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Temos o direito a ser iguais quando a nossa 

diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma 

diferença que não produza, alimente ou 

reproduza as desigualdades. 

Boaventura Souza Santos 
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RESUMO 

A inserção de pessoas com deficiência (PcD) no mercado de trabalho é um tema relevante, 

pois a taxa de desemprego das PcD é mais alta entre as minorias, embora exista no país a 

Lei de Cotas, que assegura a contratação de PcD em instituições públicas e privadas. O 

objetivo desta pesquisa consiste em analisar a relação entre as concepções de deficiência e 

a percepção das PcD, chefias e colegas de trabalho a respeito da Lei de Cotas em concursos 

públicos. Por concordância com a Lei de Cotas, foi adotada a perspectiva que contempla a 

concordância stricto sensu com a obrigatoriedade legal de reserva de vagas em concurso 

público para PcD e as decorrências dessa legislação: adequação dos concursos públicos, 

possibilidade de integração e carreira e realização de ações que possam garantir a inclusão 

das PcD nas instituições. Participaram da amostra 60 servidores de universidades públicas, 

entre colegas, chefias e PcD. Foram adotados métodos de pesquisa quantitativos, como: 

análise descritiva dos dados, teste de qui-quadrado de independência e análise de regressão 

linear múltipla; e qualitativos, cujos dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas e submetidos à análise de conteúdo. Constatou-se que a matriz de 

inclusão é a concepção de deficiência que tem impacto na maioria dos aspectos 

relacionados à percepção sobre a Lei de Cotas. Verificou-se que as pessoas que 

compartilham dessa forma de perceber a deficiência como um problema social são as que 

mais concordam com: a possibilidade da efetiva realização das ações de adequação, a 

reserva de vagas para as PcD através da Lei de Cotas, a necessidade de adequação dos 

concursos públicos e a possibilidade de carreira das PcD nas instituições públicas. 

Constatou-se que vários aspectos sociodemográficos têm impacto na percepção sobre a Lei 

de Cotas, como fatores relacionados à convivência com PcD, formação, informações e 

tempo no cargo. As principais categorias identificadas como desfavoráveis à inclusão 

foram: Violação do princípio da isonomia, Privilégio de PcD, Exclusão de pessoas sem 

deficiência, Fere o princípio da meritocracia, Diminui a qualificação da mão de obra no 

trabalho, Desconhecimento/neutralidade, Desqualificação das PcD, Estigmatização das 

PcD, Mascarar preconceito, Não é possível identificar precisamente alguns tipos de 

deficiência e Caridade. Pesquisas futuras são necessárias para generalizar esses resultados 

para outras instituições.  

Palavras-chave: Lei de Cotas; Concurso público; Inclusão; Pessoas com deficiência; 

Concepções de deficiência. 
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ABSTRACT  

The inclusion of persons with disabilities (PWD) in the labor market is an important issue, 

as the unemployment rate of PWD is highest among minorities, although there is in Brazil 

a law that ensures a quota of employs for PWD in public and private institutions. This 

study aims at analyzing the relationship between the concepts of disability and perception 

of PWD, managers and co-workers about the Law that guarantees quota on public 

procurement. By agreement with the Law was adopted the perspective that considers the 

agreement strictly with the legal obligation to reserve places in the public institutions for 

PWD and the consequences of this legislation: adequacy of procurement, integration and 

possibility of career and performing actions that can ensure the inclusion of PWD in 

institutions. The sample is comprised of 60 servers of public universities, including co-

workers, managers and PWD. It was adopted quantitative research methods, such as 

descriptive analysis, chi-square test of independence and multiple linear regression 

analysis, and qualitative data were collected through semi-structured interviews and 

subjected to content analysis. It was found that the inclusion matrix is the perception of 

disability that impacts on most aspects related to the perception of the Law. It was found 

that people who share this way of perceiving disability as a social problem are those that 

agree with: the possibility of effective implementation of adaptation actions, the 

reservation of vacancies for PWD through the Quota Law, and the need adequacy of public 

procurement and the possibility of PWD career in public institutions. It was found that 

several social demographic aspects impact the perception of the Law, as factors related to 

living with PWD, training, information and time in office. The main categories identified 

as unfavorable for inclusion were: Violation of the principle of equality, Privilege of 

people with disabilities, Exclusion of people without disabilities, Smite the principle of 

meritocracy, Lower qualification of labor at work, Ignorance/neutrality of Disqualification 

of PWD, Stigmatization of PWD, Mask prejudice, Unidentifiable of disability types and 

Charity. Future research is needed to generalize these results to other institutions. 

Keywords: Law, Public sector employment; Inclusion; People with disabilities; 

Conceptions of disability. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A diversidade é um tema estudado por vários autores dentro da literatura e dentro 

do âmbito organizacional (Eccel & Pereira, 2008). Segundo Nkomo & Cox Jr (1999), o 

tema diversidade faz referência à variação de identidades sociais e culturais entre pessoas 

que convivem em um mesmo ambiente, no mesmo sistema, seja de trabalho ou outro 

qualquer. Há estudos sobre gênero (Hanashiro, Nassif, Nassif, Carvalho & Bido, 2005; 

Aguiar & Siqueira, 2007), raça (Souza, 1971; Monteiro, 1989; Oliveira, 2007) e minorias 

de uma forma geral (Souza & Reis, 2005). Neste âmbito, há ainda pesquisas que versam 

sobre a deficiência (Omote, 1987; Carvalho-Freitas & Marques, 2007a; Carvalho-Freitas & 

Marques, 2007b).  

Para Nkomo & Cox Jr (1999), a gestão da diversidade precisa considerar fatores 

individuais, grupais e organizacionais que compõem o clima da diversidade; os resultados 

para a carreira; e seus impactos na efetividade organizacional. Segundo esses 

pesquisadores, um bom gerenciamento da diversidade conduziria a vantagens competitivas 

e, consequentemente, elevaria o desempenho da organização no mercado. Segundo Hitt, 

Miller & Colella (2007), o alvo das políticas de gestão da diversidade são todos os 

funcionários e sua finalidade é criar um ambiente inclusivo de trabalho em que os 

trabalhadores tenham autonomia para contribuir a partir de suas potencialidades. Já as 

políticas de ação afirmativa partem do pressuposto de que é necessário intervir e reverter as 

desigualdades observadas na sociedade. Elas são vistas como um conjunto de políticas 

destinadas aos membros excluídos de grupos sociais que são discriminados, sendo negado 

a eles um tratamento igualitário no acesso a diversas oportunidades (Alves & Galeão-Silva, 

2004).  

