Hebl (2005), atitudes discriminatórias podem ocorrer tanto nos níveis 

individuais (eu versus o outro) como nos culturais, organizacionais, sociais e institucionais, 

desfavorecendo grupos minoritários por cor, raça, sexo, religião e deficiência, dentre outros. 

Dessa forma, a discriminação parte de uma tendência de categorização social, na qual os 

indivíduos se agrupam de acordo com elementos que os tornam semelhantes uns aos outros, 

desfavorecendo ou excluindo aqueles que se distinguem do grupo (Jodelet, 2001; Thomas & 

Crobot-Mason, 2005). Com isso, o grupo exerce um papel bastante significativo em relação às 

minorias, podendo contribuir ou não para a diminuição de barreiras advindas da 

estereotipização e discriminação (Thomas & Crobot-Mason, 2005).  
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Considerando os elementos cognitivos em relação à atitude, é importante ressaltar o 

fato de que mitos e crenças foram historicamente enraizados pela sociedade a partir do 

desconhecimento acerca da deficiência, seus tipos e a forma de lidar com as PCD, gerando 

uma enorme distância entre quem realmente são essas pessoas (identidade social real) e a 

imagem que criamos delas (identidade social virtual). (Goffman, 1988). De acordo com 

Guedes (2007): 

 

Sob o efeito dos mitos, a sociedade passa a aprovar e repetir várias atitudes 
negativas, relacionadas a crenças alimentadas em torno das pessoas com 
deficiência. Embutido nessas atitudes, o valor da pessoa humana sempre é 
minimizado, pois o foco das relações sociais passa a ser o da limitação e do 
déficit em detrimento da pessoa (p. 43). 

 
 

Shannon et al. (2009) apoiam a teoria do contato social para maior integração entre as 

PCD e a sociedade. Afirmam que o contato (que deve ser contextualizado e favorável) pode 

promover visões positivas das PCD, possibilitando maior conhecimento da deficiência como 

um todo, mediante informações capazes de desmistificar crenças e corrigir distorções. 

Contudo, concomitantemente ao olhar que enxerga apenas a deficiência e descaracteriza o 

sujeito como único e singular, possuidor – como qualquer outro – de potencialidades e 

limitações, Lima e Silva (2008) entendem que “[...] as barreiras atitudinais não são concretas, 

em essência, na sua definição [...] materializam-se nas atitudes de cada pessoa” (p. 30). 

Portanto, de acordo com os autores, não há como contemplar em uma lei todos os tipos de 

barreiras atitudinais, não havendo uma classificação que abranja todos os seus possíveis tipos.  

Além disso, para Guedes (2007), Lima e Silva (2008), Lima et al. (2010) e Suzano 

(2011), implícitas nas outras barreiras (físicas, comunicacionais, urbanísticas etc.), estão as 

barreiras atitudinais, sendo estas as mais difíceis de serem erradicadas de nossa sociedade. O 

desafio de identificar as formas como se manifestam as barreiras atitudinais é de extrema 

utilidade para a transposição das mesmas, com vistas a um verdadeiro processo de inclusão. 

 Por essa via, as barreiras atitudinais podem refletir na forma como as PCD são 

contratadas e mantidas nas organizações. Shuret al. (2005) discutem a influência da cultura 

corporativa sobre o emprego de PCD e concluem que a remoção de barreiras atitudinais traz 

benefícios não só às próprias PCD, mas à organização como um todo. Os autores enfatizam 

que: 
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As atitudes do supervisor edo colega de trabalhotêm um profundo 
impactosobre as experiências no emprego das pessoas com deficiência. 
Mesmo emempresas quese comprometem a contratar funcionárioscom 
deficiência,as atitudes negativasdos supervisorese colegas de trabalho 
afetama socializaçãode novos empregadoscom deficiência,e limitam a sua 
capacidade de se tornartotalmente aceitoe bem socializado. Se os 
empregadoscom deficiência continuam a sermarginalizados, isso limita seu 
desempenho no trabalhoe oportunidades para a formaçãoe promoção (p. 10). 

 

A discriminação no trabalho revela-se ainda mais prejudicial, pois impede o tratamento 

igualitário num espaço que deveria ser garantido por direito. Para a OIT (2006): 

 
Discriminação é qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada em 
determinadas premissas que anulem ou prejudiquem a igualdade de 
oportunidades ou tratamento no emprego ou ocupação. Normas gerais que 
estabelecem distinções baseadas em premissas proibidas constituem 
discriminação perante a lei. A atitude específica de uma autoridade pública 
ou de um indivíduo que trate desigualmente pessoas ou membros de um 
grupo, com base em premissas proibidas, constitui discriminação na prática. 
A discriminação indireta refere-se a situações aparentemente neutras, 
regulamentos ou práticas que de fato resultam em tratamento desigual de 
pessoas portadoras de características específicas (p. 5). 
 

A discriminação também é conceituada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência: 

 

“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, 
exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de 
impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, 
cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 
inclusive a recusa de adaptação razoável (Secretaria de Direitos Humanos, 
2012, p. 27). 

 

Neste contexto específico de trabalho como recorte de uma sociedade maior, a gestão 

da diversidade torna-se cada vez mais imperativa. Para Shur et al. (2005), a empresa que tem 

como cultura a valorização da diversidade está mais propensa a criar um ambiente mais 

acolhedor para as PCD. Para Guedes (2007), as empresas podem e devem transformar 
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barreiras atitudinais em atitudes inclusivas, favorecendo a diversidade humana por meio de 

uma postura positiva que compreenda a necessidade de profundas mudanças estruturais além 

de transformar ambientes excludentes em ambientes abertos à diversidade. Essas mudanças 

têm impacto na forma como as próprias PCD percebem suas possibilidades de contribuição 

(Ávila-Vitor & Carvalho-Freitas, 2012). 

A Lei de Cotas (Lei n. 8213/91) é o mecanismo utilizado no Brasil para fazer valer o 

direito ao trabalho para a população com deficiência. Mas somente a legislação não garantirá a 

plena inclusão, pois as organizações ainda não estão preparadas para receber e lidar com PCD 

e esta é uma premissa observada em várias pesquisas, inclusive internacionais (Shur et al., 

2005; Thomas & Crobot-Mason, 2005; Shannon et al., 2009;Carvalho-Freitas et al., 2011; 

Assis, 2012). De acordo com Guedes (2007): 

 
[...] a existência de preconceitos, estigmas, estereótipos e outras atitudes 
negativas de descrença em torno de profissionais com deficiência já 
contratados poderia culminar, também, na não decisão de adaptar a 
arquitetura dos ambientes, na não decisão de promover a eliminação de 
obstáculos instrumentais, ou mesmo na não decisão de considerar as pessoas 
com deficiência para momentos de capacitação profissional, excluindo-as 
das oportunidades de ascensão dentro da empresa (pp. 39-40). 
 

 
Um estudo realizado por Lima e Silva (2008) sobre as barreiras atitudinais na escola 

aponta uma série de formas pelas quais as barreiras atitudinais podem se manifestar.  

Ampliando tais formas de manifestações para outras esferas sociais, é possível identificá-las 

também no contexto de trabalho. O Quadro 3 evidencia o que podemos chamar de 19 tipos de 

barreiras atitudinais. 

 

Quadro 3: Tipos de barreiras atitudinais 

Atitude expressa em forma de: Exemplo 

Ignorância Desconhecer os limites e potencialidades da PCD. 

Medo Receio em “fazer ou dizer a coisa errada” para uma PCD. 

Rejeição Recusar-se a interagir com uma PCD. 

Percepção de menos-valia Avaliação depreciativa da capacidade do indivíduo, 

sentimento de que a PCD não poderá ou só poderá em 
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parte. 

Inferioridade Acreditar que a PCD não acompanhará o ritmo da equipe 

ou dos demais colegas de trabalho. 

Piedade Sentir pena da pessoa pelo fato de ela ter uma deficiência 

ou ter atitudes protetoras em relação à PCD. Antecipar-se 

às PCD, realizando as atividades por elas, atribuindo-lhes 

uma pseudo participação; 

Adoração do herói Considerar uma PCD como sendo “especial”, 

“excepcional” ou “extraordinária”, simplesmente por 

superar uma deficiência ou por fazer uma atividade 

qualquer; elogiar, exageradamente a PCD pela mínima ação 

realizada no trabalho, como se inusitada fosse sua 

capacidade de viver e interagir com o grupo e o ambiente; 

Exaltação do modelo Usar a imagem da PCD como modelo de persistência e 

coragem diante dos demais. 

Efeito de propagação (ou 

expansão) 

Supor que uma deficiência afeta negativamente outros 

sentidos, habilidades ou traços da personalidade. Por 

exemplo, achar que a pessoa com deficiência auditiva tem 

também deficiência intelectual ou outros tipos de 

deficiência. 

Estereótipos Comparar um funcionário com deficiência com outros com 

a mesma deficiência, construindo generalizações positivas 

e/ou negativas sobre as PCD. 

Compensação Acreditar que o trabalhador com deficiência deve ser 

compensado de alguma forma; minimizar a intensidade das 

funções; achar que os trabalhadores com deficiência devem 

receber vantagens. 

Negação Desconsiderar as limitações das PCD, desconsiderando 

também a necessidade de adaptações necessárias em seu 

ambiente de trabalho. 

Substantivação da deficiência Referir-se à falta de uma parte ou sentido da pessoa como 
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se a parte “faltante” fosse o todo. Ex.: o deficiente mental, 

o cego, o “perneta” etc. 

Comparação Comparar os trabalhadores com e sem deficiência, 

salientando aquilo que o trabalhador com deficiência ainda 

não alcançou em relação ao trabalhador sem deficiência, 

colocando este em posição superior ao primeiro. Na 

comparação, não se privilegiam os ganhos dos 

trabalhadores, mas ressaltam-se suas “falhas”, “faltas” e 

“deficiências”. 

Segregação Acreditar que as PCD só devem trabalhar em setores 

específicos de acordo com a sua deficiência, excluindo-as 

do contato com clientes e demais funcionários. 

Adjetivação Classificar a PCD como “lenta”, “agressiva”, “dócil”, 

“difícil”, “deficiente mental” etc. 

Baixa expectativa Acreditar que as PCD devem realizar apenas atividades 

mecânicas e operacionais. 

Generalização Generalizar aspectos positivos ou negativos de uma PCD 

em relação a outra com a mesma deficiência, imaginando 

que ambas terão os mesmos avanços, dificuldades e 

habilidades no processo laboral. 

Padronização Fazer comentários sobre o desenvolvimento dos 

trabalhadores, agrupando-os em torno da deficiência; 

conduzir as PCD às atividades mais simples, de baixa 

habilidade, ajustando os padrões ou, ainda, esperar que uma 

PCD aprecie a oportunidade de apenas estar trabalhando 

(achando que, para essa pessoa, basta a integração, quando, 

de fato, o que lhe é devida é a inclusão). 

 

Fonte: Adaptado de Lima e Silva7 (2008, pp. 27-29). 

                                                           
7O estudo de Lima e Silva (2008) elenca as barreiras atitudinais encontradas pelas PCD na escola. Buscou-se 
neste estudo adaptar os termos ou menções do cotidiano escolar para o contexto do trabalho. 
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A identificação das barreiras atitudinais parte da necessidade de se romper com os 

paradigmas em torno da questão da deficiência, visando à construção de atitudes positivas em 

relação à PCD (Guedes, 2007) e desconstruindo, assim, os estereótipos até então enraizados. 

De acordo com essa premissa, a inclusão nas empresas deixaria de centrar-se apenas na 

responsabilidade pelo acesso do indivíduo a um cargo, mas também no compromisso da 

garantia de respeito e igualdade de tratamento, além de acesso aos meios indispensáveis para 

que a PCD consiga cumprir com as exigências próprias de sua função. 

Para Guedes (2007), “a construção de atitudes positivas diante da diversidade humana 

e, mais particularmente, diante da convivência com as pessoas com deficiência, ensinará a 

sociedade a reconhecer as potencialidades de uma pessoa em detrimento do olhar focado nas 

limitações” (p. 47). Dessa forma, a deficiência passa a ser vista apenas como uma 

característica do indivíduo, e não o seu todo. A convivência com as PCD colaboraria, assim, 

para ensinar o respeito pelo outro e por suas necessidades individuais em prol do bem-estar 

coletivo. Além disso, “o contato com as pessoas com deficiência pode modificar a percepção 

sobre elas, melhorando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho” (Carvalho-

Freitas & Marques, 2009, p. 245). Tal argumento é reforçado por esses autores ao afirmarem 

que: 

[...] a deficiência tem se deslocado de uma matriz de interpretação calcada 
nos padrões de normalidade, para se inserir em uma matriz na qual a 
inclusão social ganha status de discurso e interpretação dominante. 
Configura-se, então, um novo modelo de interpretação das deficiências, que 
perde seu caráter de atributo individual e passa a ser um fenômeno 
contingencial que remodela as ações sociais, procurando ajustar o ambiente 
também à natureza das pessoas com deficiência. O pressuposto é que a 
pessoa com deficiência deve ser incluída na sociedade e no trabalho tendo 
por parâmetro suas potencialidades, e que as organizações e a sociedade 
precisam se ajustar para garantir a plena participação dessas pessoas (p. 
249). 

 
 
Assim, constata-se que a inclusão demanda uma série de mudanças não somente físicas 

ou estruturais, que atenda a todo tipo de limitação, mas principalmente à mudança de atitude. 

Para Serrano (2007), “incluir não se trata só de eliminar tais obstáculos físicos, mas também 

os atitudinais, reduzindo ou eliminando o preconceito e ações discriminatórias” (p. 46). 

Em suma, as atitudes em relação às PCD podem ser analisadas sob dois ângulos 

diferentes: a partir do foco na PCD ou a partir do foco no ambiente social em que a deficiência 
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é considerada. No primeiro, nenhuma mudança é esperada. Perpetuam-se os problemas 

encontrados pelas PCD ao tentarem, sem sucesso, conquistar voz e espaço no competitivo 

mercado de trabalho. Em contrapartida, o segundo foco representa a possibilidade de um novo 

olhar, dessa vez voltado para uma análise mais abrangente da questão, que envolve uma 

profunda transformação das pessoas, das organizações e da sociedade, que se pretende 

acessível a todos. A partir disso, a empregabilidade de uma PCD será então definida pelo seu 

real desempenho e capacidade, e não pela deficiência que possui.  

 

3.3 Práticas de RH: trabalho, diversidade e inclusão 

 

Olhar as pessoas com deficiência e enxergar apenas a deficiência é ter a 
deficiência de não conseguir enxergar a pessoa com todos os elementos que 
compõem a sua identidade. (Ribas, 2007, p. 115). 
 

 
 Aborda-se, neste tópico, a relevância do trabalho para a maioria dos indivíduos e o 

significado deste para as PCD que buscam ter seus direitos respeitados. Neste sentido serão 

apresentadas as possíveis práticas de RH que visam promover a diversidade e a inclusão nas 

empresas. 

 

3.3.1 A importância do trabalho para a PCD e a questão da diversidade nas organizações 

 

Assiste-se na atualidade a uma revolução no mundo do trabalho mediante as exigências 

da Lei de Cotas que acarretam grande impacto sobre a estruturação dos processos produtivos e 

do trabalho de uma forma mais ampla. Ao mesmo tempo em que as minorias, até então 

excluídas do acesso ao trabalho, buscam incisivamente pela igualdade de oportunidades, as 

constantes mudanças e inovações tecnológicas levam o trabalhador à necessidade de adquirir 

novas características, como qualificação e flexibilidade, para atuar de forma polifuncional 

(Job, 2003). 

Na sociedade contemporânea, o trabalho é considerado como algo de fundamental 

importância na vida da maioria dos indivíduos (Morin, 2001). A autora relata que, em estudos 

realizados sobre os sentidos do trabalho, quando as pessoas foram questionadas sobre o que 

fariam com o seu trabalho caso ganhassem uma quantia em dinheiro suficiente para viver 
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confortavelmente o resto da vida, 80% responderam que continuariam trabalhando da mesma 

forma. Esse dado aponta para a identificação de alguns elementos que nos levam a entender a 

importância que o trabalho assume na vida dos indivíduos, como: relacionar-se com outras 

pessoas, sentir-se vinculado, ter algo a fazer e ter um objetivo na vida (Morin, 2001). 

Teixeira (2009), em um estudo realizado com mulheres trabalhadoras do setor fabril, 

constata que o sentido do trabalho fora dos domicílios para essas mulheres traz uma ideia de 

liberdade, que possibilita maior autonomia em relação às suas vidas. Para elas, questões 

ligadas à sobrevivência, utilidade e possibilidade de ampliação do convívio social são pontos 

considerados intrinsecamente relacionados aos sentidos do trabalho. Cappelle (2006) também 

reitera esse argumento ao estudar o trabalho de mulheres na Polícia Militar. De acordo com a 

autora, após conquistar um espaço considerado tipicamente masculino, o trabalho para essas 

mulheres representa, além da diminuição do preconceito e discriminação, a liberdade, a 

responsabilidade e o aumento da auto estima. 

Portanto, o que se pode apreender acerca desses estudos é que o trabalho continua a 

assumir um papel fundamental na constituição da identidade humana, o que, para Job (2003), 

está relacionado ao fato de que o emprego ou o trabalho ajuda a pessoa a dizer a si mesma e 

aos outros quem ela é. Para esse autor, é no trabalho/emprego que os sujeitos vêm garantindo a 

constituição de suas identidades, de tal forma que é nesse âmbito que se encontram suas 

principais redes de relações.  

 

Sejam os colegas de trabalho seus melhores amigos ou não, o emprego é, na 
maioria das vezes, o contexto social permanente em que levam suas vidas. 
Se um indivíduo perde seu emprego, todos à sua volta tendem a desaparecer. 
A vida parece mais insípida, debilitada. Pessoas desempregadas sentem-se 
sozinhas. Para a maioria delas, em suma, o emprego é a fonte principal de 
significado e ordem em suas vidas (p. 32).  