O estudo sobre diversidade é um importante aliado na elaboração de critérios para 

possíveis trabalhos de intervenção por parte do Estado ou organizações. Essas intervenções 

visam o bem-estar do indivíduo, bem como da própria organização (Carvalho-Freitas, 

2007; Fleury, 2000; Hanashiro & Godoy, 2004; Fellows, 2005). Segundo Castel (2008), a 

igualdade de oportunidades é possível e está pautada no direito. A discriminação constitui 

uma negação desse direito. Diante da lei, a igualdade dos indivíduos é a condição de 

entrada em uma sociedade democrática, permitindo que as pessoas possam ser 

responsáveis pelo próprio destino.  
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As políticas de inclusão de pessoas vêm adquirindo forças no mundo 

contemporâneo. Elas são apontadas como políticas de ações afirmativas ou discriminação 

positiva e garantem a inserção de um grupo minoritário em um espaço social, tais como 

mercado de trabalho, universidades e cenário político, assegurando-lhes por lei uma 

reserva de vagas, as cotas (Ribeiro & Carneiro, 2009).  

A questão das pessoas com deficiência (doravante PcD) e sua inserção no mercado 

de trabalho é relevante, pois, entre as minorias, as pessoas com deficiência têm sido 

vítimas de discriminação de forma direta e indireta, já que, ao comparar com os demais 

grupos sociais, sua taxa de desemprego é relativamente mais alta. A discriminação direta 

se traduz no ato da não contratação de PcD sem qualquer outra justificativa que não seja a 

deficiência em si; e a forma indireta é manifestada por meio de regras e normas que 

impõem limitações aparentemente neutras a todas as pessoas (Nascimento, Damasceno & 

Assis, 2011). Essa discriminação pode ser constatada pela Relação Anual de Informações 

Sociais de 2011 (RAIS, 2011), pois dos 46,3 milhões de vínculos ativos, 325,3 mil se 

declararam como PcD, ou seja, apenas 0,70%, indicando certa estabilidade, quando 

comparado com o resultado obtido em 2010 (0,69%). 

 Além disso, constata-se também que o gênero masculino possui uma maior 

representatividade em todos os tipos de deficiência, com uma participação de 65,42%. 

Com relação aos tipos de deficiência, pode-se verificar uma predominância na deficiência 

física (54,47%), acompanhada da auditiva (22,49%), visual (5,79%), intelectual (5,10%) e 

múltipla (1,26%). Outro fator relevante é a representatividade dos rendimentos das 

mulheres nos níveis de escolaridade mais baixos, havendo uma pequena participação nos 

níveis de instrução mais elevados.  

 No Brasil, segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), existem 45,6 milhões de pessoas com pelo menos uma 

deficiência, o que representa 23,9% da população brasileira. Com relação à população 

mundial, cerca de 10% das pessoas do mundo possuem algum tipo de deficiência, o que 

significa em torno de 650 milhões de pessoas
1
, das quais 72% estão em idade produtiva 

(Organização Internacional do Trabalho, 2009). Dessas pessoas, pouco menos da metade 

nasce com deficiência, enquanto a maioria se torna portadora de algum tipo de deficiência 

                                                 
1
  Cada país tem sua metodologia para o censo ou estimativa do número de PcD. Assim, não se pode 

imediatamente afirmar que o Brasil possui uma proporção muito maior de PcD do que o restante do mundo. 
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depois dos 16 anos, principalmente durante a vida laboral (Conferencia Internacional Del 

Trabajo, 2007).  

 Estudos mostram que a deficiência é um empecilho para o trabalho, pois muitos 

desconhecem e não acreditam nas potencialidades da pessoa com deficiência. A literatura 

tem mostrado que essa exclusão ocorre desde a Grécia antiga até os dias atuais (Carvalho-

Freitas, 2007). Além disso, falhas no processo de formação e qualificação profissional são 

fatores que dificultam a inserção de PcD no mercado de trabalho (Tanaka & Manzini, 

2005; Araújo & Schmidt, 2006). A atitude negativa dos supervisores e colegas de trabalho 

constitui uma das maiores barreiras para a contratação de candidatos com deficiência 

(Dutton, 2000 citado por Blanchard, 2001), pois, mesmo havendo leis que assegurem o 

acesso das PcD no mercado de trabalho, não há garantia desse acesso (Tanaka & Manzini, 

2005; Quintão, 2005). De fato, há alguns fatores que precisam ser analisados, tais como o 

preparo social, profissional e as condições estruturais e funcionais da empresa. Ademais, a 

formação profissional de PcD não garante a elas a inserção no mercado de trabalho, 

ocasionando discriminação e uma discrepância em relação às suas habilitações e às funções 

exercidas na prática (Brumer, Pavei & Mocelin, 2004). Desse modo, faz sentido o 

estabelecimento de políticas de cotas que garantam vagas de trabalho para essas pessoas. 

No entanto, o cumprimento dessa política não garante mudança de percepção e nem uma 

predisposição a mudanças de atitudes (Vivarta, 2003). 

 O Poder Público reconheceu a importância de atuar na questão das PcD ao aprovar 

o Decreto 3.298/99, que regulamenta a Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989, conhecida 

como Lei de Cotas (Brasil, 1999), como parte das políticas afirmativas brasileiras, 

obrigando as empresas que possuem mais de cem funcionários em seu quadro pessoal a 

contratarem PcD. Outro fator a ser considerado é que a gestão do trabalho de PcD é, uma 

atividade complexa, pois há vários tipos de deficiência e em diversos graus: físico, visual, 

auditivo ou intelectual, e que podem ter impactos distintos sobre a capacidade de trabalho e 

a interação com o meio social da PcD (Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano & 

Almeida, 2010). Algumas deficiências reduzem o impacto sobre a capacidade de trabalho e 

interação social, já outras podem exigir certo apoio e auxílio, como a necessidade de 

adequação das condições e instrumentos de trabalho para acentuar as possibilidades de 

atuação da PcD. Tanaka e Manzini (2005) mostram que a contratação das PcD apenas para 

o cumprimento da Lei de Cotas pode ser nociva e pode também ampliar o preconceito de 
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que a própria PcD não possui capacidade para exercer o trabalho. Além disso, ressaltam 

também que não há um preparo social, pois as barreiras funcionais são inúmeras assim 

como as arquitetônicas. Outro aspecto relevante, dentro do contexto empresarial, que 

dificulta a inclusão social é o preconceito em torno da capacidade contributiva (Omote, 

1987; Glat, 1995; Crochík, 1996; Marques, 1998; Marques, 2001; Quintão, 2005). 

 Essa obrigatoriedade ocasiona uma tensão nos profissionais de Recursos Humanos, 

gestores e PcD, pois há um desconhecimento tanto sobre a deficiência em si quanto sobre 

as possibilidades das PcD (Carreira 1997; Araújo & Schmidt, 2006; Bahia, 2006). Além 

disso, outro aspecto a ser ressaltado são as atitudes de discriminação sentidas pelas PcD e o 

desejo de se sentirem úteis e produtivas no mercado de trabalho (Carvalho-Freitas, 

Marques & Scherer, 2004; Nohara, Acevedo & Fiametti, 2008; Barbosa-Gomes & 

Carvalho, 2009). Para o Instituto Ethos (2000), a aceitação da premissa de que o 

preconceito deve ser combatido é quase unânime no senso comum. É importante ressaltar a 

complexidade de converter essa proposição em mudanças efetivas de culturas, 

comportamentos, hábitos e rotinas no ambiente empresarial. Entretanto, a partir do 

momento em que a contratação de minorias tornou-se inevitável, por força de lei ou de 

pressões sociais, as empresas começam a incorporar a diversidade em suas práticas de 

gestão (Alves & Galeão-Silva, 2004), sendo necessária uma aprendizagem de modo mais 

qualificado e efetivo (Bahia & Schommer, 2009). Além desses dados, estudos realizados 

com gestores de empresas consideradas socialmente responsáveis e que buscam assegurar 

condições adequadas de trabalho para as PcD constatam que quanto maior o tempo de 

trabalho com PcD, melhor é a percepção do desempenho dessas pessoas por parte das 

chefias (Carvalho-Freitas & Marques, 2007b). Esses dados apontam que o trabalho direto 

com as PcD, em condições de trabalho que propiciam um bom desempenho das PcD, 

favorece uma percepção melhor de suas possibilidades e modifica a percepção sobre elas, 

além de ampliarem as possibilidades de inserção (Carvalho-Freitas, 2008). Pretende-se, 

nesse sentido, investigar se esses fatos analisados na iniciativa privada, também ocorrem 

no setor público.  

 Observa-se que a obrigatoriedade prevista por lei por si só não tem sido plenamente 

efetiva, uma vez que há inúmeras PcD sem trabalho remunerado e, além disso, muitas 

ocupam funções que não condizem com a sua escolaridade e com o cargo que uma pessoa 

sem deficiência ocupa (Viana, Camino & Larrain, 2008). Pesquisas nacionais e 
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internacionais mostram que as PcD encontram dificuldades no ingresso e permanência nas 

organizações (Schur, Kruse, Blasi & Blanck, 2009; Kruse & Schur, 2003; Lewis & Allee, 

1992; Heinski & Bignet, 2002; Batista, 2004; Carvalho-Freitas, Marques & Scherer, 2004, 

Carvalho-Freitas & Marques, 2009, dentre outros). Essas dificuldades em inserir PcD no 

mercado de trabalho relacionam-se com as dificuldades que as chefias possuem em lidar 

tanto com a pessoa com deficiência quanto com a deficiência em si (Nepomuceno & 

Carvalho-Freitas, 2008; Anache, 1996; Carreira, 1997; Mantoan, 1997; Lancillotti, 2003, 

Blanchard, 2001). 

 Há vários estudos que se ocupam com a gestão do trabalho de PcD já inseridas na 

organização (Lewis & Allee, 1992; Stone & Colella, 1996; Carvalho-Freitas, 2007), 

enquanto observa-se uma escassez de pesquisas que abordam a questão das PcD que 

entraram pela Lei de Cotas em concursos públicos (Pagaime, 2010; Terrão & Carvalho, 

2010; Lewis & Allee, 1992). Lewis e Allee (1992) indicam que PcD enfrentam obstáculos 

no serviço público federal desde a aprovação do concurso, no momento em que entram na 

organização, quanto na progressão de carreira quando comparados com pessoas sem 

deficiência. Apesar das pessoas entrarem, a lei não evita a discriminação. 

 Pagaime (2010) afirma que o número de ingressos de PcD no serviço público 

aumentou, mas ainda não atingiu 1%. Segundo Pagaime (2010), esse aumento ainda é 

tímido e precisa ser ampliado. Essa pequena proporção pode ser um dos fatores que 

evidencia, em trabalhos recentes, algumas PcD sentirem-se um pouco desqualificadas por 

se beneficiarem da Lei de Cotas em concursos públicos (Carvalho-Freitas, Nepomuceno 

Toledo, Suzano e Almeida, 2009). 

 A Lei n
o
 8.112 de 11 de dezembro de 1990, conhecida como a Lei dos Servidores 

Públicos, estabelece que: 

 

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever 

em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão 

reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso (Lei 

8.112/90). 

 

  A referida lei determina o mínimo de 5% até 20% de vagas nos concursos públicos 

para as PcD. Desse modo, pesquisar a percepção das PcD, gestores e colegas de trabalho 

sobre a Lei de Cotas em concursos públicos torna-se relevante, pois, embora esta garanta 
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uma reserva de vagas para as PcD, constatou-se que as atitudes negativas do gestor, dos 

colegas de trabalho têm um profundo impacto sobre as experiências no emprego dessas 

pessoas, dificultando a capacidade de serem aceitas e socializadas, mantendo-as 

marginalizadas e limitando o desempenho no trabalho e oportunidades para a formação e 

promoção (Blanchard, 2001).  

 Gugel (2006) afirma que com frequência, a participação de PcD em concursos 

públicos desde a inscrição até a nomeação gera conflitos. Segundo a autora, a 

Administração Pública não está preparada para receber essas pessoas em seu quadro 

pessoal, e esse fato pode ser exemplificado com o despreparo corporificado em editais que 

não apresentam clareza nas informações, pois não leva em conta o número de servidores 

públicos em seu quadro pessoal, não respeitam o direito às provas e os locais de provas 

adaptados e a ordem de classificação e não disponibilizam todos os cargos públicos, sob a 

alegação de que exigem plena aptidão e que não são compatibilizados com a deficiência, 

além de não fornecerem um apoio para o período de estágio probatório. 

 Enquanto o setor privado seleciona as PcD por meio de processos seletivos, o setor 

público contrata por meio de concursos. Nesse sentido, pode-se perguntar: O fato de a 

pessoa com deficiência ter sido aprovada por meio da Lei de Cotas em concurso público 

garante igualdade de tratamento no ambiente de trabalho pelos gestores, pelos colegas de 

trabalho e pelas próprias PcD? Além disso, pode-se considerar a atitude e as percepções 

das pessoas como uma categoria de análise importante para a compreensão da dimensão 

psicossocial da realidade humana. Desse modo, embora a pessoa com deficiência possa 

sentir-se um pouco desqualificada por utilizar a Lei de Cotas em concursos públicos 

(Carvalho-Freitas, et.al, 2010), Pagaime (2010) também afirma que, se não houvesse esta 

Lei, as chances das PcD ingressarem na carreira pública seriam remotas. Assim, apesar de 

ainda não garantir a inserção das PcD, a Lei de Cotas, aplicada em concursos públicos, ao 

que tudo indica é um dispositivo que já apresenta resultados, mas cujo aprimoramento 

ainda se faz necessário.  