 
Morin (2001) destaca que o trabalho exerce influência considerável sobre a motivação 

das pessoas, uma vez que o “trabalhar” vincula-se à noção de ser produtivo, e isso é 

suficientemente capaz de repercutir em suas satisfações. Para a autora, é nesse ponto que 

reside a relevância do sentido do trabalho, dado o papel que assume na vida das pessoas, 

mesmo que esse papel, logicamente, seja variável de pessoa para pessoa. Embora a 

preocupação da organização seja a do desempenho de seus funcionários, ela também “deve 

oferecer aos trabalhadores a possibilidade de realizar algo que tenha sentido, de praticar e de 
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desenvolver suas competências, de exercer seus julgamentos e seu livre-arbítrio, de conhecer a 

evolução de seus desempenhos e de se ajustar” (Morin, 2001, p. 9). 

Job (2003) entende que o prazer e o sentimento de realização que podem estar 

agregados ao trabalho fazem com que este tenha algum sentido para o trabalhador, o que 

também seria capaz de explicar o seu comprometimento com esse trabalho e com a 

organização da qual faz parte. Para Morin (2001), um trabalho só fará sentido para uma pessoa 

na medida em que ele esteja ajustado ou próximo às suas próprias características; caso 

contrário, o resultado de uma incompatibilidade entre o que uma pessoa é e o que ela faz 

poderá ser observado no seu descomprometimento com o trabalho e com a organização. 

Percebe-se que, para que um trabalho possa apresentar sentido, há três dimensões que 

estão em jogo: a individual, a social e a organizacional. É de suma importância refletir quais as 

condições que são disponibilizadas pela organização para que o funcionário possa executar sua 

tarefa tanto no que se refere às condições materiais quanto psicológicas. Por outro lado, é 

relevante o modo como o indivíduo percebe e representa seu trabalho, como ele o concebe. 

Para o indivíduo, não basta que um trabalho possa repercutir em sua vida particular, mas este 

também deve apresentar algum valor em uma esfera mais ampla. O indivíduo almeja que o seu 

trabalho possa trazer alguma contribuição para outras pessoas. Pretende que seu trabalho traga 

consequências no âmbito social. Com isso, conclui-se que o motivo pelo qual o trabalho 

assume uma posição central na vida de muitas pessoas não se resume às questões de ordem 

monetária. Embora a remuneração seja um fator de extrema importância, sobretudo para a 

sobrevivência do trabalhador, esse não é o único fator que o mantém no mercado de trabalho 

(Job, 2003). 

Ainda para Job (2003), é por meio do trabalho que as pessoas têm a possibilidade de se 

situar na sociedade. Almejam que, pelo trabalho, possam ser reconhecidas e respeitadas. Em 

contrapartida, à medida que esses esforços não são valorizados e tão pouco reconhecidos pelos 

demais e pela organização, o trabalho pode se transformar em fonte de mal-estar e de 

sofrimento.  

O reconhecimento pelo trabalho, portanto, seria um fator ligado a uma necessidade 

socialmente construída, como observa Teixeira (2009): 

 
No ideário capitalista, o reconhecimento está amplamente ligado à 
gratificação monetária e uma das maneiras de alcançá-lo é por meio do 
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emprego, que é uma das formas de trabalho, ou seja, é o trabalho assalariado. 
Por meio do emprego, podemos satisfazer as necessidades construídas 
socialmente e que são muitas vezes alheias à/ao trabalhadora/or (p. 238). 
 

Já para Magro e Coutinho (2008), “o reconhecimento social pela condição de 

trabalhador aponta, assim, para o reconhecimento da condição de consumidor, reafirmando 

que na sociedade capitalista as relações são mediadas pelas coisas e que ser consumidor é a 

principal forma de inclusão na sociedade de mercado” (p. 707). Ademais, independente dos 

fatores que possam estar envolvidos, o trabalho deve trazer oportunidades para que o 

indivíduo possa desenvolver suas habilidades e competências, exercendo da maneira mais 

adequada possível, seus talentos e habilidades.  

Nesta perspectiva, do trabalho entendido como algo que agrega sentido à vida dos 

indivíduos, e levando-se em conta o direito das PCD de poderem ingressar no mercado de 

trabalho, consideremos a questão da inclusão. Para Almeida, Carvalho-Freitas e Marques 

(2008), o discurso sobre a inclusão está circunscrito no campo da diversidade. Esta, por sua 

vez, pode ser definida por Fleury (2000) como uma mistura de “pessoas com identidades 

diferentes interagindo no mesmo sistema social”(p. 20).  

Nas empresas, a gestão da diversidade pode se pautar tanto na valorização quanto na 

dissolução das diferenças, não havendo um consenso sobre qual foco tem melhor impacto no 

desenvolvimento das organizações (Pereira & Hanashiro, 2007). Para as autoras: 

 

A gestão da diversidade que valoriza as diferenças, criando condições de 
tratamento especial para atender às diferentes necessidades dos diferentes 
grupos sociais sub-representados, proporciona a preservação da identidade 
social dos indivíduos, mas pode, também, gerar mais facilmente reações 
desfavoráveis por parte dos que não são por ele beneficiados. A gestão da 
diversidade com base na dissolução das diferenças, por outro lado, nega a 
identidade social dos indivíduos, mas privilegia a meritocracia como quesito 
para avaliação do desempenho dos mesmos, entendendo ser essa uma 
questão de defesa pela justiça baseada na equidade (p. 11). 

 

Pesquisas indicam que não existe um modelo específico de gestão da diversidade 

realmente efetivo para as organizações (Pereira & Hanashiro, 2007; 2008; 2009; Silveira & 

Hanashiro, 2007). No entanto, sabe-se que, na atualidade, a gestão da diversidade se faz 

necessária e é consenso que, pelo discurso da inclusão, as diferenças devem ser contempladas 

nos diferentes sistemas sociais existentes. Nesses sistemas, coexistem os grupos de maioria e 
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os de minoria. Os grupos de maioria são aqueles cujos membros historicamente obtiveram 

vantagens em termos de recursos econômicos e de poder em relação aos outros, os grupos de 

minoria (Fleury, 2000), constantemente alvos de preconceito e discriminação. Para Hitt et al. 

(2007): 

 
Preconceito e discriminação por parte de membros de grupos majoritários 
têm o potencial de fazer um dano maior. Entretanto, independentemente de 
sua origem, preconceito e discriminação podem impedir que as pessoas 
trabalhem de maneira eficaz, que as pessoas convivam bem umas com as 
outras e que venham a colher os benefícios que podem ser gerados a partir 
de uma força de trabalho diversificada (p. 43). 

 
Para Carvalho e Kumov (2006), os aspectos que constituem a diversidade humana 

englobam cultura, religião, economia, aparência física, etnia e deficiências, entre outros. De 

acordo com esses autores, “cada um de nós é resultado da associação desses aspectos que 

podem ser natos ou adquiridos ao longo de nossas experiências sociais” (p. 19). 

Em uma sociedade que se pretende inclusiva, a valorização da diversidade deve ser um 

conceito ampliado de modo a abarcar indistintamente todos os contextos. Nessa perspectiva, o 

cenário laboral vem se destacando como importante espaço de convivência social onde se 

difunde a diversidade. Em se tratando das PCD, o significativo desafio colocado pela proposta 

da diversidade nas organizações é como trabalhar institucionalmente, respeitando e 

valorizando as diferenças (Nascimento, Damasceno, & Assis, 2008).  

Dessa forma, para administrar a diversidade de maneira eficaz e fomentar um ambiente 

de trabalho com alto nível de envolvimento, é necessário, primeiramente, que preconceito e 

discriminação sejam eliminados (Hitt et al., 2007). Ademais, “numa organização que apoia e 

incentiva a diversidade, é menos provável que os funcionários se sintam discriminados e que 

venham a ser tratados de maneira injusta” (p. 39). 

O impacto do crescimento da diversidade na força de trabalho das organizações reflete 

no aumento cada vez mais crescente dos custos relacionados ao não-gerenciamento desse 

fenômeno (Torres & Pérez-Nebra, 2004). Por outro lado, segundo Bueno e Paula (2006), a 

incorporação da diversidade pelas empresas passa necessariamente por um processo de 

transformação cultural e social (com medidas de curto, médio e longo prazo).   

Para Garcia e Melo (2010), a garantia de acesso ao trabalho formal para PCD é, além 

de tudo, uma questão de respeito à dignidade humana. Para os autores, a perspectiva de uma 
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atividade produtiva tira do ócio uma parcela da população que vive inativa e com baixa 

autonomia financeira. Com a oportunidade de exercer um trabalho, essas pessoas podem 

sentir-se produtivas e terem sua auto estima melhorada, visto que saem do posto de geradoras 

de despesa para consumidoras ativas de produtos e serviços. Tal conquista reflete em ganhos 

para o indivíduo e, consequentemente, para toda a sociedade. De acordo com os autores, “a 

exclusão da atividade produtiva reúne diversos efeitos sobre as PCD, como rupturas 

identitárias, perda de status e reconhecimento social, exclusão, perdas de ordem financeira e 

profissional” (p. 8).  

Corroboram essa perspectiva os achados de Jones (2010), que destacam que as PCD 

inativas acumulam menos capital humano (conhecimento) do que as pessoas sem deficiência, 

também inativas. Isso traz como consequência sua menor probabilidade de competir no 

mercado de trabalho, o que traduz uma explicação circular que acaba justificando os altos 

índices de desemprego para a população de PCD8. Em outras palavras, falta trabalho para PCD 

porque estas têm menos qualificação profissional, ao passo que as PCD têm menos 

qualificação profissional porque não existem para elas boas perspectivas de trabalho. 

Lima (2012) reforça essa afirmativa ao investigar a educação profissional de PCD. Em 

sua pesquisa, identificou que a trajetória de exclusão vivenciada por muitas PCD colabora para 

a sua baixa auto estima. Além disso, o estigma das empresas em considerar PCD incapazes 

para o trabalho reflete no pouco investimento em sua formação, o que acarreta uma educação 

profissional de menor qualidade (Lima, 2012). Por essa via, é importante repensar as 

circunstâncias que determinam que uma PCD seja incapacitada para o trabalho, pois, muitas 

vezes, esta é impedida de exercer seus diretos por barreiras impostas pela própria sociedade, o 

que contradiz os preceitos da inclusão. Para Sassaki (2006), “a inclusão social é um processo 

pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 

sociedade” (p. 39).  

Segundo Carvalho-Freitas (2007), o termo inclusão é diferente de inserção. Para a 

autora, “a inserção pode ser definida como o ato de introduzir pessoas com deficiência junto às 

                                                           
8De acordo com a OIT (2006), com base nas estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), as taxas de 
desemprego entre as PCD podem chegar a 80% comparadas às pessoas sem deficiência.  
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demais pessoas em ambiente de trabalho, para a realização de atividades profissionais” (p. 31). 

Quanto à integração e a inclusão, Carvalho Freitas e Marques (2008) acrescentam: 

 
O movimento da integração pressupõe que apenas a pessoa com deficiência 
reúna possibilidades para se colocar funcionalmente na sociedade. Nesse 
modelo, a deficiência é vista como um problema do indivíduo, cabendo 
somente a ele adaptar-se à sociedade, regra que estabelece uma via de mão 
única. Já a inclusão, via de mão dupla, entende que a deficiência não é um 
problema somente do indivíduo, cabendo a ele e à sociedade buscarem 
meios para solucionar a questão (pp. 211-217). 
 

 Sendo assim, destaca-se a constatação de Carvalho Freitas e Marques (2008) no 

sentido de que a inclusão e a valorização das diferenças devem ser expressas em ações 

consistentes e contínuas que visem à inclusão, e não somente se apresentem no formato de 

ações pontuais, descontínuas e isoladas das demais práticas da organização. 

Para Sassaki (2006), uma empresa inclusiva reconhece o valor da diversidade humana 

com suas diferenças individuais, muda suas práticas administrativas e seu ambiente físico, 

adapta procedimentos e instrumentos de trabalho, treina todas as pessoas na questão da 

inclusão, incluindo a chefia e os colegas que irão receber a PCD, e realiza programas de 

integração desse novo funcionário. Em outras palavras, “a diversidade, por si só, não 

representa uma garantia de bom desempenho organizacional. O que a empresa faz em relação 

à diversidade é o que realmente importa” (Hitt et al., 2007, p. 40). De acordo com os autores, 

isso significa que trabalhar a diversidade é promover um sentimento de inclusão e 

proporcionar oportunidades iguais a todos os indivíduos.     

 Diante do exposto, é relevante considerar a importância da concepção de deficiência 

adotada por quem se encarregará, na organização, de promover a inclusão. Para Serrano 

(2007), a representação que gestores e demais indivíduos que nela trabalham fazem da PCD 

define a maneira como as relações são estabelecidas. Dessa forma, “a representação dada pela 

PCD e pelo gestor interfere em sua maneira de tratar esse universo e determina as relações 

entre ambos e entre a PCD e o grupo de trabalho na qual está inserida” (p. 33). 

 Desse modo, Torres e Pérez-Nebra (2004) sugerem três perspectivas para o 

gerenciamento da diversidade nas organizações. São elas: a perspectiva da discriminação-e-

justiça, a perspectiva do acesso-e-legitimidade e a perspectiva aprendizagem-e-efetividade. De 
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acordo com os autores, “as primeiras têm guiado as ações relacionadas à diversidade até hoje e 

a última tem se mostrado uma abordagem nova e emergente” (p. 449). 

 Sob a perspectiva da discriminação-e-justiça, a questão da diversidade volta-se para a 

igualdade de oportunidades, tratamento justo e o cumprimento de normas legais por meio do 

qual os valores de justiça são amplamente difundidos. A força de trabalho, nesse ponto de 

vista, torna-se demograficamente representativa. 

A perspectiva de acesso-e-legitimidade está enraizada na aceitação e celebração das 

diferenças” (Torres & Pérez-Nebra, 2004, p. 450). Aqui, as características demográficas dos 

trabalhadores devem estar de acordo com as características do mercado. Por fim, a perspectiva 

da aprendizagem-e-efetividade ampara-se na contribuição que a diversidade cultural dos 

trabalhadores pode oferecer. Tal perspectiva vai além das duas outras, pois alia os princípios 

de justiça e igualdade de oportunidades com o reconhecimento do valor das diferenças 

culturais, de modo a favorecer o aprendizado e o crescimento da organização como um todo.  

 Assim, para que a inclusão no trabalho possa significar mais do que um simples 

cumprimento de normas, a presente pesquisa ampara-se na perspectiva acesso-e-legitimidade, 

que tem por objetivo agregar cada vez mais pessoas nas empresas e com isso trabalhar, como 

sugerem Torres e Pérez-Nebra (2004), “com as diferenças e não apesar delas” (p. 451). 

 

3.3.2 A área de RH e a inclusão nas organizações 

 

Já foi dito que o trabalho é um direito garantido a todas as pessoas. Já é sabido que a 

Lei de Cotas é o mecanismo existente no Brasil criado para fazer valer esse direito às PCD. No 

entanto, também se pode observar que apenas a determinação de uma lei não garante a efetiva 

inclusão dessas pessoas, que continuam sendo discriminadas e excluídas de possibilidades de 

trabalho realmente valorativas e enriquecedoras. Torna-se importante buscar respostas que 

possam contribuir para que a inclusão nas empresas não seja mera formalidade para o 

cumprimento de uma lei. Nesse sentido, partir-se-á do pressuposto de que a área de RH (ou 

Gestão de Pessoas) é um importante ponto de partida para se identificar como tem ocorrido o 

processo de inclusão de PCD nas organizações. 

O pressuposto da integração, ou funcionalista, será privilegiado por se entender que é a 

perspectiva predominante nos discursos dentro das organizações. Nesse aspecto, define-se 
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como organização “um grupo de pessoas que se constitui de forma organizada para atingir 

objetivos comuns” (Lacombe, 2011, p. 11). Apreende-se dessa afirmativa que a sociedade é 

formada por organizações e nelas pessoas se interagem numa relação de dependência e troca 

mútua. Embora a definição possa ser bem mais abrangente, as organizações aqui consideradas 

são aquelas voltadas para as relações de trabalho, incluindo todos os ambientes possíveis, 

sejam eles públicos, privados ou mistos.   

O local de trabalho é o cenário onde pessoas passam a maior parte de seu tempo. É por 

meio do trabalho que indivíduos buscam ganhar seu sustento e viver com dignidade. É, 

também, pela dimensão do trabalho, que elementos centrais emergem no processo de 

formação da identidade (Tonetto, Amazarray, Koller, & Gomes, 2008). Em contrapartida, as 

organizações há muito se deram conta da importância das pessoas (Lacombe, 2011), que elas 

devem ser vistas e valorizadas como seres humanos que buscam, pelo trabalho, felicidade e 

realização. Por meio dessa percepção e em meio às constantes mudanças organizacionais, a 

administração de RH, também chamada Gestão de Pessoas, foi ganhando notória importância 

no decorrer da história.  

No Brasil, a administração de RH perpassa um caminho que vai desde um período 

burocrático e tecnicista, norteado por valores legalistas (1930 a 1960), evoluiu para uma 

abordagem mais sistêmica e integrada dos processos gerenciais (1960 a 1990) e atingiu, após a 

década de 1990, um período de reformas estruturais profundas, com desafios constantes a 

serem superados (França, 2008). 

Com o advento da Revolução Industrial, tornou-se imperativa uma nova organização 

do trabalho que visasse à profissionalização e especialização das funções, das tarefas e dos 

próprios trabalhadores. O intuito era garantir a máxima produtividade, lucratividade, eficiência 

e eficácia dos resultados. O período pós-guerra representou uma época de expansão das 

oportunidades de trabalho com a vinda de várias empresas multinacionais. O aumento da 

produção teve como consequência o aumento da competitividade, que, por sua vez, primava 

por profissionais qualificados. A instalação de grandes montadoras internacionais no país (Era 

Vargas/Kubistchek) demandava modificações na gestão e investimentos em qualificação 

profissional (Zanelli & Bastos, 2004).  