 A seguir, serão apresentados os capítulos I e II que estão descritos no referencial 

teórico. O primeiro capítulo se refere a Pessoas com Deficiência: Conceito, Concepções e 

Percepção e o segundo é referente à Lei de Cotas. Em seguida, serão apresentados os 

objetivos gerais e específicos desta investigação, o método, os resultados e discussão, as 

conclusões da pesquisa, as referências e os anexos.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Pessoas com Deficiência: Conceito, Concepções e Percepção 

2.1.1 Conceito de Deficiência 

  

 Para se compreender a deficiência é necessário estudar as suposições e crenças 

daqueles que reconhecem a pessoa com deficiência, e a tratam de modo distinto. Para 

Omote (1987, p. 168), “a distinção entre deficiência e não deficiência depende de algum 

critério ou padrão, e a identificação e o reconhecimento de alguém como sendo deficiente 

ou não deficiente dependem da aplicação desse critério ou padrão a pessoas particulares”. 

A noção de deficiência vai se modificando ao longo da história, à medida que as condições 

sociais são alteradas pela própria ação do homem; isso gera uma nova necessidade na sua 

relação com o meio social (Lancilotti, 2003). Para Vivarta (2003), as PcD são marcadas 

por graves formas históricas de segregação. O conceito de deficiência mudou ao longo do 

tempo. Até a década de 1960, o conceito de deficiência era submetido ao modelo médico. 

A razão das PcD enfrentarem dificuldades e desigualdades estavam atreladas 

essencialmente à lesão, à deficiência em si. Havia um tipo ideal de pessoa e quem estava 

fora desse padrão vivia a desigualdade. A partir da década de 1960, ao se falar em 

deficiência passou-se a analisar o contexto social, pois nele está a raiz da desigualdade. 

Esse movimento modificou a percepção na forma de enxergar a deficiência, pois retirou da 

pessoa a origem da experiência da desigualdade e transpôs para a sociedade.  

 Segundo Castel (2008), a discriminação negativa não consiste apenas em oferecer 

mais a quem possui menos, mas em marcar no portador um defeito quase inextinguível. 

Ser discriminado negativamente é algo que o portador não escolhe, é algo atribuído pelos 

outros como um estigma. Já Scott (2005), ao abordar questões de igualdade/diferenças e 

direitos individuais/identidades grupais, ressalta que há uma tensão entre elas e por isso 

não podem ser pensadas como temas opostos, pois se perderia a interconexão entre eles. 

Reconhecer a tensão entre esses conceitos possibilita resultados melhores e mais 

democráticos. Para a autora, a igualdade não é a falta ou a extinção da diferença, mas, sim, 

o reconhecimento e a decisão de ignorá-la ou considerá-la.  

 Apesar de ter, muitas vezes, causas genéticas, a deficiência não é uma doença. Por 

outro lado, é possível que PcD desenvolvam as mais diversas potencialidades em vários 



 

21 

aspectos sociais, ocupacionais, educacionais e de saúde mesmo que tenham restrição ou 

perda de habilidades (Vivarta, 2003). Para Néri, Pinto, Soares e Costilla, (2003), há uma 

correlação entre deficiência e fatores econômicos e sociais. Dados mostram que há uma 

grande incidência de pessoas com deficiência em área rural, que apresenta 17,4%, em 

relação a áreas urbanas, com 14,33%. Esses resultados podem ser justificados por um 

maior número de serviços de saúde nas áreas urbanas em relação às zonas rurais. Além 

disso, esses dados podem ser corroborados por Sen (2009), conforme citado no World 

Health Organization (2011), que afirma que a deficiência possui um aspecto bidirecional, 

pois a pobreza pode aumentar o risco da deficiência e a deficiência pode aumentar o risco 

da pobreza. Outro dado relevante é que as PcD e suas famílias têm mais probabilidade de 

sofrer discriminação econômica e social do que aqueles que não possuem deficiência 

(Jenkins SP, conforme citado no World Health Organization, 2011). 

 Para a Organização Internacional do Trabalho (2009), a pessoa com deficiência  

[...] 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).  

 

 Essa definição concentra-se nos aspectos relacionados ao trabalho. Desse modo, 

devido a uma ausência de consenso sobre a definição da deficiência na literatura, ela será 

entendida nesta pesquisa, conforme (Carvalho-Freitas, 2007, p. 24), como  

 

produto da articulação entre condição biológica e contingências históricas, 

sociais e espaciais, o qual poderá resultar numa maior ou menor possibilidade de 

discriminação ou inserção social das pessoas com deficiência.  

 

 Além disso, não será utilizado o termo “pessoa portadora de deficiência”, pois tanto 

o verbo “portar” quanto o substantivo “portadora” não se aplicam a uma condição nem 

inata e nem adquirida da pessoa. O termo utilizado será “pessoa com deficiência”, pois os 

movimentos mundiais, incluindo os do Brasil, decidiram que o termo pelo qual as pessoas 

desejam ser chamadas são “pessoas com deficiência”. Esse termo faz parte da convenção 

internacional para proteção e promoção dos direitos e dignidade das PcD, que foi aprovada 

pela assembleia geral da ONU (Sassaki, 2003). Outro documento alinhado é o Diário 

Oficial da União, que em seu Art. 2º atualiza a nomenclatura do Regimento Interno do 
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Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), aprovada 

pela Resolução nº 01, de 15 de outubro de 2010, que dispõe que em vez de ser ler “Pessoas 

Portadoras de Deficiência” se leia “Pessoas com Deficiência”. 

 

2.1.2 Concepções de Deficiência 

 

 Ao realizar uma análise histórica, Carvalho-Freitas (2007) constatou que a 

deficiência foi vista de forma diferente ao longo da história e que essas diferentes 

concepções tiveram um impacto na forma de relação privilegiada com as PcD. Em função 

dessa constatação, Carvalho-Freitas (2007) definiu concepções de deficiência como:  

 

modos de pensamento construídos ao longo da história, não necessariamente 

fundados em informações e conhecimentos racionais, que oferecem os elementos 

utilizados para a qualificação das pessoas com deficiência e as justificativas para 

as ações em relação a elas (p.36).  

 

 

 Para a elaboração do construto de concepções de deficiência foram utilizadas 

quatro matrizes de interpretação sobre a deficiência, identificadas ao longo da história. 

Conforme Carvalho-Freitas (2007): 

 

matrizes interpretativas são modalidades relativamente estáveis e organizadas de 

pensamento ancoradas em concepções de homem, de mundo e de sociedade que 

organizam a atividade social, reconhecem e qualificam necessidades, e admitem 

formas de satisfazê-las, em função de seus fins (p. 36).  

  

 As concepções são formas de interpretação da deficiência predominantes ao longo 

do tempo, que se caracterizam como matrizes interpretativas que moldaram e legitimaram 

a distinção das PcD, tanto na sociedade quanto no trabalho. Ancorada no modelo social da 

deficiência, para a construção das matrizes interpretativas, a autora buscou em diversos 

períodos históricos, desde a Grécia Antiga até os dias atuais, estudos que, de maneira direta 

ou indireta, fizessem alusão às PcD. Após a análise dos diversos estudos, foram verificados 

padrões de comportamento predominantes em relação a essas pessoas em cada período. 

Além disso, foram investigadas as justificativas para a origem das diversas concepções de 

deficiência na forma predominante de conceber o homem, o mundo e o conhecimento em 

cada período.  
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 Carvalho-Freitas (2007) identificou quatro matrizes que foram utilizadas para 

compor as sete concepções de deficiência que refletem as situações de trabalho. A primeira 

concepção, matriz de concepção espiritual da deficiência, tem como característica 

principal o pressuposto de que a deficiência possui uma origem metafísica, sendo 

considerada tanto como manifestação de desejos como de castigos divinos. A pessoa que 

possui a deficiência é vista como alguém que precisa de cuidados, colaborando, desse 

modo, para o aparecimento de sentimentos de caridade e compaixão em relação a elas.  

 Já a segunda concepção, normalidade como matriz de interpretação, possui por 

base a normalidade como matriz de interpretação: as pessoas que compartilham desta 

concepção têm na norma seu padrão de avaliação (Goffman, 1982), sendo a deficiência 

considerada um “desvio” ou “doença” que carece de cuidados especiais dos profissionais 

da saúde. No mercado de trabalho, elas são alocadas para funções de baixo destaque, com 

pouca ou nenhuma possibilidade de crescimento. Quem compartilha dessa matriz possui a 

crença de que as PcD possuem atos inadequados no trabalho, têm uma maior predisposição 

a acidentes e não possuem capacidade, uma vez que não são vistas como pessoas normais. 

A reabilitação e a adequação da pessoa com deficiência ao sistema social são a forma delas 

se inserirem profissionalmente. 

 A terceira concepção, inclusão como matriz de interpretação, tem uma visão 

sociopolítica e, além disso, a deficiência é vista como um problema da sociedade, que 

necessita minimizar as desigualdades produzidas ao longo da história. Essa matriz estimula 

o desenvolvimento de ações de adequação das condições, práticas e instrumentos que 

visem à criação de um ambiente de trabalho acessível a todos. Ela é vista como um 

conjunto de ações da sociedade e das organizações para oferecer condições de pleno 

exercício da cidadania e de desenvolvimento do potencial profissional das PcD. Quem 

compartilha dessa matriz desloca a percepção da deficiência de um problema individual 

para um problema social, compartilha também do pressuposto de que a sociedade precisa 

se adaptar para incluir a todos e de que a inclusão das PcD deve ser feita a partir de suas 

potencialidades. 

 A última concepção, matriz de interpretação técnica da deficiência, pressupõe que 

a deficiência é vista como um recurso a ser gerido nas organizações (em função das 

políticas afirmativas que buscam garantir a inserção de PcD no trabalho) e as práticas 

sociais e organizacionais como veículos para a participação e inclusão das PcD. Essa 
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matriz se traduz em quatro fatores que avaliam as possibilidades de trabalho das PcD em 

relação à: 

 Percepção de desempenho: como característica geral, focaliza a percepção das 

pessoas em relação ao desempenho, produtividade e qualidade de trabalho das PcD 

e suas implicações para a competitividade da empresa.  

 Percepção do vínculo: como característica principal, enfoca a percepção das 

pessoas em relação ao comprometimento e estabilidade no emprego das PcD.  

 Percepção dos benefícios da contratação: possui como foco a percepção do impacto 

da contratação de PcD para a imagem da empresa junto a funcionários e clientes e 

também para o clima da organização.  

 Percepção sobre a necessidade de treinamento: este fator mostra a percepção quanto 

à necessidade de treinamento das chefias e funcionários para a inserção de PcD na 

empresa.    

 As pesquisas têm indicado que as concepções de deficiência dos gestores estão 

associadas ao estilo de gestão como administram as PcD no cotidiano de trabalho 

(Carvalho-Freitas, 2009; Nepomuceno & Carvalho-Freitas, 2008). Por outro lado, a 

ausência de um preparo dos gestores para o trabalho com a pessoa com deficiência 

evidencia a inexistência de ações de sensibilização, tendo como objetivo o esclarecimento 

de dúvidas, a desmistificação de ideias preconcebidas e a transmissão de informações a 

respeito tanto das potencialidades quanto das limitações das PcD (Bahia & Santos, 2009). 

Os autores Moore & Crimando (1995), citados por Blanchard (2001), concluem que o 

sucesso da Americans with Disabilities Act (ADA)
2
 e da legislação de emprego são 

altamente dependentes das ações e atitudes dos empregadores. Assim, o modo como os 

gestores e colegas de trabalho veem a deficiência, ou seja, as concepções que eles possuem 

e constroem sobre a pessoa com deficiência poderá determinar as ações direcionadas a elas 

(Tanaka, 2007). Dessa forma, quanto mais próxima a concepção de deficiência esteja dos 

pressupostos da inclusão, mais consistente e efetiva será a gestão da diversidade 

(Carvalho-Freitas, 2007). 

 Assim, a presente pesquisa adotará como perspectiva de análise as concepções de 

deficiência identificadas por Carvalho-Freitas (2007) por entender que elas possibilitarão 

                                                 
2
  A ADA é a Lei antidiscriminação americana para pessoas com deficiência.  
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identificar as formas predominantes de pensamento sobre a deficiência e sobre a avaliação 

das possibilidades de trabalho das PcD.  

 

2.1.3 Percepção da Deficiência 

 

 Ao fazer alusão à percepção das chefias, colegas de trabalho e das próprias PcD 

acerca da aprovação destas últimas em concursos públicos mediante a Lei de Cotas, a 

análise pode ser realizada por meio de duas perspectivas. A primeira aborda questões de 

percepção em uma abordagem cognitiva (Kulik & Bainbridge, 2006; Bowditch & Buono, 

1992; Dovidio e Hebl, 2005; Goffman, 1982); já a segunda enfoca uma perspectiva 

dialética (Jodelet, 2008; Filkenstein, 1980; Crochík, 1996; Fernandes, Costa, Camino & 

Mendoza, 2007; Aranha, 1995).  