Consequentemente, com as rápidas transformações no mundo do trabalho, a partir de 

1990, são exigidas novas e inovadoras formas de pensar e agir nas organizações. As exigências 
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contemplam perfis profissionais flexíveis e dinâmicos, prontos para atuarem estrategicamente 

frente às demandas atuais. Em contrapartida, “as empresas precisam buscar formas novas e 

criativas de gestão; à Administração de Recursos Humanos (ARH) cabe transmitir as 

estratégias às pessoas e transformá-las em agentes de competitividade” (Lacombe &Tonelli, 

2001, p. 161). 

Assim, fatores ligados a aspectos comportamentais e à natureza das relações humanas 

começam a ser levados em consideração, já que as pessoas passam a ser vistas como fonte de 

vantagem competitiva (Lacombe &Tonelli, 2001). As exigências organizacionais demandam 

da ARH a capacidade de lidar com o desafio da gestão estratégica no âmbito da gestão de 

pessoas, que, por sua vez: 

 
[...] deve ocorrer a partir da visão integrada das pessoas e das questões 
fundamentais como: as expectativas sobre as relações de trabalho, o contrato 
psicológico entre o que a pessoa quer da empresa e o que esta quer de seu 
pessoal, perfis e tipos de personalidade, grupos, equipes, lideranças, 
processos de cooperação, competição, apatia, cultura organizacional, valores, 
questões éticas, entre outros valores ligados à vida social (França, 2008, p. 
6). 

 

Para França (2008), dentre as novas perspectivas da ARH, está à consciência social 

acerca da diversidade e inclusão. As PCD necessitam de suporte para se integrarem ao 

ambiente de trabalho e se desenvolverem como todo e qualquer novo funcionário. No entanto, 

é dever das organizações desenvolver medidas que rompam com as barreiras necessárias para 

que as PCD possam realizar seu trabalho com eficácia e qualidade. 

Uma revisão de literatura realizada por Shur et al. (2005) indica que as atitudes 

negativas e os estereótipos de empregadores, supervisores e colegas de trabalho formam uma 

significativa barreira para o emprego de PCD. Para Goss et al. (2000), a ausência de um 

gerente especializado de RH pode ser uma variável explicativa para a não-contratação de PCD 

no Reino Unido. Batavia e Schriner (2005) acreditam que se a discriminação for eliminada e 

as barreiras removidas, as PCDpoderão desempenhar de forma eficiente e com qualidade as 

suas atividades. 

No entanto, de acordo com Abreu e Marques (2007), alguns obstáculos também 

contribuem para a não contratação de PCD, dentre eles a carência de qualificação profissional, 

os sistemas de habilitação e reabilitação e a carência de cadastro de PCD capacitadas ao 
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trabalho. Contudo, quando esses obstáculos são superados e as PCD chegam preparadas para 

disputar uma vaga de emprego, é dever da empresa promover-lhes a inclusão (Abreu & 

Marques, 2007). 

A entrada de novos funcionários em uma organização, por si só, envolve uma gama de 

espectativas tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. No caso de PCD, essa 

primeira experiência pode ser ainda mais representativa. Segundo o Portal do MTE, a seleção 

de funcionários com deficiência merece especial importância, pois, de acordo com o 

Repertório de Recomendações e Práticas da OIT (2006), deve “centrar-se nas habilidades 

específicas, nos conhecimentos e nas capacidades consideradas essenciais para as funções 

inerentes à vaga em questão” (p. 26), e não na especificidade da deficiência. 

O respeito às limitações das PCD, que devem receber, por direito, igualdade de 

oportunidades, não pode ser confundido com paternalismo ou privilégios (art. 5º, inciso III, do 

Decreto n. 3.298/99). No entanto, implicam atitude discriminatória as exigências quanto ao 

nível de escolaridade, experiência ou perfil polivalente, além de seleção baseada em atributos 

pessoais (art. 1º da Lei n. 9.029/95). Tal contradição pode desencadear dúvidas acerca da 

forma correta de selecionar PCD. 

Dessa forma, com relação à seleção de PCD, evidencia-se tanto um único processo, 

que engloba indistintamente pessoas com e sem deficiência, quanto processos diferenciados, 

que atendam às adaptações específicas para as necessidades das PCD. Souza (2010) analisa as 

práticas de Recrutamento e Seleção de PCD que ocorrem em empresas privadas do Rio de 

Janeiro. Conclui que os profissionais de RH têm pouca informação acerca das reais 

necessidades das PCD, o que contribui para práticas inadequadas. 

Outro fator importante a ser considerado é a permanênica das PCD nas empresas, ou 

seja, sob quais circunstâncias seu trabalho e desevolvimento profissional se dará. A OIT 

(2006) recomenda que em todos os setores da empresa sejam alocadas PCD, evitando que 

estas sejam privadas de interação social, segregadas a setores isolados. Dentre as práticas 

discriminatórias citadas, encontra-se a concentração num único tipo de deficiência ou mesmo 

na busca por candidatos com deficiências leves, contrariando o princípio de que o que deve ser 

buscado pela empresa é a pessoa, e não a deficiência. Sendo assim, se a pessoa é contratada, 

principalmente por força da Lei de Cotas, manter-se no trabalho, muitas vezes, significa um 

novo desafio, dadas as dificuldades físicas, estruturais e atitudinais a serem enfrentadas. 
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Após a entrada do funcionário na empresa, a ambientação é normalmente o primeiro 

passo para a sua integração ao novo ambiente de trabalho. A cartilha de inclusão de PCD no 

mercado de trabalho, elaborada pelo MTE (2007), orienta para o devido acompanhamento do 

empregado com deficiência, visando à sua integração junto aos colegas e chefias. Dificuldades 

no primeiro contato entre a equipe de trabalho e as PCD são comuns de ocorrerem (Abreu & 

Marques, 2007). Devido a isso, “tanto o empregado como a chefia devem ser questionados a 

respeito das questões suscitadas com o ingresso do novo empregado” (MTE, 2007, p. 31). 

Dessa forma, as adaptações podem ser sugeridas e as dúvidas esclarecidas de modo a 

promover a troca de informações e a dissolução de mitos.   

 Borges e Albuquerque (2008) consideram como sinônimas a integração e a 

socialização organizacional. Para eles, “a socialização organizacional refere-se à integração do 

indivíduo com a organização no exercício de um determinado cargo” (p. 333). O processo de 

socialização, segundo Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano e Almeida (2010), 

envolve três dimensões: biográfica, relacional e organizacional. A primeira dimensão diz 

respeito à história prévia da PCD, suas expectativas em relação ao trabalho e a receptividade 

das pessoas, dúvidas, incertezas e projeções. Aqui, é utilizada a estratégia de busca de 

informação e feedback, para a construção de relacionamentos e desenvolvimento no cargo. A 

dimensão relacional implica as barreiras sociais a que podem estar expostas as PCD. Envolve 

a forma como a PCD é recebida e/ou aceita na organização. Finalmente, pela dimensão 

organizacional consideram-se as ações e práticas utilizadas para viabilizar a efetiva 

socialização da PCD. 

Assim, o treinamento de ambientação/integração consiste no primeiro passo que visa a 

oferecer ao novo funcionário as bases para a realização de seu trabalho de acordo com os 

critérios organizacionais preexistentes. Em contrapartida, o funcionário com deficiência 

poderá contribuir, oferecendo informações importantes aos colegas de trabalho. A partir disso, 

o desafio passa a ser o de gerir o trabalho dessa nova equipe, atentando para o 

desenvolvimento dos funcionários e da equipe como um todo. 

De acordo com essa premissa, os treinamentos posteriores merecem especial atenção. 

Um estudo realizado por Campos, Barduchi, Marques, Ramos, Santos e Becker (2004), com 

300 empresas do estado de São Paulo que tinham em seu quadro mais de 100 funcionários, 

revela que as organizações têm aumentado os investimentos em treinamentos, o que reflete 



57 
 

maior conscientização quanto aos benefícios do uso dessa ferramenta. Para os autores, fica 

evidente o conhecimento agregado adquirido por meio do treinamento, educação e 

desenvolvimento contínuo, o que torna as organizações eficazes, flexíveis e inovadoras. 

Geralmente, os programas de treinamento preocupam-se em transmitir informação e 

conhecimento além de desenvolver e/ou ampliar competências e atitudes congruentes com os 

desejáveis pela organização. Por sua vez, todos os esforços voltados para o desenvolvimento 

das pessoas são contínuos, para que seu crescimento reflita também o crescimento da empresa. 

Os treinamentos que visam a preparar as organizações para a diversidade incluem uma 

explicação sobre a necessidade da empresa no sentido de administrar a diversidade com 

eficácia, juntamente com treinamentos sobre empatia e conhecimento intercultural, além de 

exercícios para ajudar os funcionários a evitarem estereótipos e envolvimentos em tratamentos 

ofensivos e preconceituosos para com outras pessoas (Hitt et al., 2007). Assim, os 

treinamentos devem partir de uma perspectiva de sensibilização das equipes de trabalho 

(Robbins, 2002). Esse autor afirma que “os programas de treinamento para diversidade são 

geralmente voltados para o aumento da consciência e do exame de estereótipos. Os 

participantes aprendem a valorizar as diferenças individuais, aumentam sua compreensão 

multicultual e confrontam estereótipos”(p. 16).  

No entanto, em pesquisa realizada por Delgado e Goulart (2011) sobre práticas de 

desenvolvimento de PCD em uma instituição do setor educacional, observa-se que não há 

preparação dos demais funcionários para o relacionamento e a interação com PCD, bem como 

falta esclarecimento sobre o tipo de deficiência e quais as dificuldades que possam ter no 

exercício das atividades. A pesquisa aponta também que não existem adequações ou 

treinamentos específicos para PCD, pois se propõe que as PCD sejam tratadas de forma 

igualitária, sem privilégios.Entretanto, isso não é considerado, pelas próprias PCD 

entrevistadas, como vantagem, pois estas afirmam ter “dificuldades em participar de certos 

tipos de treinamento (por exemplo, tendo de ouvir e enxergar em determinados tipos de aula)” 

(Delgado & Goulart, 2011, p. 50). Contudo, ainda são escassos os estudos voltados para as 

questões de treinamento e desenvolvimento de PCD nas organizações.  

Constata-se que a inclusão de PCD no contexto do trabalho é um direito que, se 

devidamente garantido, abre perspectivas para a tão almejada sociedade inclusiva. Receber e 

manter PCD no quadro de colaboradores ativos de uma empresa implica, primeiramente, a 
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acessibilidade atitudinal de toda a equipe de trabalho, favorecendo, assim, um ambiente 

preparado para receber a diversidade. A integração e os treinamentos posteriores oferecidos 

devem ser sensíveis a essa diferença não para promover tratamentos desiguais e/ou 

favoritismos, mas para que o direito de um seja o direito de todos. 

 Assim, tendo por referência as discussões sobre atitude e barreiras atitudinais, trabalho, 

diversidade e sobre as atividades da área de RH, principalmente no que se refere ao 

recrutamento, seleção e treinamento, considera-se que a identificação das atitudes dos 

profissionais de RH sobre o processo de inclusão de PCD no trabalho poderá contribuir para a 

construção de um conhecimento válido para se tratarem as questões que englobam a inclusão 

social das PCD, uma vez que são esses profissionais os responsáveis por implementar as 

práticas de RH no cotidiano de trabalho das organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

MÉTODO  

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Neste estudo foram utiliza dos recursos metodológicos quantitativos e qualitativos, 

visando à triangulação de métodos. De acordo com Minayo, Souza, Constantino e Santos 

(2005), a triangulação dos dois métodos contribui para aumentar o conhecimento sobre 

determinado assunto e “atender aos objetivos que se deseja alcançar” (p. 71). Para os autores, 

enquanto a abordagem quantitativa pode apresentar resultados expressos em números e 

proporções, estabelecendo relações significativas entre variáveis, a abordagem qualitativa, por 

sua vez, “atua levando em conta a compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos sociais e o 

significado da intencionalidade que lhe atribuem os atores” (Minayo et al., 2005, p. 82).  

Tratou-se de uma pesquisa de corte transversal por coletar dados em um mesmo 

momento no tempo. Caracteriza-se por sua natureza descritiva, que busca investigar se as 

crenças e atitudes de profissionais de RH se relacionam com práticas de inclusão de PCD nas 

organizações. Além disso, o estudo procura explicar a relação entre práticas de RH inclusivas 

e as crenças compartilhadas pelos profissionais de RH.  

A pesquisa compreendeu a aplicação de três questionários: o Questionário de Práticas 

de RH em Relação à Inclusão de Pessoas com Deficiência no Trabalho (Anexo 4),o Inventário 

de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (ICD-ST) (Anexo 5) e o Questionário 

de Atitudes Frente às Possibilidades de Ação para a Inclusão (Anexo 6), além de entrevista 

estruturada.  O roteiro de entrevista encontra-se no Anexo 7.  

Para Minayo (1996), os dados quantitativos e qualitativos se complementam em uma 

pesquisa. Portanto, a perspectiva qualitativa constituiu a segunda etapa da pesquisa, em que 

foram realizadas entrevistas estruturadas (roteiro no Anexo 7). O roteiro de entrevista é 

composto por nove questões abertas direcionadas aos profissionais de RH e sua relação com a 

inclusão de PCD nas organizações. 

Para Machado (2002), após obter os dados quantificáveis, o pesquisador utiliza a 

entrevista como forma de interação verbal capaz de apreender, a partir das representações 

feitas pelos sujeitos da pesquisa, os temas pertinentes a uma problemática.  
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As entrevistas realizadas sob a perspectiva qualitativa foram analisadas, tendo como 

objetivo investigar em profundidade as informações coletadas, de modo a contemplar questões 

que porventura não constaram no questionário. De acordo com Duarte (2004):  

 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja 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. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas 
permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 
coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 
significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe 
permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 
estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter 
com outros instrumentos de coleta de dados (p. 215). 

 

Para Duarte (2004), entre as várias técnicas de coleta de dados disponíveis para a 

pesquisa, a entrevista é uma ferramenta particularmente interessante para o pesquisador que 

deseja compreender “mais a fundo” seu objeto de estudo. Embora as entrevistas tenham sido 

feitas por meio virtual e os profissionais de RH tenham escrito suas respostas, considera-se 

que esse discurso escrito possa trazer elementos que os questionários não contemplaram, além 

de aspectos que podem auxiliar no aprofundamento das questões propostas. No entanto, é 

importante sublinhar seus limites, uma vez que a relação entrevistador e entrevistado não 

tenha sido objeto de análise, dificultando ou impossibilitando a identificação de contradições, 

atos falhos e informações que poderiam informar sobre os sentimentos do entrevistado durante 

a entrevista, como o comportamento não verbal. 

 

4.2 Local da pesquisa 

 

A coleta de dados da presente pesquisa foi realizada por meio virtual. Com os avanços 

tecnológicos e o uso cada vez mais crescente da internet como forma rápida, eficiente e menos 

onerosa de veiculação das informações, muitos pesquisadores estão aderindo ao ciberespaço 

como recurso para coleta de dados científicos (Mill & Fidalgo, 2007; Vieira, Castro, & Schuch 

Júnior, 2010). Entretanto, sabe-se também que a coleta de dados por meio de questionários 

eletrônicos tem como principal desvantagem a baixa taxa de respostas (Mill & Fidalgo, 2007; 
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Vieira et al., 2010). Todavia, dadas as dificuldades de acesso à população estudada e mediante 

a capacidade desse mecanismo de atingir uma população específica, optou-se por essa forma 

de coleta de dados, que contribuiu também para que os sujeitos pudessem responder de acordo 

com seu próprio tempo e da maneira que melhor lhes conviesse. 

 

4.3Participantes 

 

A população-alvo da pesquisa foi composta por profissionais de RH e associados à 

ABRH9 em Minas Gerais. Tal entidade conceitua-se como: 

 

[...] não-governamental, sem fins lucrativos, que nasceu da união de 
profissionais envolvidos com a causa de promover a área de Recursos 
Humanos como agente de transformação que contribui para a formação de 
organizações mais produtivas, melhores e mais conscientes do seu papel no 
contexto socioeconômico do país.  
 

A escolha por profissionais de RH partiu do pressuposto de que nas empresas e 

organizações são eles os responsáveis pela promoção de ações capazes de favorecer a entrada 

e/ou permanência de PCD no trabalho. 

Foram incluídas neste estudo as respostas de profissionais que afirmaram trabalhar em 

empresas com mais de 100 funcionários (número mínimo estipulado pela Lei de Cotas), bem 

como aqueles que, mesmo trabalhando em empresas com menos de 100 funcionários, 

afirmaram ter, em seu quadro de efetivos, PCD.  

Foram enviados 293 convites para participação na pesquisa, tendo como retorno 59 

respostas (20,1%). Destas, quatro foram excluídas por não atenderem aos critérios 

mencionados, ficando, portanto, um total de 55 respostas válidas. 

Desse total, 20% dos respondentes foram pessoas do sexo masculino e 80% do sexo 

feminino. De acordo com a faixa etária, 43,6% encontram-se na faixa dos 21 aos 30 anos, e 

34,5% entre 31 e 40 anos. Quanto à religião, a maioria é católica (63,6%), seguida de espírita 

(16,4%) e protestante (7,3%). Em relação à formação dos respondentes, 61,8% têm 

                                                           
9Site da ABRH: http://www.abrhnacional.org.br 
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especialização concluída ou em andamento. A Tabela 1 resume o tipo de formação dos 

respondentes: 

 

Tabela 1: Tipo de formação dos respondentes 

Formação Acadêmica N° de Respondentes 

Especialização em Gestão de 
Pessoas  

36,3% 

Graduação em Psicologia 25,4% 
Especialização em RH  7,2% 
Graduação em Administração 3,6% 
Outros 27,5% 
TOTAL 100% 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analista de RH é o cargo ocupado por 36,4% dos respondentes, enquanto 27,3% são 

gerentes de RH. De acordo com o tempo no cargo, 43,6% ocupam o cargo há mais de cinco 

anos e 7,2% há menos de um ano. 