 

2.1.3.1 Perspectiva Cognitiva 

 

 Segundo Bowditch & Buono (1992, p. 60), percepção refere-se “ao modo como 

interpretamos as mensagens de nossos órgãos dos sentidos para dar alguma ordem e 

significado ao nosso meio ambiente”. Para os autores, um dos principais motivos que 

determinam por que uma pessoa assume algumas formas de comportamento se fundamenta 

no conceito de percepção. Há diversos fatores que nos influenciam na maneira de 

enxergarmos as pessoas, tais como os valores, as crenças e as atitudes. Esses valores são 

moldados pela cultura e pelo meio no qual a pessoa vive. 

 As crenças e valores antecedem as atitudes e também influenciam o 

comportamento. Desse modo, a deficiência, por si só, não modifica a percepção que a 

pessoa tem, mas, sim, a percepção que a pessoa possui de uma pessoa com deficiência com 

base em suas crenças e valores. As pessoas tendem a enxergar e interpretar as informações 

de tal forma que estas correspondam aos valores, crenças e atitudes moldados por 

experiências culturais e ambientais mais amplas. As tendências internas são exemplos de 

alguns fatores que influenciam o que vemos e ouvimos. Elas são moldadas por 

experiências culturais e sociais devido à influência de experiências e socializações 

anteriores (Bowditch & Buono, 1992). Além do mais, foi verificado por Nepomuceno e 
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Carvalho-Freitas (2008) que o modo como as pessoas veem as possibilidades de trabalho 

das PcD estão associadas à suas crenças sobre a natureza do comportamento humano, 

tendo disposições mais ou menos positivas em relação a essas pessoas. 

 Kulik e Bainbridge (2006) mostram a percepção em relação à deficiência como um 

aspecto cognitivo que constitui a base das percepções e julgamentos sobre as pessoas de 

uma maneira geral. Alinhados a essa mesma temática, Dovidio e Hebl (2005) buscam 

compreender os processos básicos que causam a discriminação de uma maneira geral, 

apontando três conceitos-chave: atitude, preconceito e estereótipo. Para os autores, a 

atitude possui tanto aspectos cognitivos quanto afetivos, sendo que o aspecto cognitivo 

abarca pensamentos ou crenças sobre o objeto de atitudes, enquanto o aspecto afetivo das 

atitudes envolve os sentimentos e emoções associadas com o objeto de atitude. Já o 

preconceito representa uma atitude negativa em direção a um grupo ou uma pessoa 

pertencente ao grupo e pode abranger algumas reações emocionais como ansiedade ou 

desprezo. Por sua vez, o estereótipo representa uma generalização de crenças sobre um 

grupo ou sobre membros de um grupo, podendo ser positivo ou negativo. Os autores 

ressaltam uma grande resistência à mudança dos estereótipos.  

Segundo Dovidio e Hebl (2005), a capacidade de classificar as pessoas de uma 

maneira geral e de forma espontânea sem um mínimo de esforço em um menor número de 

categorias significativas é visto como um aspecto universal de percepção do ser humano. 

As pessoas costumam enquadrar as outras ou categorizá-las como membros de um grupo 

ao invés de se aterem ao aspecto individual da pessoa. Uma forma de categorização social 

é a classificação das pessoas como membros de grupos internos e grupos externos, ou seja, 

membros do grupo de pertença ou membros de outros grupos – essa forma de classificação 

tende a favorecer pessoas que são categorizadas como membros do próprio grupo. Nesse 

sentido, a categorização social pode influenciar a forma de avaliação sobre os outros como 

a maneira de pensar e sentir, pois tanto as reações afetivas quanto as reações cognitivas são 

iniciadas com a categorização social.  

 Sobre a discussão de aspectos que podem influenciar a percepção da pessoa com 

relação às PcD, verificou-se que o simples contato entre os grupos, ou seja, o fato das 

pessoas de uma forma geral terem um contato com uma pessoa com deficiência não é 

suficiente para se ter uma boa percepção da pessoa ou um tratamento melhor nas relações; 

há alguns aspectos que devem estar presentes nesse contato, tais como: a igualdade do 
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status entre os grupos, a cooperação, o conhecimento pessoal entre os membros tanto 

dentro do ambiente quanto fora desse contato (Allport, 1954 conforme citado por Dovidio 

& Hebl, 2005). Além disso, há alguns aspectos que podem prejudicar e exacerbar o 

preconceito ao invés de propiciarem uma cooperação como um contexto social 

competitivo, uma cooperação que reforça estereótipos, e membros que são estereotipados 

em suas ações (Dovidio & Hebl, 2005).  

 Para Goffman (1982), a sociedade constitui os meios para a categorização de 

pessoas e as características comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias. Segundo o autor, os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que 

possuem grandes probabilidades de serem encontradas. Assim, a relação social rotineira 

em local estabelecido faz com que a relação social com outras pessoas ocorra sem uma 

atenção ou reflexão particular. Desse modo, quando um estranho é apresentado a alguém, 

os primeiros aspectos, ou seja, a aparência, permitem ao ser humano prever a categoria e o 

atributo dessa pessoa. Quando o estranho se depara com outra pessoa, podem aparecer 

confirmações de que esta possui atributos que a diferenciam dos outros e a encaixam em 

uma categoria na qual se inclui em uma pessoa menos desejável. Assim, essa pessoa deixa 

de ser alguém comum e se reduz a uma pessoa diminuída, com descrédito, muitas vezes 

sendo considerada como um defeito, uma desvantagem e uma pessoa fraca (Goffman, 

1982). 

 Ao mencionar as formas de ver a deficiência, ou seja, a forma como a própria 

pessoa com deficiência que se sente estigmatizada, Goffman (1982) aponta que quando 

“normais” e estigmatizados se deparam, a pessoa estigmatizada pode sentir-se insegura em 

relação à maneira como é identificada e recebida por um “normal”. Essa insegurança 

ocorre porque o estigmatizado não sabe em qual categoria será colocado. Além disso, ele 

também possui a sensação de não saber o que os outros pensam a respeito dele. Outro 

aspecto destacado pelo autor é de que a pessoa estigmatizada pode, em alguns casos, tentar 

corrigir a condição existente de modo indireto, como dedicar-se fortemente, de maneira 

individual, a atividades para as quais são geralmente consideradas impossibilitadas por 

motivos físicos ou circunstanciais, ou ter a percepção de que as privações sofridas por ele 

fazem parte de uma benção, acreditando que o sofrimento pode ensinar-lhe sobre a vida e 

sobre os outros. 
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 Goffman (1982) utiliza o termo estigma ao se referir a um atributo fortemente 

depreciativo. De acordo com o autor, os gregos criaram esse termo para fazer referência a 

algum sinal corporal para que demonstrasse algo de extraordinário ou ruim sobre o status 

moral de quem os apresentava. Ele distingue três tipos de estigmas que se diferenciam 

entre si: o primeiro refere-se às abominações do corpo, ou seja, às diversas deformidades 

físicas, como alguns tipos de deficiência; o segundo faz referência às culpas de caráter 

individual, fazendo alusão a vontades fracas, desonestidades; e o terceiro menciona os 

estigmas de raça, nação e religião. Todos esses aspectos de estigmas possuem 

características sociológicas, pois possuem aspectos que chamam a atenção e destroem a 

possibilidade de se atentar para outros atributos que a pessoa possui.  

 Referindo-se de outro modo à forma como a própria pessoa com deficiência sente-

se ao ser abordada ou percebida por outras pessoas, Goffman (1982) define duas 

categorias: o desacreditado e o desacreditável. O primeiro se refere a alguém que possui 

uma característica, um defeito, que pode ser percebido no momento em que a pessoa lhe 

dirige a atenção; já no segundo, a característica não é conhecida e nem imediatamente 

percebida.  

Filkenstein (1980) apresenta algumas críticas em relação à contribuição de 

Goffman (1982)
3
, afirmando que a escravidão na Grécia não era algo incomum, de modo 

que a marca de um estigma em um escravo estava relacionada a uma função de 

impedimento de escapar dos donos, ou seja, do opressor que os marcava, ao invés de algo 

mau sobre o status moral da pessoa. Os sinais eram marcados justamente para evitar a 

fuga. Filkenstein (1980) ressalta que Goffman (1982) deteriorou a identificação de 

opressor na Grécia antiga, abrandou o conceito de estigma entre um estrato e outro da 

sociedade e, além disso, seu ponto de vista ofuscou a função de estigma para segregar as 

pessoas dentro de uma camada social. Assim, ele enxerga o estigma atribuído à pessoa com 

deficiência de um modo não opressivo, mas passivo, aceitando o status inferior e a 

segregação dessas pessoas. Mostra também que as PcD são dependentes e buscam 

aceitação de quem as estigmatiza.  

Segundo Stone-Romero, Stone & Lukaszewski, (2006), uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pela inclusão no mercado de trabalho estão relacionadas a 

estereótipos e estigmas de PcD, que versam sobre a incapacidade das PcD desempenharem 

                                                 
3
  As contribuições de Goffman (1982) referem-se à obra original de 1963. Isso explica a possibilidade da 

crítica feita por Filkenstein (1980). 
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seu trabalho, ampliação das exigências de trabalho para o supervisão, aumento nas 

despesas com planos de saúde, entre outros. Assim, observa-se a importância da 

compreensão da percepção da deficiência por parte dos colegas e chefias para uma efetiva 

inclusão das PcD. 

Além das dificuldades relacionadas aos estereotípicos e estigmas, várias pesquisas 

(Ribeiro & Carneiro, 2009; Maia, C. Camino & L. Camino, 2011) indicam que gestores e 

profissionais de recursos humanos justificam suas críticas à inserção de PcD e à Lei de 

Cotas em função de suas percepções sobre as impossibilidades das organizações e 

instituições desenvolverem ações que possam assegurar a efetiva inclusão de PcD.  

 Assim, para efeitos da presente pesquisa, além de contemplar as concepções de 

deficiência e suas relações com a Lei de Cotas, é importante identificar a percepção de 

colegas e chefias das PcD em relação às dificuldades identificadas para a inserção dessas 

pessoas, definidas como crenças sobre controle (Ajzen, 1985; 1988; 1991).  

 Segundo Ajzen (1985; 1988; 1991), a ação das pessoas não depende apenas da 

motivação, mas também do maior ou menor controle sobre o comportamento, definidas 

como crenças sobre o controle, que se refere às crenças da pessoa acerca do grau de 

facilidade ou dificuldade em executar uma determinada ação. Na presente pesquisa, serão 

contempladas as possibilidades relacionadas às ações de acessibilidade, integração e 

carreira das pessoas com deficiência.  

 

2.1.3.2 Perspectiva Dialética 

 

 Em uma perspectiva dialética, Jodelet (2008) afirma que a exclusão ocorre no nível 

das interações, das relações entre as pessoas e entre os grupos. A autora ressalta que em 

ambientes nos quais as vítimas são maltratadas, discriminadas, torna-se difícil agir de 

maneira contrária por medo de causar um incômodo no grupo de pertença da pessoa. Além 

disso, outro aspecto a ser levado em consideração é que o contexto social, negando 

diferenças individuais, não se modifica na presença de informações novas ou 

contraditórias.  

 Os preconceitos se desenvolvem nos processos de exclusão social e se alteram junto 

com estes, podendo ser definidos como uma forma de relação intergrupal na qual, no 

âmbito das relações de dominação entre grupos, desenvolvem-se atitudes negativas e 
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depreciativas, bem como comportamentos hostis e discriminatórios em relação a 

componentes pertencentes a este grupo (Camino et al., 2001 citado por Fernandes, Costa, 

Camino & Mendoza, 2007). Foi verificado por Fernandes, et.al. (2007) que mostrar-se 

preconceituoso se tornou retrógrado e aversivo, o que faz com que novas estratégias de 

investigação dessa variável sejam constantemente levadas a cabo, no sentido de abranger 

suas constantes mutações. 

 Segundo Amaral (1994), o estereótipo, no caso da deficiência, despreza diversas 

possibilidades, como a singularidade de cada pessoa, bem como os tipos e os graus de 

deficiência. No Brasil, é comum adjetivar as deficiências, estereotipando todos os tipos de 

deficiência. Para a autora, há diversos preconceitos com relação ao assunto. 

Primeiramente, as pessoas costumam generalizar a deficiência, sendo sinônimo de alguém 

ineficaz em sua totalidade. Em segundo lugar, há uma lógica de pensamento comparado à 

correlação linear, enfatizando o “se ... então”. A forma de pensar se torna reducionista, pois 

se uma pessoa com determinada deficiência não consegue desempenhar determinada 

atividade, logo todas as PcD também não conseguem. Desse modo, desconsidera-se a 

singularidade do individuo e a possibilidade de a pessoa com deficiência desempenhar bem 

ou não determinada atividade como um ser humano que, como qualquer outro, possui 

defeitos e qualidades. Além disso, há a crença de que a deficiência pode ser adquirida pelo 

convívio, ou seja, a pessoa tem medo, pavor de ter a deficiência ou ser vista como uma 

pessoa com deficiência pelo fato de conviver com elas.  