 

4.4 Instrumentos utilizados 

 

A pesquisa compreendeu a aplicação de três questionários (um elaborado pela 

pesquisadora e dois já validados), além de entrevista estruturada. 

Os questionários utilizados para o levantamento dos dados quantitativos foram 

disponibilizados na seguinte ordem: uma parte de perguntas referentes à Caracterização do 

Respondente/Empresa; o Questionário de Práticas de RH em Relação à Inclusão de Pessoas 

com Deficiência no Trabalho, o Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de 

Trabalho (ICD-ST) (Carvalho-Freitas, 2007) e o Questionário de Atitude Frente às 

Possibilidades de Ação para a Inclusão de Pessoas com Deficiência no Trabalho, adaptado do 

Inventário de Ações Possíveis no Processo de Inserção de PCD (IAP) (Carvalho-Freitas, 

Souto, Simas, Costa, & Santos, 2012). 

Para Vergara (2009), questionários são úteis quando se quer ouvir um grande número 

de respondentes e estes estão em regiões geograficamente dispersas. Dessa forma, a utilização 

de questionários como instrumentos para coleta de dados teve como objetivo levantar os 
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principais aspectos envolvidos no processo de inclusão de PCD no trabalho, norteando, 

posteriormente, o planejamento de ações futuras. 

A parte intitulada caracterização do respondente/empresa teve como objetivo coletar 

dados acerca do perfil do respondente e das empresas em que atuam os profissionais de RH.  

O primeiro questionário, intitulado Práticas de RH em Relação à Inclusão de Pessoas 

com Deficiência no Trabalho– Anexo 4– foi elaborado pela pesquisadora e contém questões 

acerca das práticas de RH realizadas no recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento 

de PCD nas empresas. Tal instrumento de medida é constituído por um total de 16 questões, 

que abrangem quatro fatores: 

a) Práticas de RH voltadas para a entrada de PCD nas organizações: questões 1, 9, 10 e 11. 

b) Práticas de RH voltadas para a adequação no trabalho de PCD: questões 4, 5, 6, 7 e 8. 

c) Dificuldades para cumprir a Lei de Cotas: questões 2 e 14.  

d) Dificuldades para a permanência de PCD nas organizações: questões 3, 12, 13, 15 e 16. 

O segundo questionário aplicado foi o Inventário de Concepções de Deficiência em 

Situações de Trabalho (ICD-ST) – Anexo 5– desenvolvido por Carvalho-Freitas (2007). Esse 

Inventário é um instrumento de diagnóstico constituído de questões fechadas, que 

caracterizam as principais interpretações de deficiência compartilhadas e existentes ao longo 

da história. 

O ICD-ST é um instrumento validado e muito utilizado em pesquisas que visam a 

diagnosticar os tipos de crenças sobre deficiência comumente presentes em situações de 

trabalho (Vitor, 2011; Ávila-Vitor & Carvalho-Freitas, 2012). É composto por 21 questões que 

abrangem 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). 

As questões estão dispostas da seguinte maneira, no que se refere às concepções de 

deficiência: 

a) Percepção dos benefícios da contratação: questões 1, 2 e 15. 

b) Percepção do vínculo: questões 3 e 19. 

c) Concepção espiritual da deficiência: questões de 16 a 18. 

d) Concepção baseada nos pressupostos da normalidade: questões de 4 a 8. 
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e) Concepção baseada nos pressupostos da inclusão: questões 9 e 10. 

f) Percepção do desempenho: questões de 11 a 14. 

g) Percepção sobre a necessidade de treinamento: questões 20 e 21. 

Resumidamente, as concepções de deficiência, de acordo com Carvalho-Freitas (2007), 

assim se definem: 

� Concepção espiritual da deficiência: corresponde à percepção sobrenatural ou mítica 

da deficiência; as PCD vieram ao mundo em cumprimento de alguma missão especial 

ou por intermédio de um desejo divino. 

� Concepção baseada nos pressupostos da normalidade: percebe a deficiência como um 

desvio da normalidade (modelo médico), devendo ser, portanto, tratada ou cuidada em 

ambientes especializados ou segregada em áreas específicas da organização, tendo 

como critério a deficiência. 

� Concepção baseada na inclusão: entende a deficiência como um problema social; a 

sociedade precisa se adaptar para conviver com a deficiência nos diferentes espaços 

sociais. 

� Percepção dos benefícios da contratação: corresponde à percepção de que contratar 

PCD melhora a imagem e o clima da organização. 

� Percepção do vínculo: acredita que PCD são mais comprometidas e estáveis no 

emprego. 

� Percepção de desempenho: tem como crença que o desempenho e a qualidade do 

trabalho das PCD é pior em relação às pessoas sem deficiência. 

� Percepção da necessidade de treinamento: ampara-se na necessidade de treinamento 

como forma de facilitar a inserção e a socialização da PCD no trabalho. 

O estudo original, utilizando o Inventário de Concepções de Deficiência, realizado com 

163 gerentes de 18 empresas brasileiras, obteve os seguintes resultados, relativos à análise das 

propriedades psicométricas: consistência interna satisfatória (Alfa de Cronbach = 0,69) e 

estrutura fatorial dividida em sete fatores principais, identificados por matrizes e percepções, 

com coeficiente alfa variando de 0,53 a 0,81, que explicam 49% da variância total (Carvalho-

Freitas, 2007). Posteriormente, foi feito o teste do modelo com 227 alunos de Master Business 

Administration (MBA) de três diferentes universidades, constatando que os dados empíricos 
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suportavam a existência do construto concepções de deficiência em situação de trabalho 

(Carvalho-Freitas & Marques, 2010). 

Finalmente, o terceiro Questionário, intitulado Atitude Frente às Possibilidades de 

Ação para a Inclusão de Pessoas com Deficiência no Trabalho, é uma adaptação do Inventário 

de Ações Possíveis no Processo de Inserção de PCD (IAP), desenvolvido e validado por 

Carvalho-Freitas et al. (2012). De acordo com os autores: 

 
Por ações possíveis no processo de inserção de pessoas com deficiência, 
entende-se um conjunto de atividades passíveis de serem executadas e que 
contemplam adaptações dos espaços sociais, físicos, desenvolvimento de 
tecnologias e processos que possam contribuir para a participação ativa das 
pessoas com deficiência na sociedade e no trabalho (p. 5). 

 

O IAP, em sua versão validada, contém dez questões acerca de ações consideradas 

efetivamente possíveis de serem realizadas. Na adaptação para o contexto da presente 

pesquisa, foram excluídas duas questões que fugiam aos objetivos da pesquisa e acrescentadas 

quatro questões sobre as dificuldades para se trabalhar com PCD. O questionário adaptado 

passou a conter 13 questões dispostas da seguinte forma: 

a) Possibilidades de ação para inclusão: questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

b) Questões 9, 10, 11, 12 e 13 não agrupadas por fator. 

Os instrumentos desenvolvidos e/ou adaptados especialmente para esta pesquisa (o 

Questionário de Práticas de RH em Relação à Inclusão de Pessoas com Deficiência no 

Trabalho, o Questionário de Atitude Frente às Possibilidades de Ação para a Inclusão e a 

entrevista estruturada) foram submetidos a um painel de especialistas, composto por 

psicólogos e estudantes de psicologia, que avaliaram a adequação do instrumento, e a um teste 

piloto, em caráter voluntário e a convite da pesquisadora, com o objetivo de verificar a 

compreensão das questões formuladas. O teste piloto foi realizado com quatro psicólogos que 

trabalham na área de RH por possuírem perfil similar ao dos entrevistados. 

Os três questionários são compostos por Escala Likert de escolha forçada, com 

alternativas que variam de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente). De acordo com 

Mattar (2001), a amplitude de respostas permite obter informação mais precisa da opinião do 

respondente em relação a cada afirmação. Além disso, o método de escolha forçada com um 

número par de categorias tem por objetivo evitar a omissão dos entrevistados ou a tendência à 
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neutralidade. O intuito é “forçar” os profissionais investigados a emitirem suas percepções a 

respeito de sua realidade de trabalho. 

 

4.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de maio e outubro de 2012. 

Inicialmente, foi feito contato telefônico com a ABRH/MG, para solicitar o acesso aos e-mails 

dos associados. De posse desses contatos, um e-mail nominal, convidando para participação 

na pesquisa, foi enviado a todos os associados, com um link de acesso aos questionários, 

perfazendo um total de 293 e-mails enviados.  

A aplicação dos questionários se deu por autopreenchimento, por meio eletrônico, em 

que era possível visualizar uma breve apresentação da pesquisa, os contatos da instituição de 

ensino e da pesquisadora, bem como as devidas instruções para o preenchimento dos 

questionários. Em seguida, a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

direcionava o participante a realizar o aceite para participação na pesquisa.   

Os questionários estiveram disponibilizados na página da UFSJ, na internet, por meio 

do link www.ufsj.edu.br/pesquisa_rh até o dia 31 de outubro de 2012, data em que foi 

finalizada a coleta de dados. O prazo dado para a devolução das respostas foi 30 dias, sendo 

prorrogado por mais 30, em razão da baixa taxa de respostas obtida nas primeiras tentativas. 

Contudo, após o período estipulado, foram recebidas 59 respostas, sendo que, desse total, 55 

foram consideradas válidas, correspondendo a uma taxa de 18,7%. 

Para complementar as informações colhidas por meio dos questionários, foi enviado 

um roteiro de entrevista composto de nove questões abertas aos 55 respondentes da primeira 

etapa, tendo como retorno uma taxa de respostas de 12,7% (sete respostas).  

 

4.6 Procedimentos de análise de dados 

 

Os dados quantitativos, obtidos pelos questionários, foram analisados por meio do 

programa SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences) mediante as seguintes 

técnicas estatísticas: 
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� Estatística descritiva: análise da distribuição percentual das respostas quanto à 

caracterização dos respondentes. 

� Teste de qui-quadrado: para verificar a independência entre fatores, ou seja, se as 

práticas de RH em relação à inclusão de PCD no trabalho, bem como as atitudes frente 

às possibilidades de ação para inclusão de PCD nas organizações dependem de fatores 

como religião, grau de escolaridade, cargo, ramo e setor da empresa, tipo de 

deficiência e experiência prévia com PCD. 

� Análise de correlação de Spearman: para verificar a ocorrência de relações (direção e 

intensidade) entre as variáveis concepções de deficiência dos profissionais de RH, 

práticas de RH com relação à inclusão de PCD no trabalho e atitudes frente às 

possibilidades de ação para inclusão de PCD nas organizações. A opção pela correlação 

de Spearman justifica-se em razão do não atendimento aos pressupostos de 

normalidade.   

� Análise de Cluster: visando a verificar se os respondentes poderiam ser agrupados 

segundo os fatores analisados: crenças (concepções de deficiência), atitudes em relação 

às ações possíveis para a inserção de PCD e práticas de RH implementadas pelas 

organizações. O método foi o de Ward, baseado nos princípios da análise de variância. 

A medida de similaridade utilizada foi a distância euclidiana, que é representada pela 

proximidade entre observações ao longo das variáveis na estatística de agrupamento. 

Para determinar o número de conglomerados, utilizou-se o gráfico dos passos de 

agrupamentos em relação ao nível de distância. Detectou-se a formação de três 

conglomerados. Esses clusters visavam a identificar padrões de atitudes em relação ao 

trabalho com PCD. 

� Smallest Space Analysis (SSA) e Alpha de Cronbach: para verificar a validade e a 

consistência do Questionário Práticas de RH em Relação à Inclusão de Pessoas com 

Deficiência no Trabalho. A primeira técnica permite explorar como as respostas se 

agrupam em categorias mais amplas e a segunda verifica a consistência dos 

agrupamentos das respostas em categorias. 

Para a validação do Questionário Práticas de RH em Relação à Inclusão de Pessoas 

com Deficiência no Trabalho, o número de respondentes da pesquisa (55) não recomendava o 

uso de análise fatorial, “técnica mais usada no Brasil para explorar a estrutura de construtos e 
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a capacidade do instrumento de mensurar os componentes estruturais (Validade)” (Bastos, 

Gondim & Cols., 2010, p. 485). Aplicou-se, então, a técnica SSA, que, de acordo com os 

autores, permite trabalhar com um número amplo de itens e sua qualidade não depende do 

tamanho da amostra. 

Barros et al. (2010) apontam como vantagens de se utilizar a técnica SSA o fato de que 

ela “guarda maior coerência com as perspectivas psicossociológicas de pesquisa, além de ser 

mais flexível e oferecer os resultados visualmente, facilitando a interpretação por parte do 

pesquisador” (p. 485). 

Os resultados da aplicação da técnica SSA permitiram identificar quatro fatores ou 

categorias, que se organizam em duas dimensões, uma com foco nas pessoas e outra com foco 

nas condições de trabalho. A dimensão “foco nas pessoas”, de um lado, aponta para as práticas 

de RH voltadas para a entrada de PCD nas organizações e, de outro, para a dificuldade para 

permanência dessas pessoas no trabalho. Já a dimensão “foco nas condições de trabalho” 

contempla em um extremo as práticas de RH voltadas para adequações no trabalho e em outro 

as dificuldades para se cumprir a Lei de Cotas, o que nos dá uma dimensão dualista entre 

fatores de inclusão versus fatores de exclusão (Kruskal’s stress = 0,16800; RSQ = 0,84707), 

conforme pode ser observado na Figura 4: 

 

 

Figura 4: Fatores do questionário práticas de RH em relação à inclusão de PCD no 

trabalho 
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A Tabela 2 apresenta a divisão dos fatores agrupados por itens do questionário. 

Observa-se que o Alfa de Cronbach  indica uma consistência interna satisfatória entre os itens 

de cada fator:  

 

Tabela 2: Fatores do Questionário Práticas de RH em Relação à Inclusão de PCD no 

Trabalho 

Práticas de RH – Entrada de PCD nas Organizações (α=0,743) 

       1. A inserção de pessoas com deficiência é uma estratégia da organização (está definida em suas políticas de 

responsabilidade social). 

       9. Existem atividades de sensibilização das chefias para entrada de pessoas com deficiência na organização. 

      10. Existem atividades de sensibilização dos colegas de trabalho para a entrada de pessoas com deficiência 

nas organizações. 

      11. Faz parte de minhas atribuições ajudar na reabilitação de funcionários com deficiência afastados do 

trabalho. 

Práticas de RH – Adequações para o Trabalho de PCD (α=0,790) 

4. Entre as práticas de Recursos Humanos está a adequação das condições de trabalho para a inserção de pessoas 

com deficiência (rampas, banheiros adaptados, sinalização etc.). 

5. A empresa busca adaptar os instrumentos de trabalho para facilitar a execução das atividades por parte das 

pessoas com deficiência (software de voz, leitores óticos etc.). 

6. As práticas de Recrutamento e Seleção visam à participação de pessoas com deficiência (há a adequação de 

procedimentos acessíveis a todas as pessoas). 

7. Os treinamentos ministrados contemplam as diferentes necessidades das pessoas com deficiência (recursos 

audiovisuais, adequação das salas, material em Braille etc.). 

8. As oportunidades de promoção são iguais para todos os funcionários, com ou sem deficiência. 

Dificuldades para cumprir a Lei de Cotas (α=0,002)*  

2. A inserção de pessoas com deficiência é apenas uma prática de cumprimento da Lei de Cotas. 

14. A empresa tem tido dificuldade para encontrar pessoas com deficiência com formação adequada para o 

mercado de trabalho. 

Dificuldades para a permanência de pessoas com deficiência nas organizações (α=0,659) 

3. A inserção de pessoas com deficiência na empresa tem ocorrido de maneira parcial (em apenas algumas áreas 

ou alguns níveis). 

12. Os custos para adequação das condições de trabalho são elevados para a empresa. 

13. Se um funcionário com deficiência realiza seu trabalho de forma satisfatória, é parâmetro para contratação de 

outras pessoas com deficiência. 

15. A cultura da empresa é muito competitiva e perfeccionista (buscam-se pessoas com perfis profissionais ideais; 

o erro é muito mal visto; há um incentivo para ser sempre o melhor). 
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16. Para haver tratamento igualitário, as pessoas com deficiência devem ser comparadas às pessoas sem 

deficiência. 

* Apesar de o valor do Alfa de Cronbach ser considerado insatisfatório do ponto de vista estatístico (0,002), as 

questões 2 e 14 foram mantidas, pois fazem sentido do ponto de vista teórico. Para futuras pesquisas, aponta-se 

a necessidade de rever esse fator, acrescentando itens, por exemplo. 

 

 Quanto à análise qualitativa, as entrevistas e os comentários finais, disponibilizados ao 

final de cada questionário foram submetidos à técnica conhecida como análise de conteúdo. 

Para Bardin (1994), a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 

das mensagens” (p. 38). Tal análise qualitativa visa à compreensão da realidade por meio do 

significado dado pelos próprios atores sociais ao se expressarem em seus discursos. Pela 

comunicação expressa, busca-se o significado do enunciado, ou seja, a análise de conteúdo 

tem como objetivo formar um novo conhecimento mediante o que foi emitido. 

A análise de conteúdo constitui-se, segundo Bardin (1994), de três etapas: 1) pré-

análise, na qual é feita a exploração do material a partir de uma “leitura flutuante”; 2) 

exploração do material, fase em que há a simplificação dos dados, pela codificação e escolha 

das unidades de registro/conteúdo, seleção de regras de contagem e escolha de categorias; e 3) 

tratamento dos resultados, a partir do qual se fazem inferências e interpretações com base no 

referencial teórico revisado. Finalmente, foram verificadas possíveis contradições e/ou 

complementaridades entre os dados analisados nas análises quantitativas e as informações 

obtidas nas entrevistas. 

 

4.7 Considerações éticas 

 

A presente pesquisa obedeceu aos procedimentos éticos indicados na Resolução 050, 

de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), que norteia a 

realização de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Este projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFSJ. Durante a realização desta investigação, foi assegurada a participação voluntária dos 

sujeitos. Foi garantido o anonimato dos dados, bem como a liberdade dos sujeitos de 
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desistirem de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum ônus. Os resultados da 

pesquisa serão disponibilizados para todos os envolvidos que assim desejarem obtê-los. 

Antes do preenchimento dos questionários, foi solicitado que o participante aceitasse o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme indicado no Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, do ano de 2000, contendo as devidas explicações sobre o estudo. 

Nesse Termo, constaram, de forma clara, os objetivos e procedimentos da pesquisa e foi 

ressaltado que os dados fornecidos seriam utilizados na investigação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 A atuação dos profissionais de RH na inclusão de PCD nas organizações 

 

 Num primeiro momento, serão apresentados os resultados que pretendem responder ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa. Espera-se conhecer quem são os profissionais de RH 

pesquisados e quais as crenças que compartilham acerca da deficiência, dentre as concepções 

elencadas. Num segundo momento, anseia-se verificar se existe relação entre as crenças, 

atitudes dos profissionais de RH e práticas de RH implementadas nas organizações. 

 Em alguns momentos será utilizado o termo percepção como forma de facilitar o 

entendimento dos resultados obtidos acerca da interpretação dos profissionais de RH sobre 

determinado objeto.  Para Soto (2001), “a percepção se refere ao processo ativo de perceber a 

realidade e organizá-la em interpretações ou visões sensatas” (p. 65). Assim, considera-se que 

para entender a atitude é preciso considerar as crenças. E para entender as crenças é preciso 

considerar a percepção que o indivíduo tem do meio. 

Finalmente, busca-se verificar a possibilidade de agrupar os respondentes em grupos 

relativamente homogêneos entre si e heterogêneos entre eles (Análise de Cluster).  

 

5.1.1 Caracterização da amostra: quem são e onde trabalham os profissionais de RH? 

 

 A amostra da presente pesquisa foi composta, em sua maioria, por mulheres (80%), na 

faixa etária entre 21 e 30 anos (43,6%), de religião católica (63,6%), pós-graduadas (65,4%), 

ocupando cargos de analistas (36,4%) ou gerentes de RH (27,3%) há mais de cinco anos na 

função (43,6%), conforme pode ser observado na Tabela 3. 

A grande maioria (85,4%) trabalha no RH de empresas privadas existentes há mais de 

dez anos (81,1%) no mercado. O ramo de atividade dessas empresas compreende a prestação 

de serviços (40%), a indústria (27,7%) e o comércio (10,9%), dentre outros (21,8%). 

 Nessas empresas, cujo número de efetivo pode chegar a mais de 1.000 funcionários, é 

possível constatar que a taxa de PCD empregada é pouco significativa, visto que, em 38,1% 

das empresas, a taxa não passa de dez funcionários com deficiência contratados. Isso 

comprova a baixa empregabilidade para essa parcela da população, evidenciada pela 
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divulgação do último RAIS (MTE, 2011). De acordo com o Relatório, em 2011, dos 46,3 

milhões de brasileiros com carteira assinada, apenas 325.291 eram PCD. 

 Com relação ao tipo de deficiência, destaca-se, dentre as PCD empregadas, que 72,7% 

possuem deficiência física, seguida por 58,1% de deficiência auditiva. De acordo com o RAIS 

(MTE, 2011), a maior parte dos trabalhadores com deficiência empregados no ano de 2011 

possuía deficiência física (53,55%). A deficiência auditiva permaneceu em segundo lugar 

(22,61%), seguida da deficiência visual (6,71%), intelectual (5,78%) e múltipla (1,27%). Os 

reabilitados ocuparam 10% do total10. 

Segundo os respondentes, funcionários com deficiência são contratados para cargos 

tanto administrativos quanto operacionais. No entanto, nota-se que apenas 7,2% ocupam 

cargos de chefia. Tal achado também é evidenciado em pesquisa realizada recentemente numa 

organização de grande porte (Assis, 2012). De acordo com os resultados, observou-se 

significativa predominância de PCD nos cargos administrativos e operacionais em detrimento 

dos cargos de gestão (0,79%). Em pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (2010) com 500 

empresas do país, verifica-se que a proporção de PCD em cargos executivos, de gerência ou 

supervisão, também é pouco representativa. Constata-se, portanto, que esse quadro há muito se 

mantém estável, o que dá às PCD poucas perspectivas de mudança. 

Algumas perguntas foram acrescentadas com o intuito de conhecer melhor a relação 

dos profissionais de RH com as PCD contratadas. No que diz respeito ao tipo de experiência 

prévia com PCD (se positiva ou negativa), 81,1% dos respondentes afirmaram ter sido 

positiva, 1,8%  negativa e 14,5% disseram não ter tido contato prévio com PCD.  

A última pergunta referente à caracterização do respondente pretendia verificar a 

disposição para se trabalhar com PCD. A pergunta foi formulada de forma a verificar se o 

respondente realmente era favorável ao trabalho com PCD. No entanto, é interessante notar 

que, ao responder, de um modo geral, se as pessoas trabalhariam com PCD (se tivessem a 

oportunidade de escolher), 40% responderam que não, indicando a existência da barreira 

atitudinal da rejeição. Mas ao responderem se eles próprios (tendo a oportunidade de escolher) 

trabalhariam com PCD, 100% responderam que sim, o que pode significar uma resposta 

socialmente aceitável e, portanto, enviesada.  

                                                           
10No questionário aplicado, na questão sobre o tipo de deficiência que as pessoas contratadas possuem, não foi 
mencionado o item Reabilitados, também contemplado na Lei de Cotas. 
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A Tabela 3 mostra em resumo quem são esses profissionais e o tipo de organização em 

que trabalham. 

 

Tabela 3: Caracterização da amostra 

Variável 
 

Observação % Variável Observação % 

Sexo Feminino 
Masculino 

80 
20 

Faixa Etária Até 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
51 a 60 anos 

45,4 
34,5 
10,9 
9,2 
 

Religião Católica 
Espírita 
Protestante 
Outra 

63,6 
16,4 
7,3 
12,7 

Escolaridade Ensino Médio Comp. 
Superior Compl. 
Especialização  
Mestrado 

3,6 
30,9 
61,8 
3,6 
 

Maior 
Titulação 

Grad. Psicologia  
Grad. Administração 
Esp. Gestão Pessoas 
Esp. RH 
Outros  

25,4 
3,6 
36,3 
7,2 
27,5 
 

Cargo Analista de RH 
Gerente de RH 
Outros 

36,4 
27,3 
36,4 

Tempo no Cargo Menos de 1 ano 
1 a 2 anos 
3 a 4 anos 
Mais de 5 anos 

7,2 
27,3 
21,8 
43,6 

Ramo de 
Atividade da 
Empresa 

Comércio 
Indústria 
Prestação de Serviços 
Outros 

10,9 
27,3 
40 
21,8 
 

Setor  Público 
Privado 
Capital Misto 

10,9 
85,4 
3,6% 

Tempo de 
Existência da 
Empresa 

1 a 4 anos 
5 a 9 anos 
Mais de 10 anos 

9,1 
9,1 
81,8 
 

Nº de 
Funcionários 

Até 99 
100 a 500 
501 a 1.000 
1.001 a 5.000 
Mais de 5.000 

12,7 
29,1 
7,2 
40 
9,1 

Nº de 
Funcionários 
com 
Deficiência 

Nenhum  
1 a 10 PcDs 
11 a 50 PcDs 
51 a 100 PcDs 
Mais de 100 PcDs 
Mais de 1,000 PcDs 

12,7 
38,1 
21,8 
5,4 
7,2 
1,8 
 

Tipos de 
Deficiência das 
PCD 
Contratadas 

Física 
Auditiva 
Visual 
Intelectual 
Múltipla 

72,7 
58,1 
30,9 
30,9 
12,7 

Funções para 
que são 
contratadas as 
PCD 

Administrativas 
Operacionais 
Cargos de Chefia 
Outros 

70,9 
58,1 
7,2 
7,2 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Verificou-se que mais da metade dos respondentes têm em dúvida ou discordam da 

adequação da Lei de Cotas para o trabalho de PCD (vide Tabela 4).   

 

Tabela 4: Caracterização da amostra quanto às opiniões sobre o trabalho com PCD 

  Variável  Discordantes 
(1 – 2,5) 

Dúvida 
(2,6 – 4,5) 

Concordantes 
(4,6 – 6) 

 
Acho adequado o Brasil ter Lei de Cotas 
para o trabalho com PCD 
 

 
14,6% 

 
36,3% 

 
49,1% 

Identificação de dificuldades em relação ao 
trabalho com PCD 

3,6% 31% 65,4% 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Embora 49,1% dos respondentes concordem com a existência da Lei de Cotas como 

instrumento capaz de viabilizar o trabalho para as PCD, a maioria dos respondentes concorda 

que existem dificuldades para se trabalhar com PCD (65,4%).  

 

5.1.2 Concepções de deficiência 

 

A seguir, são apresentadas as concepções de deficiência predominantes entre os 

profissionais de RH que participaram da pesquisa. Os resultados da escala Likert utilizados no 

Inventário de Concepções de Deficiência, por efeito de decisão, foram divididos em três 

grupos: o grupo de respondentes que discordou do fator (resultados 1- 2,5), o grupo de 

respondentes que ficou na dúvida (2,6 – 4,5) e o grupo que concordou com o fator (resultados 

4,6 - 6). A Tabela 5 apresenta os resultados. 
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Tabela 5: Percentual dos profissionais de RH discordantes e concordantes em relação às 

concepções de deficiência contempladas no ICD-ST 

Concepções de deficiência Discordantes 
(1 e 2) 

Dúvida 
(3 e 4) 

Concordantes 
( 5 e 6) 

Concepção espiritual 
 
Concepção baseada na 
normalidade 
 
Concepção baseada na 
inclusão 
 
Percepção de desempenho 
 
Percepção de vínculo 
 
Percepção dos benefícios da 
contratação 
 
Percepção da necessidade de 
treinamento 

84,7% 
 

47,1% 
 
 

14,6% 
 
 

89% 
 

41,8% 
 

30,8% 
 
 

3,6% 

13,5% 
 

51,1% 
 
 

30,9% 
 
 

9,2% 
 

59,2% 
 

34,6% 
 
 

20% 

1,8% 
 

1,8% 
 
 

54,5% 
 
 

1,8% 
 

0% 
 

34,6% 
 
 

76,4% 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito às concepções de deficiência, a maioria dos profissionais de RH 

discorda da concepção espiritual da deficiência, ou seja, não concorda que a PCD esteja no 

mundo para cumprir algum tipo de missão divina ou vontade sobrenatural. Entretanto, nota-se 

que esse pressuposto ainda permeia a dúvida de 13,5% dos profissionais de RH, o que 

significa que ainda existe, mesmo que em menor proporção, o pensamento de que a PCD 

talvez seja especial e deva ser tratada com cuidado e proteção ou até mesmo com caridade. 

Quanto à concepção baseada na normalidade, nota-se que muitos profissionais 

discordam da ideia de que a deficiência seja um desvio dos padrões de normalidade 

considerados pela medicina. Mas ainda há um percentual significativo de respondentes (51%) 

que ainda guarda dúvidas acerca dessa crença, que, por sua vez, implica em considerar mais as 

limitações de uma PCD do que suas reais possibilidades. As pessoas que tendem por esse tipo 

de concepção acreditam que as PCD são inadequadas para alguns cargos e locais, sendo, 

muitas vezes, segregadas em espaços delimitados dentro da própria organização.  
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A concepção baseada nos pressupostos da inclusão prevalece entre 54,5% dos 

profissionais de RH, o que confirma uma tendência atual em considerar as diversas formas de 

promover a acessibilidade a todas as pessoas (Carvalho-Freitas, 2009; Carvalho-Freitas e 

Marques, 2009, 2010; Suzano, 2011; Assis, 2012). Essa percepção dos profissionais de RH de 

que as PCD podem desempenhar qualquer tipo de trabalho (desde que lhes sejam oferecidas 

condições adequadas) é importante para impulsionar gestores e colegas de trabalho quanto aos 

objetivos da inclusão. 

Finalmente, quanto à matriz técnica (desempenho, vínculo, benefícios da contratação e 

necessidade de treinamento), 89% dos profissionais de RH acreditam que não há diferença 

entre um funcionário com e sem deficiência nos quesitos desempenho, produtividade e 

qualidade do trabalho. Além disso, 41,8% discordam da ideia de que as PCD se sentem mais 

vinculadas ao trabalho e são mais estáveis e comprometidas do que as pessoas sem 

deficiência. Em contrapartida, 34,6% concordam que a contratação de PCD melhora o clima e 

a imagem (interna e externa) da empresa, outros 34,6% têm dúvidas sobre isso e, ainda, 76,4% 

concordam que é necessário o treinamento de toda a equipe para facilitar a inserção e a 

socialização das PCD.  

Em síntese, as matrizes de pensamento que prevalecem entre os profissionais de RH 

são apresentadas na Figura 5. O gráfico apresenta a média de respostas dos profissionais por 

tipo de concepção. Para obter essa média, multiplicou-se o número de frequência da resposta 

pela respectiva escala (1 = discordo fortemente, 2 = discordo muito, 3 = discordo pouco, 4 = 

concordo pouco, 5 = concordo muito e 6 = concordo fortemente). Após, somou-se esse valor e 

dividiu-se pelo número de respondentes (55). Assim, é possível visualizar graficamente a 

predominância de cada concepção. Para a análise da percepção de desempenho, é importante 

observar que as questões no ICD-ST estão na negativa, ou seja, a discordância quanto a essas 

questões significa uma concordância quanto à similaridade entre o desempenho das pessoas 

com e sem deficiência. Para uma apresentação gráfica usando-se o mesmo parâmetro de 

análise, fez-se a inversão das respostas.  

Dessa forma, conforme apresenta-sena Figura 5, a maioria dos profissionais de RH 

percebe que não há diferença entre desempenho, produtividade e qualidade do trabalho 

quando se comparam pessoas com e sem deficiência. 

 



 

Figura 5: Concepções de defic

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Um dos principais interesses da pesquisa era investigar se a concepção de deficiência 

compartilhada pelos profissionais de RH se refletia nas práticas implementadas pelo setor para 

receber e manter PCD no trabalho. A análise dos resultados nos permitiu verificar a relação 

entre os dois construtos: concepções de deficiência e práticas de RH frente à inclusão. 

 

5.2 Práticas de RH em relação à inclusão de 
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dinâmica. Incluir PCD no trabalho é um desafio para os profissionais de RH, pois a inclusão 

requer modificações importantes nas práticas e procedimentos da empresa, na estrutura 

organizacional e nos padrões de conduta de todas as pessoas. 
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Um dos principais interesses da pesquisa era investigar se a concepção de deficiência 

compartilhada pelos profissionais de RH se refletia nas práticas implementadas pelo setor para 

anter PCD no trabalho. A análise dos resultados nos permitiu verificar a relação 

entre os dois construtos: concepções de deficiência e práticas de RH frente à inclusão. 

5.2 Práticas de RH em relação à inclusão de PCD no trabalho 

Frente ao contexto de modificações impostas às organizações na atualidade, a área de 

de suas práticas e políticas, é constantemente desafiada a inovar. Cabe ao RH 
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requer modificações importantes nas práticas e procedimentos da empresa, na estrutura 
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adotadas pelos profissionais de RH nas organizações. Além disso, buscou
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Um dos principais interesses da pesquisa era investigar se a concepção de deficiência 

compartilhada pelos profissionais de RH se refletia nas práticas implementadas pelo setor para 

anter PCD no trabalho. A análise dos resultados nos permitiu verificar a relação 

entre os dois construtos: concepções de deficiência e práticas de RH frente à inclusão.  

odificações impostas às organizações na atualidade, a área de 

é constantemente desafiada a inovar. Cabe ao RH 
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práticas tinham relação com fatores como religião, cargo, ramo e setor da empresa, tipo de 

deficiência e experiência prévia com PCD. 

A Tabela 6 mostra o percentual de respondentes, de acordo com a escala Likert, de 

discordantes (que tiveram frequência de respostas de 1 a 2,5), na dúvida (de 2,6 a 4,5) e 

concordantes (de 4,6 a 6) sobre a existência de práticas de RH com relação à entrada de PCD 

na empresa, adequações no trabalho, além da concordância ou não com a percepção de 

dificuldades quanto ao cumprimento da Lei de Cotas e dificuldades percebidas para manter a 

PCD no trabalho. 

 

Tabela6: Percentual de respondentes discordantes, na dúvida e concordantes em relação 

às possibilidades de ação para inclusão, práticas de RH e dificuldades percebidas 

  Variável Discordantes 
(1 – 2,5) 

Dúvida 
(2,6 – 4,5) 

Concordantes 
(4,6 – 6) 

 
Práticas de RH quanto à entrada 
de PCD nas organizações 

 
29% 

 
57% 

 
14% 

 
Adequações no ambiente de 
trabalho 

 
16% 

 
26% 

 
58% 

 
Dificuldades quanto à Lei de 
Cotas 

 
2% 

 
38% 

 
60% 

 
Dificuldades quanto à 
permanência de PCD no 
trabalho 

 
7% 

 
58% 

 
35% 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se que apenas 14% concordam com a existência de práticas de RH inclusivas 

com relação à entrada de PCD nas empresas, o que indica uma forte tendência a haver apenas 

a inserção da pessoa, e não sua inclusão efetiva no trabalho11. Para França (2008), é mediante 

o recrutamento e a seleção de pessoas “que a empresa põe o grau de profissionalismo com que 

                                                           
11No questionário Práticas de RH com Relação à Inclusão de Pessoas com Deficiência no Trabalho, as perguntas 
realizadas não levaram em conta a opinião pessoal dos respondentes, e, sim, a informação se tais práticas existem 
ou são realizadas na empresa em que trabalham.  



 

trata seus colaboradores [...] sendo importante trabalhar na adequação das expectativas dos 

candidatos, dimensionando suas capacidades e interesses à necessidade do trabalho” (p. 30).

Percebe-se também que muitos concordam que a Lei de Cotas é difícil de ser cumprida 

(60%), o que reforça o alto percentual de pessoas que têm dúvida também a respeito das 

dificuldades para manter as PCD no trabalho (58%). 

A Figura 6 apresenta a visão geral 

relação à inclusão de PCD

sendo: 01 – discordo totalmente

pouco, 05 – concordo muito 

 

Figura 6: Percepção geral

Fonte: Dados da pesquisa. 
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trata seus colaboradores [...] sendo importante trabalhar na adequação das expectativas dos 

candidatos, dimensionando suas capacidades e interesses à necessidade do trabalho” (p. 30). 

se também que muitos concordam que a Lei de Cotas é difícil de ser cumprida 

(60%), o que reforça o alto percentual de pessoas que têm dúvida também a respeito das 

dos profissionais de RH sobre as práticas de RH em 
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as práticas de RH com relação às adequações necessárias para o trabalho com PCD (χ2 = 

58,405, p = 0,030). 

Tais resultados podem ser comparados a outras pesquisas. Pereira Júnior (2009), 

visando a analisar as atitudes sociais de professores em relação à inclusão de alunos com 

deficiência no ensino fundamental, identificou que a experiência prévia com alunos com 

deficiência favorece atitudes mais inclusivas por parte dos professores.  

Suzano (2011) reitera essa afirmativa em estudo realizado com gestores de empresas 

que trabalham com PCD. Foi identificado que a facilidade e a disposição para o trabalho com 

PCD parte da experiência prévia, ou seja, da convivência anterior com estas em contexto 

laboral. “Isso implica que a vivência com a PCD desmistifica muitas crenças equivocadas 

sobre a deficiência e as pessoas com deficiência, além disso, permite que o gestor aprenda a 

lidar e conviver com a diversidade” (p. 129). 

 Constata-se que o tipo de experiência prévia com funcionários com deficiência pode, 

portanto, influenciar as práticas organizacionais com relação à entrada e permanência dessas 

pessoas nas empresas. No entanto, cabe mencionar que o tipo de experiência prévia com a 

PCD também pode contribuir para que se formem algumas das barreiras atitudinais já 

descritas nesta pesquisa, tais como: exaltação do modelo, comparação e generalização.   

 

5.3 Atitudes em relação às possibilidades de ação para inclusão de PCD 

 

O processo de inclusão de PCD no contexto de trabalho envolve muito mais do que 

adaptações físicas e tecnológicas. Requer a participação coletiva no sentido de facilitar a 

integração do novo funcionário à empresa. Treinamentos, palestras e demais ações de 

sensibilização estimulam o respeito à diversidade e contribuem para a dissolução de barreiras 

(Gil, 2002). 

Na presente pesquisa considera-se, dentre as ações possíveis de serem viabilizadas, as 

adaptações arquitetônicas e tecnológicas disponíveis para tornar os instrumentos e ambientes 

de trabalho acessíveis, a contratação de intérprete de Libras para facilitar a comunicação com 

pessoas surdas e a adequação no processo ensino-aprendizagem durante os treinamentos 

administrados, com a finalidade de diminuir as disparidades entre os funcionários com e sem 

deficiência.  



 

A Figura 7 representa a porcentagem de respondentes que discordam (1

dúvida (2,6-4,5) ou concordam (4,6

nas organizações. 

 

 

Figura 7: Possibilidades de 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados revelam que 71% dos profissionais de RH acreditam nas possibilidades 

de ação para inclusão de PCD nas organizações. Entretanto, apesar de ninguém discordar 

dessa premissa, nota-se que 29% dos respondentes ainda têm dúvidas sobre tais possibi

Em pesquisa realizada por Carvalho
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adequações nas condições de trabalho só farão sentido quando as atitudes também forem 

acessíveis” (p. 174). 

 

5.4 Análise correlacional entre as concepções de deficiência, as atitudes frente às 

possibilidades de ação para a inclusão de PCD e as práticas de RH 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados da análise correlacional de Spearman entre os 

fatores do Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (ICD-ST), as 

possibilidades de ação para inclusão de PCD nas empresas e as práticas de RH com relação às 

adequações no ambiente de trabalho. 

 

Tabela 7: Valores de correlação de Spearman entre os fatores do ICD-ST e demais 

construtos 

Concepção de Deficiência Possibilidades de ação para 
inclusão 

PRH Adequações no 
ambiente de trabalho  

Fator benefícios da contratação 0,323* - 

Fator vínculo - - 

Concepção baseada na normalidade - - 
 
Concepção baseada na inclusão 

 
0,587** 

 
- 

 
Fator desempenho 

 
-0,506** 

 
- 

 
Concepção espiritual 

 
0,325* 

 
- 

 
Percepção de necessidade de 
treinamento 

 
- 

 
-0,273* 

 

Notas: * p<0,05; ** p>0,01. 

 

Os resultados do teste rho de Spearman indicam que os fatores do ICD-ST tiveram 

relacionamentos significativos do ponto de vista estatístico, o que indica uma tendência entre 

os fatores, a saber:  
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- quanto maior a crença nos pressupostos da inclusão, da matriz espiritual e dos 

benefícios da contratação, maior a percepção sobre as possibilidades de ação para inclusão de 

PCD nas empresas (atitude mais favorável). 

Em contrapartida: 

- quanto mais se acredita no fator desempenho, menor a percepção sobre as 

possibilidades de ação para inclusão, ou seja, quanto mais se acredita que o desempenho da 

PCD é ruim em relação às demais pessoas, menos se acredita que é possível a realização de 

ações voltadas para a sua inclusão; 

- quanto mais os profissionais de RH percebem que existem práticas de RH voltadas 

para adequações no ambiente de trabalho na organização em que trabalham, menor a 

percepção de necessidade de treinamento, ou seja, se o ambiente de trabalho já está adequado 

para as PCD, os treinamentos tornam-se desnecessários; 

- não foram encontradas relações entre as práticas de RH voltadas para a entrada de 

PCD no trabalho e as concepções de deficiência; 

- não foram encontradas relações entre as concepções de deficiência compartilhadas 

pelos profissionais de RH e a percepção de dificuldades com relação à Lei de Cotas e à 

permanência de PCD nas empresas. 

 

5.5 Por que é difícil contratar PCD? 

 

Ao final de cada questionário, foi dedicado um espaço para que os respondentes 

pudessem deixar os comentários que julgassem necessários. Esses comentários foram 

agrupados por temas, que, por sua vez, expressam a opinião dos profissionais de RH sobre a 

inclusão de PCD no trabalho. É interessante notar que a principal menção a respeito das PCD 

foi sobre as dificuldades encontradas para contratá-las. 

De acordo com os respondentes, a Lei de Cotas é uma exigência legal, cuja imposição 

muitas empresas não estão preparadas para cumprir. Mencionam a falta de suporte e incentivos 

do Governo para que a inclusão nas organizações possa ser realmente efetiva. As opiniões 

expressam o entendimento da Lei como uma forma de proteção que acaba por discriminar as 

PCD.  
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Qualquer lei de cotas é discriminação. Há custos para a inserção do 
deficiente. Deem incentivo que cubra parte deste custo. Não é prêmio, é 
reconhecimento de um esforço empresarial (R2). 
 
Nem todas as empresas têm recursos físicos e financeiros para trabalhar 
com deficientes(R8). 

 

Em pesquisa realizada por Maia, Camino C. e Camino L. (2011), com psicólogos 

responsáveis pelo setor de RH de empresas da região metropolitana de Fortaleza/CE, foi 

verificado que, apesar de reconhecerem que a Lei de Cotas é um instrumento de inclusão, 

esses profissionais impetraram duras críticas quanto ao seu caráter impositivo, delegando ao 

Governo a responsabilidade pelas dificuldades enfrentadas pelas empresas na contratação de 

PCD, o que também foi verificado em pesquisa anterior realizada por Tanaka e Manzine 

(2005). 

Assim, embora concordem que as PCD possam realizar um bom trabalho e que a 

contratação de PCD possa melhorar a imagem da empresa, os profissionais de RH destacam 

problemas (por parte da própria PCD, da empresa, do governo etc.) que inviabilizam a 

contratação dessas pessoas nas organizações. 

Dessa forma, foram pontuadas como principais dificuldades para a contratação de 

PCD: a falta de preparo de gestores e colegas de trabalho para o convívio com PCD e o alto 

custo necessário para as empresas promoverem as adaptações arquitetônicas e tecnológicas 

que facilitam a acessibilidade ao trabalho, além do baixo nível de qualificação profissional das 

PCD. O preconceito de gestores também foi apontado como grande entrave para a contratação 

de PCD. 

As empresas ainda não estão preparadas para receber o portador de 
deficiência tanto na parte de estrutura física quanto na preparação de 
gestores e colegas de trabalho (R4). 
 
A adaptação de locais e instrumentos de trabalho tem custo para as 
organizações e nem todas as empresas e segmentos industriais vivem um 
momento econômico que permita realizar esses investimentos. A indústria 
brasileira é pouco competitiva por vários outros motivos e o custo de 
atender a diversas legislações coloca em risco a própria sobrevivência de 
algumas empresas, o que pode ter impactos econômicos e sociais ainda mais 
significativos (R10). 
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Empiricamente, constatamos que as pessoas com deficiência, em média, 
possuem menor qualificação profissional, independente da causa. Isso é a 
primeira dificuldade na contratação (R13). 
 
Por mais que já fizemos vários treinamentos de integração e conscientização 
com os gestores, ainda percebo preconceito por parte deles (R24). 

 

Nota-se que essas dificuldades também são evidenciadas em outros estudos. Uma 

pesquisa realizada com dez empresas do estado de São Paulo no período de outubro de 2009 a 

janeiro de 2010 constatou que 80% das empresas analisadas mencionaram a falta de 

qualificação e capacitação do profissional como maior obstáculo para a inclusão, 40% 

consideraram a falta de incentivos econômicos por parte dos órgãos públicos como fator de 

maior reflexo na contratação e 10% das empresas identificaram carência de ambiente 

adequado e adaptado à inclusão de PCD nas instalações da empresa. Ademais, foi mencionado 

em 20% das empresas algum tipo de atitude ou comportamento preconceituoso ou 

discriminatório diante da diversidade no que se refere à inclusão de PCD (Calado, Braga 

Júnior, & Ramos, 2010).  

Assis (2012), em estudo sobre a socialização de PCD em uma empresa de grande porte, 

também identificou as mesmas dificuldades para se contratar PCD. No entanto, é importante 

ressaltar que, de acordo com Ribeiro e Carneiro (2009), esse repertório de dificuldades é 

tipicamente utilizado pelas empresas como forma recorrente e estratégica de justificar o não 

cumprimento da Lei de Cotas. Nota-se que a contratação de PCD geralmente está relacionada 

à “prejuízo” ou redução de lucros. Ainda não se percebe, por esta perspectiva, vantagem 

econômica que justifique tal contratação. Trata-se de uma matriz de pensamento que considera 

predominante o critério econômico no curto prazo. 

Quando há intenção de promover a efetiva inclusão, a organização como um todo é 

mobilizada. Assis (2012), ao investigar a percepção de gestores, profissionais de RH e PCD 

sobre um programa de inclusão12 iniciado na empresa, afirma que o programa contribuiu para 

a quebra de paradigmas na organização. Os entrevistados afirmaram que a convivência com as 

PCD proporcionou aprendizado, diminuiu preconceito e houve maior valorização profissional 

dessas pessoas. Tantos aspectos positivos acabam por promover uma reavaliação das antigas 

                                                           
12Em parceria com instituições especializadas, a empresa promove o Programa de Inclusão de PCD por meio do 
qual oferece qualificação profissional e oportunidade de trabalho formal. O Programa é avaliado anualmente e as 
próprias PCD se tornam agentes ativos para ajudar a empresa a fazer as adequações necessárias. 
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concepções. A partir daí, o que antes era encarado como barreira intransponível passa a ser 

visto como obstáculo possível de ser superado.  

Dessa forma, visando a saber se a concepção de deficiência teria algum tipo de 

influência na percepção dos profissionais de RH quanto às dificuldades em relação ao trabalho 

com PCD, foi feita análise correlacional entre as concepções de deficiência e fatores como 

crença na adequação da Lei de Cotas e dificuldades quanto à falta de conhecimento das 

pessoas em lidar com PCD. A Tabela 8 apresenta os resultados: 

 

Tabela 8: Valores de correlação de Spearman entre concepções de deficiência e percepção 

de dificuldades no trabalho com PCD 

Concepção de 
Deficiência 

Acho adequado o 
Brasil ter Lei de 

Cotas para o 
trabalho com 

PCD 

Acho que a 
falta de 

conhecimento 
sobre como 
tornar os 

espaços físicos 
acessíveis 
dificulta o 

trabalho com 
PCD 

Acho que a 
falta de 

conhecimento 
das pessoas 
dificulta o 

trabalho com 
PCD 

Acho que a 
falta de 

convivência 
com PCD 
dificulta o 
trabalho 
com estas 

Acho que a 
falta de 

conhecimento 
sobre 

recursos 
materiais e 
tecnológicos 
dificulta o 

trabalho com 
PCD  

Fator benefícios da 
contratação 

- - 0,417** 0,300* 0,388** 

Fator vínculo - - - - - 

Concepção baseada na 
normalidade 

-0,309* - - - - 

Concepção baseada na 
inclusão 

- - 0,336* - 0,315* 

Fator desempenho 0,365** -0,351** -0,377* - -0,365** 

Concepção espiritual - - $- - - 

Percepção de 
necessidade de 
treinamento 

- 0,282* 0,369** 0,399** 0,362** 

 

Notas: * p<0,05; ** p>0,01. 

 

Essas correlações indicam associação entre os construtos estudados, a saber: 

- quanto maior a crença nos benefícios da contratação (que se refere aos benefícios em relação 

à imagem da empresa e ao clima interno), maior a percepção de que falta conhecimento das 

pessoas sobre a deficiência e conhecimento em relação aos recursos materiais e tecnológicos, 

bem como falta convivência com as PCD. A partir dessa correlação, levanta-se a hipótese de 
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que as crenças nos benefícios da contratação poderão, na perspectiva dos respondentes, 

auxiliar na minimização dessas dificuldades, pois poderão favorecer a convivência e os 

conhecimentos associados à inserção dessas pessoas no trabalho.   

- Quanto mais se compartilha dos pressupostos da normalidade (deficiência como desvio da 

normalidade), menos se acha adequada a existência da Lei de Cotas no Brasil para o trabalho 

com PCD. Essa correlação indica a importância de se identificar e trabalhar essa concepção de 

deficiência entre os profissionais de RH, pois ela pode ser um dificultador para implementar a 

inclusão de PCD nas organizações. 

- Quanto mais se acredita na concepção baseada na inclusão (percepção de que as PCD podem 

desempenhar adequadamente o trabalho desde que sejam realizadas as adaptações nas 

condições e instrumentos de trabalho), maior a percepção de que falta conhecimento das 

pessoas sobre a deficiência e destas com relação aos recursos materiais e tecnológicos. A 

hipótese que se levanta é que os profissionais que compartilham dos pressupostos da inclusão 

acreditam que a inserção das PCD pode favorecer maior conhecimento sobre a deficiência e 

em relação aos recursos tecnológicos e materiais existentes; 

- Quanto maior a crença no desempenho (definido como negativo em relação às demais 

pessoas), maior a percepção de que a Lei de Cotas é adequada para garantir trabalho às PCD 

(hipótese de que, por esse motivo – desempenho pior –, sem as cotas, as PCD não entrariam 

no mercado de trabalho) e menos se acredita que falta conhecimento das pessoas (sobre a 

acessibilidade e existência de recursos). Esses profissionais acreditam que o maior problema é 

o desempenho das PCD, e não as condições ou conhecimentos que se tenha.  

- Quanto maior a percepção da necessidade de treinamento, mais se acredita que falta 

conhecimento sobre a deficiência, falta convivência com PCD e faltam conhecimentos sobre 

acessibilidade e recursos para a inclusão. 

Percebe-se que ainda há muito a ser feito no sentido de trabalhar as concepções de 

deficiência dos profissionais de RH, visando a garantir maior inclusão das PCD nas 

organizações, uma vez que eles são as pessoas responsáveis pelos procedimentos de entrada, 

manutenção da permanência e crescimento das PCD nas organizações. 
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5.6 Análise de Cluster 

 

Para dividir o grupo de respondentes por similaridade, pelo agrupamento de alguns 

fatores, utilizou-se a análise de cluster, objetivando melhor delimitação sobre os perfis dos 

profissionais de RH participantes desta pesquisa. Aplicou-se a análise de cluster no conjunto 

dos seis fatores do Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (ICD-

ST) e, depois, nos demais fatores relacionados à inclusão de PCD no trabalho. Foram 

identificados três perfis de respondentes, conforme é apresentado na Tabela 9, na qual são 

apresentadas as médias de cada fator pesquisado.  

 

Tabela 9: Análise de Cluster 

Variável Cluster 1  

(n=10) 

Cluster 2 

(n=25) 

Cluster 3 

(n=20) 

Média Geral 

Concepção baseada 
nos benefícios da 
contratação 

3,96 4,80 3,91 4,22 

Percepção de 
vínculo 

3,10 3,40 2,55 3,16 

Concepção baseada 
nos pressupostos da 
normalidade 

2,92 2,69 3,70 3,10 

Concepção baseada 
na inclusão 

2,80 5,38 4,10 4,09 

Percepção de 
desempenho 

2,15 1,45 1,88 1,82 

Matriz espiritual 1,70 1,34 2,20 1,74 

Necessidade de 
treinamento 

3,70 5,40 5,55 4,88 

Possibilidades de 
ação para inclusão 

4,12 5,24 4,48 4,61 

PRH entrada de 
PCD 

4,15 3,58 2,80 3,51 

PRH adequações no 
trabalho 

3,56 3,60 3,53 3,56 

Dificuldade da Lei 
de Cotas 

3,90 4,60 5,32 4,60 

Dificuldade da 
permanência de 
PCD no trabalho 

3,64 3,92 4,25 3,93 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Cluster 1: Perfil menos favorável à inclusão. Neste cluster, foram agrupados dez 

respondentes. Este grupo tem como principais características que o distingue dos demais o fato 

de ser composto por profissionais de RH que pertencem a empresas que possivelmente têm 

algumas práticas de responsabilidade social e de sensibilização, que têm dúvida se a Lei de 

Cotas seja uma ação da empresa apenas para cumprimento da legislação e que concordam 

pouco que tenham dificuldades para encontrar PCD qualificadas no mercado de trabalho. Por 

outro lado, são os profissionais que menos concordam (concordam pouco) que seja possível a 

realização de ações que contribuam efetivamente para a inserção de PCD e que menos 

concordam com os pressupostos da inclusão, isto é, que, em se garantindo as condições e 

instrumentos de trabalho adequados, as PCD podem desempenhar adequadamente seu 

trabalho. Ressalta-se que, neste grupo, prevalecem pessoas com nível de escolaridade 

correspondente ao ensino superior completo. Pelo menos cinco respondentes deste grupo 

trabalham com mais de dez PCD na organização. Possivelmente, é um grupo que pouco 

contribuiria para a implementação de políticas da diversidade na organização. 

Cluster  2: Perfil mais favorável à inclusão. A maioria dos respondentes foi agrupada neste 

cluster, perfazendo um total de 25 pessoas. É um grupo formado por profissionais que 

consideram que a empresa em que trabalham tem algumas estratégias de responsabilidade 

social e de sensibilização para a entrada de PCD, além de ter uma tendência a concordar que a 

Lei de Cotas tem sido apenas uma ação de cumprimento da legislação e que tem dificuldades 

para encontrar PCD com a formação necessária para o trabalho. Por outro lado, é o grupo em 

que as pessoas mais acreditam que seja possível a realização de ações para garantir a inserção 

de PCD, que mais concorda que a inserção de PCD possa beneficiar a imagem e o clima da 

organização, que mais concorda que, em se modificando as condições e instrumentos de 

trabalho, as PCD podem desempenhar adequadamente seu trabalho e que mais discorda que o 

desempenho das PCD seja pior que o das demais pessoas. Prevaleceu a especialização como 

principal nível de escolaridade deste grupo. Dentre os 25 respondentes deste grupo, oito 

trabalham com mais de dez PCD na organização. Embora seja um grupo que esteja em 

contextos organizacionais que não favorecem efetivamente a inclusão, é formado por pessoas 

que podem contribuir mais efetivamente para a mudança dessa realidade (caso seja possível, 

em função do poder que elas exerçam nas organizações em que trabalham). 
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Cluster  3: Perfil com foco na deficiência. Este cluster corresponde a 20 respondentes. Este 

grupo é formado por profissionais que consideram a empresa em que trabalham como as que 

menos têm políticas definidas de responsabilidade social e estratégias de sensibilização para a 

entrada de PCD comparativamente com os outros dois agrupamentos. Além disso, é o grupo 

que mais concorda que as empresas em que trabalham inserem PCD apenas para atender à Lei 

de Cotas e que mais afirmam ter dificuldades para encontrar PCD com formação adequada 

para o trabalho. Por outro lado, é um grupo que concorda pouco que seja possível o 

desenvolvimento de ações que garantam a inserção de PCD no trabalho, que mais concorda 

com os pressupostos da normalidade, isto é, que focam a deficiência e que acreditam que 

apenas alguns setores são adequados ao trabalho dessas pessoas. Também é o grupo que mais 

concorda que são necessários treinamentos para garantir a inserção de PCD. A especialização 

foi o nível de escolaridade predominante neste grupo. Aqui, sete pessoas trabalham com mais 

de dez PCD na organização. A hipótese que se levanta é que, como o grupo tem por foco a 

deficiência, a perspectiva de treinar para trabalhar com PCD seja uma ação privilegiada para 

conhecer as deficiências e saber como trabalhar com elas, ao invés de se pensar a deficiência 

como uma dimensão social e política que divide homens, sendo necessárias ações que 

viabilizem o pleno exercício do direito por parte de todos (Barnes, 1999; Barnes et al., 2002). 

Foi realizado o teste do qui-quadrado com o objetivo de se verificar se os clusters 

estão relacionados com algumas variáveis de caracterização dos respondentes.    

Para a variável grau de escolaridade, o resultado do teste qui-quadrado indica uma 

dependência (χ2 = 22,194, com 8 graus de liberdade e valor de p = 0,005), ou seja, estar em 

um ou outro agrupamento depende do grau de escolaridade. No primeiro cluster, ficou a 

maioria de respondentes com escolaridade entre ensino médio e superior completo. No 

segundo cluster, os que tinham entre ensino superior completo e especialização e, no terceiro, 

os respondentes que tinham entre especialização e mestrado. Não foram observadas outras 

relações entre os clusters e demais fatores de caracterização dos respondentes. Esse resultado 

indica a necessidade de se pesquisarem as abordagens sobre a inclusão de PCD que têm sido 

trabalhadas nas especializações no país. 
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5.7 Análise das entrevistas: como os profissionais de RH lidam com a inclusão de PCD 

nas empresas? 

 

 As entrevistas enviadas e respondidas por e-mail tiveram como objetivo colher 

informações acerca das práticas de RH em relação à entrada e permanência de PCD nas 

organizações. Buscou-se saber sobre a existência de tais práticas e de que forma elas visam 

efetivamente à inclusão de pessoas no trabalho. Tais entrevistas foram agrupadas por temas e 

analisadas sob a perspectiva da análise de conteúdo, que de acordo com Bardin (1994), se 

organiza da seguinte forma: 

1) Pré-análise – é a fase exploratória,através da qual é feita a organização do material e a 

leitura inicial, também chamada leitura flutuante,que permite levantar hipóteses que serão 

melhor investigadas nas etapas seguintes.  

2) Codificação –  etapa que compreende a escolha das unidades de registro/conteúdo, a 

seleção das regras de contagem e a escolha de categorias, de acordo com a similaridade das 

respostas, simplificando os dados.  

3) Tratamento dos resultados – é o momento final e conclusivo, no qual se fazem as 

inferências e interpretações. Para a análise dos dados é importante buscar no referencial 

teórico a sustentação e o sentido dos fatos.  

Finalmente os dados analisados são confrontados, com o objetivo de examinar a fundo 

as informações, para verificar possíveis contradições entre elas. Ao aprofundar a análise, 

pretende-se aumentar o êxito quanto à obtenção de dados consistentes.  

 No que diz respeito ao processo de entrada de PCD nas organizações, se existe 

diferenciação no processo seletivo para pessoas com e sem deficiência, todos foram unânimes 

em afirmar que não, sendo realizado um único processo seletivo com critérios iguais para 

todos. No entanto, percebe-se a tentativa de enquadrar a deficiência à função em questão, ou 

seja, a organização não se adapta para receber a PCD, mas sim o contrário. 

 

Os critérios seriam os mesmos de qualquer processo seletivo, para cada 
função à que a deficiência pudesse ser enquadrada (R7). 

 

Nota-se que no caso específico das PCD, há uma inversão no processo. Para Bohlander 

et al (2003), a seleção consiste no “processo  de escolha de indivíduos com qualificações 
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relevantes para preencher as vagas abertas existentes ou projetadas” (p. 83). Se o parâmetro 

para contratação passa a ser o da deficiência e não da vaga que se pretende preencher, significa 

que nenhuma ação adaptativa pode ser esperada por parte da empresa, já que é a pessoa que, 

julgada por seu tipo de deficiência, servirá ou não para a função.  

Tal achado também ratifica os resultados encontrados nas análises quantitativas, de que 

apenas 14% dos respondentes concordam com a existência de práticas de RH inclusivas com 

relação à entrada de PCD nas empresas. 

Com relação ao recrutamento de PCD, a maioria dos profissionais de RH divulgam as 

vagas destinadas às PCD em locais que trabalham com capacitação/acolhimento/cuidado 

dessas pessoas. Os candidatos, ao se inscreverem para a vaga, precisam especificar ou indicar 

que possuem deficiência.  

Os requisitos necessários para que uma PCD possa ser admitida nas empresas variam 

de acordo com as exigências da vaga. No entanto, apesar do discurso do critério igualitário, 

para pessoas com e sem deficiência, quando a deficiência demanda alguma adaptação 

estrutural, a pessoa é descartada. Exemplo: 

Os requisitos variam de acordo com a vaga e os critérios utilizados para um 
não PcD serão os mesmos de um PcD. No entanto, como a empresa não 
possui infraestrutura para cadeirantes, esse tipo de candidato não é 
aproveitado por nós(R2). 

 
 
 Tal discurso retifica o percentual encontrado anteriormente. Ao responderem sobre 

práticas de RH para inclusão, 58% dos respondentes concordaram com a necessidade de 

adequações no ambiente de trabalho para atender às necessidades diferenciadas das PCD.  

Para Mantoan (1997), “ao nos adaptarmos às diferenças oferecendo condições adequadas de 

adaptação, locomoção e independência, não teremos dado o tratamento igualitário, mas sim o 

melhor tratamento que pode ser oferecido, o da inclusão” (p. 22). Tal constatação também 

reitera a proposta anteriormente discutida por Finkelstein (1980). 

O relacionamento de um funcionário com deficiência com os demais funcionários sem 

deficiência é visto com naturalidade pelos profissionais de RH. Contudo, algumas respostas 

citaram a falta de paciência em lidar com a PCD, o desrespeito (zombaria) e, em contrapartida, 

a solidariedade e o protecionismo com relação às PCD.  
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Ao opinarem sobre a possibilidade de uma PCD desempenhar qualquer tipo de função 

dentro da empresa, muitos colocaram na deficiência um empecilho para o desenvolvimento de 

determinadas tarefas, pré-julgando que a PCD seja incapaz de exercer uma tarefa por sua 

limitação, como pode ser evidenciado pelas seguintes falas: 

Minha empresa aluga carros. A restrição motora ou visual impede o 
exercício de retirar um carro de uma ‘cegonheira’  [caminhão que transporta 
carro] ou movimentá-lo entre agências para ser alugado (R6). 
 
Não. A função em questão deve estar ligada às suas condições físicas / 
psicológicas. No caso da empresa em que trabalho, estas pessoas não 
podem ir a bordo devido às condições de trabalho, o que inclui transporte 
até o local de trabalho e algumas das atividades que serão exercidas (R7). 

 
 O pré-julgamento perpassa pelo campo dos já conceituados atalhos de pensamento, tais 

como estereótipos, estigmas, preconceitos, dentre outros. Nota-se também, pelos fragmentos 

citados, que estão explícitas no discurso dos respondentes, as barreiras atitutinais da 

ignorância e percepção de menos-valia, bem como implícita a barreira da segregação. Para 

Ávila-Vitor e Carvalho-Freitas (2012), no entanto, as próprias PCD têm uma boa percepção de 

suas possibilidades de trabalho, desde que lhe sejam oferecidas as adequações necessárias para 

o desenvolvimento de suas atividades. 

Em relação à forma como é conduzido o processo de seleção para pessoas com 

diferentes tipos de deficiência, apesar de haver um único processo seletivo para pessoas com e 

sem deficiência, todos ressalvam a necessidade de se resguardarem as particularidades do 

grupo, adequando as condições, quando necessário. É importante ressaltar, que de acordo com 

os resultados encontrados, a maioria das PCD contratadas possuem deficiência física, na qual 

as adequações muitas vezes demandam poucas exigências. 

 

Tem que se observar as particularidades do grupo. Em caso de processo 
seletivo de pessoas com deficiência auditiva, verificar se haverá um 
intérprete em libras. Caso não exista, o processo deve ser individualizado, 
observando a dificuldade de comunicação coletiva. Em todo o processo 
seletivo, observar quais as necessidades de cada candidato e se o local para 
sua realização é acessível a todos (R4). 
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No entanto, o discurso torna-se contraditório quando se trata da ambientação e 

treinamentos posteriores, pois percebe-se que nenhum tipo de adaptação especial é feito para 

as PCD. A justificativa ampara-se na igualdade de direitos e oportunidades: 

Ele é igual a todo mundo. Cuidamos de forma ‘diferente’ somente quando a 
diferença está relacionada ao lado mental ou auditivo. Escolhemos uma 
pessoa para atuar como padrinho da pessoa. Entendemos que esta pessoa 
precisa de acolhimento diferenciado para se sentir segura no ambiente 
organizacional. Proporcionamos uma maior assistência na execução das 
tarefas, no entendimento das normas de segurança e das rotinas de 
funcionamento da área (R6). 
 
A princípio, o tratamento deve ser igual a todos. Observar novamente se 
haverá necessidade de algum recurso especial – material em Braille ou 
intérprete em libras ou ainda que o material impresso ou em tela esteja com 
todas as informações necessárias (R4). 

 
 
 De acordo com os profissionais de RH, a maioria das empresas também não realiza 

adaptações nos espaços onde são alocadas PCD, salvo exceções para o caso de cadeirantes. 

Para Ávila-Vitor e Carvalho-Freitas (2012), o primeiro aspecto a ser considerado no processo 

de inclusão de PCD no trabalho é transformar o tema da inclusão num valor organizacional, 

incorporado à cultura da empresa e compartilhado por todos. Dessa forma, todo investimento 

feito pela empresa no sentido de promover as adaptações necessárias aos diferentes tipos de 

deficiência, passa a ser visto como forma de garantir o bom desempenho profissional das 

PCD, que não mais ocuparão uma posição de desvantagem em relação às demais pessoas. 

 Em síntese, a análise qualitativa das entrevistas nos permitiu uma melhor compreensão 

dos resultados obtidos pelas análises quantitativas dos questionários. Através da triangulação 

destes dois métodos e enfatizando o discurso dos respondentes, foi possível constatar que 

poucos avanços têm sido obtidos quanto ao processo de inclusão nas empresas. Nota-se que 

algumas medidas vêm sendo tomadas, por parte dos profissionais de RH, no sentido de 

transformar suas práticas em práticas inclusivas. Ocorre adequação das práticas de 

recrutamento, seleção e treinamento quando necessário, além da adequação das condições de 

trabalho em algumas organizações.  

O que ainda se percebe é a necessidade de se repensar a forma como a deficiência é 

vista pelos profissionais que irão promover a inclusão nas empresas, dado a ênfase que pode 
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ser observada na deficiência como limitante, e não na adequação, tendo como referência as 

possibilidades das PCD.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante.  
(Antonie de Saint-Exupéry) 

 
  
 De forma geral, constatou-se que a utilização dos construtos: concepções de 

deficiência, ações consideradas possíveis para garantir a inclusão de PCD e percepção das 

práticas de RH utilizadas nas organizações contribuíram para a identificação de atitudes 

diferenciadas dos profissionais de RH frente à inclusão. 

 Foi verificado que, em relação às concepções de deficiência, os profissionais de RH 

não têm uma posição clara que possa efetivamente ter potencial para se transformar em ações, 

pois pouco mais da metade deles concordam com os pressupostos da inclusão e, em 

contrapartida, mais de 50% também têm dúvidas se a deficiência não seria um desvio da 

normalidade e que apenas alguns setores seriam adequados a elas. Também têm posições 

divergentes quanto aos benefícios da contratação dessas pessoas para as empresas. Essa 

dubiedade em relação às concepções de deficiência fragiliza a construção de ações, pois são 

permeados por dúvidas sobre pressupostos importantes para o trabalho com essas pessoas. 

Com isso, as práticas de RH para receber e manter PCD nas empresas acabam por 

refletir tais dúvidas. Nota-se que, na tentativa de englobar num único processo pessoas com e 

sem deficiência, ainda é evidente a tendência em desconsiderar as necessidades diferenciadas 

das PCD. A não-modificação das práticas de RH é, contudo, justificada pelo discurso da 

igualdade, do tratamento sem privilégios e diferenças. Dessa forma, percebe-se que poucas 

têm sido as mudanças evidenciadas nas práticas de RH mantidas pela maioria das empresas, 

destacando-se apenas algumas adaptações físicas e estruturais, quando necessário. 

Também foi observado que, quando existem, as práticas de RH com relação à entrada 

de PCD, bem como as adequações nas condições de trabalho, elas dependem do tipo de 

experiência prévia com PCD. Pela análise de Cluster foi possível identificar que o grupo com 

maior disposição para o trabalho com PCD é formado por pessoas que compartilham com 

mais de dez PCD o mesmo ambiente de trabalho, além de terem um maior nível de 

escolaridade (especialização). Isso reafirma a tese de que o contato com PCD é de extrema 

importância para a quebra de preconceitos, paradigmas e estereótipos. Além disso, constata-se 
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que pessoas com maior escolaridade (especialização relacionada à Gestão de Pessoas) são 

mais favoráveis ao trabalho com PCD. 

Ainda sobre as práticas de RH, verificou-se que não há relação entre concepções de 

deficiência e práticas de RH inclusivas, ou seja, a forma como a deficiência é vista por um 

profissional de RH (sua crença ou concepção de deficiência) não tem reflexo nas práticas de 

RH mantidas na empresa para a inclusão de PCD. Tal achado aparentemente contradiz o 

argumento de que a dubiedade em relação às concepções de deficiência acaba por refletir em 

algumas práticas de RH que ora consideram as necessidades diferenciadas das PCD, ora utiliza 

a mesma tratativa para pessoas com e sem deficiência. No entanto, pode-se considerar que no 

caso de haver uma concepção de deficiência definida, isso não implica em práticas de RH 

condizentes com a crença em questão. Isso pode ser justificado se talvez levarmos em conta a 

expressividade do papel deste sujeito (profissional de RH) como facilitador de mudanças nas 

empresas. Dessa forma, uma importante contribuição seria no sentido de promover uma 

reavaliação de sua atuação.  

Também foi evidenciado que os profissionais de RH podem ser agrupados em três 

diferentes tipos de perfis quanto à sua atitude (mais ou menos favorável) para o trabalho com 

PCD: o perfil menos favorável à inclusão, o perfil mais favorável à inclusão e o perfil com 

foco na deficiência. Do primeiro grupo, pouco se pode esperar em termos de contribuição para 

a implementação de políticas de diversidade nas organizações, o segundo grupo pode 

contribuir mais efetivamente para essa realidade e o terceiro grupo visa apenas ao 

cumprimento da Lei de Cotas. Nota-se que, devido a não haver uma ampla adoção dos 

princípios da inclusão pelos profissionais de RH, a simples inserção e não a inclusão de fato 

de PCD nas empresas ainda é um problema que merece atenção. 

Finalmente, pelos resultados da pesquisa, mostra-se que, mesmo que a concepção de 

deficiência dos profissionais de RH seja favorável aos preceitos da inclusão e mesmo que 

esses profissionais acreditem nas possibilidades de ações que viabilizem esse intento, ainda 

assim tendem a justificar a falta de práticas e ações inclusivas de RH. Para tanto, apontam 

como dificuldades percebidas, aquelas em relação ao cumprimento da Lei de Cotas, as 

dificuldades relativas à permanência de PCD no trabalho e a falta de adequações da empresa. 

Cabe reafirmar que a estratégia de muitas empresas para a não contratação de PCD, ou 

a contratação de deficiências específicas e limitadas, é amparar-se nas dificuldades já 
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anteriormente mencionadas (Ribeiro & Carneiro, 2009). No entanto, tais dificuldades 

precisam ser encaradas como desafios a serem superados. A figura do profissional de RH nas 

empresas pode influenciar gestores e chefias acerca dos benefícios do adequado 

gerenciamento da diversidade pela inclusão nas organizações.  

Conclui-se que a inclusão demanda modificações profundas na cultura de uma 

empresa. Sabe-se que não é fácil quebrar antigos paradigmas que consideram erroneamente as 

limitações da PCD em detrimento de suas potencialidades. Mas exemplos cotidianos nos 

mostram que, desde que queiram e lhes sejam oferecidas condições adequadas, as PCD podem 

desempenhar inúmeras funções (Daufemback, 2008; Ribas, 2007). 

 A atitude de incluir PCD nas empresas, e não apenas inseri-las, deve ser encarada como 

responsabilidade social13, devendo ser afirmada nas políticas e diretrizes da organização 

(Ribas, 2008; Vitor, 2011). 

No entanto, cabe ao profissional de RH o desafio de buscar estratégias que promovam 

o empenho de todos para que as PCD sejam tratadas com respeito e dignidade, sendo 

consideradas como iguais colaboradores no processo produtivo das empresas. 

Finalmente, como limitação importante desta pesquisa, pode-se destacar o tamanho da 

amostra. O reduzido número de respondentes não permite generalizações, devendo-se 

considerar os resultados encontrados apenas para a população em questão. Outra limitação se 

refere ao fato de terem sido realizadas entrevistas não-presenciais, o que impossibilita a rica 

troca entre entrevistador e entrevistado. 

 A presente pesquisa não tem a pretensão de abranger todas as questões envolvidas no 

processo de inclusão de PCD no trabalho. Trata-se tão somente de uma contribuição no 

sentido de tentar identificar possíveis relações entre as crenças, atitudes e as práticas realizadas 

pelos profissionais de RH para a inclusão nas empresas, o que nos permitiu  traçar um breve 

panorama de como anda a inclusão de PCD nas empresas. Recomenda-se, em futuras 

pesquisas, investigar as ações de profissionais que trabalhem em empresas consideradas 

inclusivas e/ou tenham desenvolvido práticas de RH consolidadas para receber e manter PCD 

                                                           
13 Responsabilidade Social diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas 
para com a sociedade em geral. “Implica ir mais além através de um maior investimento em capital humano (...) 
possibilita igualmente uma melhor gestão de mudança e a conciliação entre o desenvolvimento social e uma 
competitividade reforçada”. (Comissão das Comunidades Europeias, 2001). 
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em seu quadro de efetivos. Tal aprofundamento pode nos ajudar a compreender o que move 

essas empresas para que a inclusão de PCD funcione de forma adequada.  
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ANEXO 1: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAR TICIPAÇÃO 

EM PESQUISA 

 

Título: Diversidade e Trabalho: As Atitudes dos Profissionais de Recursos Humanos Frente às 

Possibilidades de Inclusão de Pessoas com Deficiência nas Organizações  

Coordenadora: Michelli Godoi Rezende 

E-mail:  michelligodoi@gmail.com 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo: “Diversidade e Trabalho: As 

Atitudes dos Profissionais de Recursos Humanos Frente às Possibilidades de Inclusão de 

Pessoas com Deficiência nas Organizações”. O objetivo deste estudo é verificar se existe 

relação entre concepções de deficiência, atitude e práticas do profissional de RH em relação à 

inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, tendo como foco as atividades de 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas nas empresas. 

Caso você participe, será necessário responder a dois questionários que contêm 

questões acerca dos aspectos mais relevantes deste processo e um inventário que abarca 

possíveis concepções de deficiência. Pretende-se investigar se uma determinada concepção de 

deficiência para um profissional de RH reflete em atitudes mais ou menos favoráveis à 

inclusão de PCD no trabalho e se essas atitudes se revertem em políticas de RH inclusivas. 

Além disso, pretende-se explicar a relação entre os construtos: concepções de deficiência, 

atitudes e práticas de RH. Os avanços nesta área ocorrem por meio de estudos como estes, por 

isso a sua participação é fundamental. Não há respostas certas ou erradas, o importante é a sua 

opinião. 

Destaca-se a importância da presente pesquisa para a produção do conhecimento 

científico no país, para a qual se faz necessária a sua participação, lembrando que tal produção 
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do conhecimento contribui diretamente para a definição de políticas públicas e novas práticas 

nas organizações e na sociedade como um todo. 

A sua colaboração nesta pesquisa não vai interferir nas suas relações no trabalho, você 

não será punido por realizá-la e não há 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 anonimato dos participantes. 

 

 

 

_________________________________                  _________________________________ 

Michelli Godoi Rezende                               Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Departamento e Mestrado de Psicologia              Departamento e Mestrado de Psicologia 
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ANEXO 2: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, _________________________________________________________________,  

                                             (nome do voluntário)  

li o esclarecimento anterior 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. Eu concordo em participar do 

estudo. 

 

__________________________________, _____/_____/_____ 

                  (Cidade) (Data) 

 

__________________________________                                  ________________________ 

                        Assinatura                                                           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. 
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ANEXO 3: 

Caracterização do Respondente/Empresa 

 

Esta parte do questionário tem como objetivo conhecer os participantes da pesquisa e o perfil 

da empresa em que trabalham. Marque com um (X) a opção que melhor descreve o seu caso e 

complete as informações, quando necessário.  

 

1. Sexo: 

1. (   ) Masculino             2. (   ) Feminino 

 

2. Faixa Etária:  

1. (   ) Até 20 anos 

2. (   ) 21 a 30 anos 

3. (   ) 31 a 40 anos 

4. (   ) 41 a 50 anos 

5. (   ) 51 a 60 anos 

6. (   ) Acima de 60 anos 

 

3. Religião: 

1. (   ) Católica 

2. (   ) Protestante 

3. (   ) Adventista 

4. (   ) Espírita 

5. (   ) Ortodoxa 

6. (   ) Judaica 

7. (   ) Islâmica 

8. (   ) Outra ___________________________________________ 

 

4. Indique seu grau de escolaridade mais elevado: 

1. (   ) Ensino Fundamental incompleto 

2. (   ) Ensino Fundamental completo 
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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 __________________________________ 

 

5. Cargo:  

1. (   ) Analista de RH 

2. (   ) Gerente de RH 

3. (   ) Outro: ___________________________ 

 

6. Ha quanto tempo ocupa este cargo?  

1. (   ) Menos de 1 anos 

2. (   ) 1 a 2 anos 

3. (   ) 3 a 4 anos 

4. (   ) Mais de 5 anos 

 

7. Qual é o ramo de atividade da empresa em que trabalha? 

a) (  ) Comércio 

b) (  ) Indústria 

c) (  ) Prestação de Serviços 

d) ( ) Outro _______________ 

 

8. A empresa em que você trabalha pertence ao setor: 

a) (  ) Público 

b) (  ) Privado 

c) (  ) Terceiro Setor 

d) (  ) Capital Misto 
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9. Tempo de existência da empresa:  

a) (   ) De 1 a 4 anos 

b) (   ) De 5 a 9 anos 

c) (   ) Mais de 10 anos 

 

10. Número de funcionários: __________________________________ 

 

11. Número de funcionários com deficiência: _____________________ 

 

12. Quais os tipos de deficiência as pessoas contratadas possuem: 

(    ) Física 
(    ) Auditiva 
(    ) Visual 
(    ) Intelectual 
(    ) Múltipla 
 

13. Normalmente, para quais funções são contratadas as pessoas com deficiência: 

(    ) Operacionais 
(    ) Administrativas 
(    ) Cargos de Chefia 
(    ) Outros: ___________________________________________ 
 
14. Sua experiência prévia com pessoas com deficiência foi: 
 
(    ) Positiva 
(    ) Negativa 
(    ) Não tive contato com pessoas com deficiência 
 
15.  Eu tenho responsabilidade pela supervisão de funcionários com deficiência.  
(    ) Sim  (    ) Não 
 
16. Se tivesse a oportunidade de escolher: 
a) As pessoas, de um modo geral, trabalhariam com pessoas com deficiência. 
1. (   ) Sim               2. (   ) Não 
b) Eu trabalharia com pessoas com deficiência. 
1. (   ) Sim               2. (   ) Não 
 
Comentários que julgar necessário: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: Questionário 1 – Práticas de RH em Relação à Inclusão de Pessoas com 

Deficiência no Trabalho 

Nesta parte, estão listados alguns itens sobre as práticas de RH em relação à inclusão de 
pessoas com deficiência no trabalho existentes atualmente na organização em que você 
trabalha. Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. 
 
A escala avalia o quanto você concorda 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 ! 
 

AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 6 
1. A inserção de pessoas com deficiência é uma estratégia da 
organização (está definida em suas políticas de responsabilidade 
social). 

1 2 3 4 5 6 

2. A inserção de pessoas com deficiência na empresa é apenas uma 
prática de cumprimento da Lei de Cotas. 

1 2 3 4 5 6 

3. A inserção de pessoas com deficiência na empresa tem ocorrido de 
maneira parcial (em apenas algumas áreas ou alguns níveis) 

1 2 3 4 5 6 

4. Entre as práticas de Recursos Humanos está a adequação das 
condições de trabalho para a inserção de pessoas com deficiência 
(rampas, banheiros adaptados, sinalização etc.). 

1 2 3 4 5 6 

5. A empresa busca adaptar os instrumentos de trabalho para facilitar a 
execução das atividades por parte das pessoas com deficiência 
(software de voz, leitores óticos etc.). 

1 2 3 4 5 6 

6. As práticas de Recrutamento e Seleção visam à participação de 
pessoas com deficiência (há adequação de procedimentos acessíveis a 
todas as pessoas). 

1 2 3 4 5 6 

7. Os treinamentos ministrados contemplam as diferentes necessidades 
das pessoas com deficiência (recursos audiovisuais, adequação das 
salas, material em Braille etc.). 

1 2 3 4 5 6 

8. As oportunidades de promoção são iguais para todos os 
funcionários, com ou sem deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

9. Existem atividades de sensibilização das chefias para a entrada de 
pessoas com deficiência na organização. 

1 2 3 4 5 6 

10. Existem atividades de sensibilização dos colegas de trabalho para a 
entrada de pessoas com deficiência na organização. 

1 2 3 4 5 6 

11. Faz parte de minhas atribuições ajudar na reabilitação de 
funcionários com deficiência afastados do trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

12. Os custos para adequação das condições de trabalho são elevados 
para a empresa. 

1 2 3 4 5 6 

13. Se um funcionário com deficiência realiza seu trabalho de forma 
satisfatória, é parâmetro para contratação de outras pessoas com 
deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

14. A empresa tem tido dificuldade para encontrar pessoas com 
deficiência com formação adequada para o mercado de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 



119 
 

15. A cultura da empresa é muito competitiva e perfeccionista 
(buscam-se pessoas com perfis profissionais ideais; o erro é muito mal 
visto; há um incentivo para ser sempre o melhor.) 

1 2 3 4 5 6 

16. Para haver tratamento igualitário, as pessoas com deficiência 
devem ser comparadas às pessoas sem deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

 
Comentários que julgar necessário: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______ 
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ANEXO  5:  
QUESTIONÁRIO 2 – INVENTÁRIO DE CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÕES DE 

TRABALHO (ICD-ST) 
 
Neste questionário, estão listados alguns itens relacionados às diversas formas de ver a 
deficiência. Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. 
A escala avalia o quanto você concorda com cada item. 
 
POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA ! 
 

1 2 3 4 5 6 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Muito 
Discordo 

Pouco 
Concordo  

Pouco 
Concordo 

Muito  
Concordo 
Totalmente 

 
AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 6 

1. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da 
organização junto aos clientes. 

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 

3. As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as 
demais. 

1 2 3 4 5 6 

4. Somente alguns setores são adequados para o trabalho de 
pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

5. As pessoas portadoras de deficiência podem assumir atitudes 
inadequadas na organização, provocando situações embaraçosas. 

1 2 3 4 5 6 

6. As pessoas portadoras de deficiência são mais propensas a se 
acidentar que as demais pessoas. 

1 2 3 4 5 6 

7. As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com 
pessoas com deficiência que as organizações de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

8. As pessoas com deficiência costumam ter problemas no 
relacionamento com as pessoas não portadoras de deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

9. As pessoas com deficiência podem desempenhar 
adequadamente qualquer tipo de trabalho desde que modificadas 
as condições de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

10.As pessoas com deficiência podem desempenhar 
adequadamente qualquer tipo de trabalho desde que realizadas as 
adequações necessárias nos instrumentos de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

11. A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é 
inferior ao das pessoas não portadoras de deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

12. As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com 
baixa produtividade. 

1 2 3 4 5 6 

13. As pessoas com deficiência têm pior desempenho no 
trabalho. 

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 

15. A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima 
da organização. 

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 

1 2 3 4 5 6 
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vida terrena. 
 
17.A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina.  1 2 3 4 5 6 
18. As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas 
vidas.  

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 

20. As chefias precisam ser treinadas para supervisionar o 
trabalho de pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

21. Os funcionários precisam ser treinados para trabalhar com 
pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

 
Comentários que julgar necessário: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

ANEXO  6:  
QUESTIONÁRIO 3 – ATITUDES  FRENTE  ÀS POSSIBILIDADES  DE AÇÃO  PARA A 

INCLUSÃO  DE PESSOAS COM  DEFICIÊNCIA  NAS ORGANIZAÇÕES 
 
Neste questionário, estão listados alguns itens relacionados às ações consideradas possíveis ou não de 
serem realizadas em relação à inserção de PCD. Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a 
escala de 1 a 6 para avaliá-los. 
A escala avalia o quanto você concorda com cada item. 
 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Muito 

Discordo 
Pouco 

Concordo  
Pouco 

Concordo 
Muito  

Concordo 
Totalmente 

 
 

AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 6 
1. Acredito ser possível contratar intérprete de LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais) em todas as instituições e empresas para facilitar a 
comunicação com pessoas surdas. 

1 2 3 4 5 6 

2.Considero possível fazer adaptações no processo ensino-aprendizagem 
para pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

3. Considero possível incluir adequadamente pessoas com deficiência 
nas organizações. 

1 2 3 4 5 6 

4. Acredito que posso contribuir para a inclusão social da pessoa com 
deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

5. Considero possível fazer adaptações nas condições de trabalho para 
pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

6. Considero possível fazer adaptações arquitetônicas na empresa para 
facilitar o acesso das pessoas com deficiência em todos os lugares. 

1 2 3 4 5 6 

7. Acredito que seja possível a todas as instituições e empresas 
oferecerem tecnologias para auxiliar a participação ativa das pessoas 
com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

8. Acho que é possível garantirmos condições para que as pessoas com 
deficiência tenham as mesmas oportunidades. 

1 2 3 4 5 6 

9. Acho adequado o Brasil ter Lei de Cotas para o trabalho de pessoas 
com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

10. Acredito que a falta de conhecimento sobre como tornar os espaços 
físicos acessíveis dificulta o trabalho com pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 
 

11. Acredito que a falta de conhecimento das pessoas dificulta o trabalho 
com pessoas com deficiência 

1 2 3 4 5 6 

12. Acredito que uma das dificuldades para se trabalhar com pessoas 
com deficiência é a falta de convivência com elas. 

1 2 3 4 5 6 

13. Acho que a falta de conhecimento sobre recursos materiais e 
tecnológicos para auxiliar as pessoas com deficiência representa uma 
dificuldade para se trabalhar com elas.  

1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 7:  

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

1. Quais são os critérios para admissão de uma PCD? Existe alguma diferenciação com os 

demais processos seletivos (não-PCD)? 

 

2. Como são divulgadas as vagas abertas às pessoas com deficiência? 

 

3. Quais são os requisitos necessários que uma PCD deve ter para que seja admitida nesta 

empresa? 

 

4. Como você vê o relacionamento de um funcionário com deficiência com os demais 

funcionários sem deficiência? 

 

5. Na sua opinião, uma PCD pode desempenhar qualquer função na empresa? Por quê? 

 

6. Como é feito o processo de seleção para pessoas com diferentes tipos de deficiência? 

 

7. Ao contratar uma PCD, como é feita a sua ambientação? É realizado algum tipo de 

treinamento especial? 

 

8. É realizado algum tipo de adaptação no espaço em que será alocada uma PCD? 

 

9. Como são realizados os treinamentos de funcionários? Existe algum tipo de adequação para 

as necessidades diferenciadas das PCD? 

 

 

OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO!!!!  

                                                           

 