  As pesquisas de Allport (1946) e Adorno et al. (1965), citadas por Crochík (1996), 

apontam que o preconceito não é inato; ele se estabelece no desenvolvimento individual 

como um produto das relações entre os conflitos psíquicos e a estereotipia do pensamento, 

que já é uma defesa psíquica contra aqueles,e o estereótipo, o que indica que elementos 

próprios à cultura estão presentes. Por outro lado, essas pesquisas indicam também que a 

pessoa que possui preconceito em relação a um objeto tende a apresentá-lo em relação a 

outros objetos, o que mostra certa independência da pessoa que possui o preconceito e o 

objeto ao qual este se destina. 

 Tendo em vista que há diversos estereótipos presentes nos preconceitos que são 

conduzidos a diferentes objetos, pode-se garantir que tanto a pessoa é predisposta ao 

preconceito e independe dos objetos sobre os quais ela recai quanto pode-se também 

afirmar que o objeto não é totalmente independente do estereótipo apropriado pelo 
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preconceito que lhe diz respeito, pois o estereótipo em relação ao negro não é o mesmo que 

aquele que se volta contra o judeu, que, por sua vez, é diferente do estereótipo sobre a 

pessoa com deficiência (Crochík, 1996). 

 De acordo com Aranha (1995), partindo do ponto de vista social, o homem existe 

num contexto regulamentado por regras e normas vindas do sistema de valores criado por 

meio das relações de produção vigentes em cada época. No ambiente dessas relações 

determina-se quem tem valor ou não no sistema. Essa avaliação está ligada a características 

de indivíduos e grupos sociais, constituindo um sistema de valores e significados que 

direciona a construção de concepções, quanto à avaliação social que se faz das pessoas. 

Admitindo como pressuposto básico a concepção de homem como um ser biológico e 

cultural, não há como conhecê-lo dissociado do contexto no qual ele está inserido. A autora 

propõe um método de compreensão da realidade oferecido pela análise histórico-crítica do 

fenômeno que o contextualiza nas características vigentes da sociedade. A deficiência é 

proposta “como uma condição complexa multideterminada, de limitação ou de 

impedimento da participação do indivíduo na trama de relações que compõem sua 

existência real concreta” (Aranha, 1995, p. 69). 

 Para Aranha (1995), as características criadas ou não por condições sociais que 

incapacitam as pessoas levam à segregação, a partir de seu significado social estabelecido 

pelo sistema vigente. A manutenção de termos pejorativos em relação à pessoa com 

deficiência ocorre na segregação, pois impede uma maior participação da pessoa na 

sociedade comprometendo seu desenvolvimento. A Psicologia Social traz contribuições a 

respeito do fenômeno da exclusão. Segundo Jodelet (2008, p. 53), 

 

[...] a exclusão induz sempre uma organização específica de relações 

interpessoais ou intergrupos, de alguma forma material ou simbólica, através do 

qual ela se traduz: no caso da segregação, através de um afastamento, da 

manutenção de uma distância topológica; no caso da marginalização, através da 

manutenção do indivíduo à parte de um grupo, de uma instituição ou corpo 

social; no caso da discriminação, através do fechamento do acesso a recursos, 

certos papéis ou status, ou através de um fechamento diferencial ou negativo. 

Decorrendo de um estado estrutural ou conjuntural da organização social, ela 

inaugurará um tipo específico de relação social. Sendo o resultado de 

procedimentos de tratamento social, ela se inscreverá em uma interação entre 

pessoas ou entre grupos.  
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 É nas relações interpessoais que ocorre a construção do conhecimento, da 

subjetividade e da própria sociedade. Nesse sentido, a exclusão de uma pessoa com 

deficiência torna mais difícil para as demais pessoas aprenderem a lidar com as diferenças 

(Aranha, 1995). Por fim, de acordo com Lancilotti (2003), a inclusão só se justifica porque 

se vive numa sociedade excludente.  

 Nesse sentido, é importante identificar como as pessoas percebem as PcD e as 

legislações que visam minimizar a exclusão delas, para entender o contexto em que as PcD 

se inserem e seus possíveis desdobramentos em ações de preconceito e discriminação. A 

Seção 2.2 apresenta um panorama sobre a Lei de Cotas, com o intuito de possibilitar uma 

melhor compreensão dessa temática.  

 

 

2.2 Lei de Cotas: Um Panorama da Legislação 

 

2.2.1  O Direito das Pessoas com Deficiência ao longo da História 

  

 O primeiro fundamento da ordem jurídica é o Direito Natural, que abrange os 

direitos humanos fundamentais, ou seja, aqueles que são condição de existência da pessoa 

humana. Consoante com São Tomás de Aquino, Gugel (2006) afirma que esse direito é 

passível de um aprimoramento gradual, ao longo da história, o que explica a evolução no 

seu reconhecimento. Em Esparta, a norma era eliminar as PcD, na Grécia as pessoas 

disformes eram objetos de exposição enquanto em Roma as crianças deformadas eram 

abandonadas. Em comparação com esses períodos citados anteriormente, houve uma 

evolução que se torna evidente quando se observa os desdobramentos da sociedade em 

relação a leis para as PcD (Gugel, 2006). 

 Na tentativa de compreender os direitos das PcD ou a ausência deles, vários autores 

analisam historicamente como os indivíduos com deficiência têm sido considerados na 

sociedade (Rossetto et al,. 2006). Da eliminação na Antiguidade, como no caso de Esparta, 

passando pela tolerância cristã, até a consideração de cidadãos com os mesmos direitos na 

atualidade, houve uma infinidade de termos para designar tais pessoas, mas ainda 

prevalecem preconceitos e estigmas enraizados. 
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 Segundo Rossetto et al. (2006), o abandono era a prática mais comum. A forma de 

tratamento dada às PcD no período histórico de produção escravista pode ser analisada a 

partir do mundo greco-romano. Em Esparta, havia uma exigência de pessoas saudáveis, 

capazes de defender o Estado nas constantes batalhas. Aqueles que tivessem algum tipo de 

deficiência não estariam aptos para o exercício da guerra. Ao nascerem, os bebês eram 

levados a uma comissão oficial formada por anciãos de reconhecida autoridade. As 

crianças consideradas como disformes e franzinas – deficiência para a época – eram 

levadas para um depósito chamado Ápothetai. Em Atenas, considerada por muitos como o 

berço da civilização, o trato para com as PcD não era diferente daquele tratamento dado em 

Esparta. No caso do nascimento de um bebê com alguma deficiência, era o próprio pai 

quem deveria matá-lo. Mesmo eminentes filósofos da época estavam de acordo com tal 

costume.  

 Em Roma, até o século II havia o hábito de crianças com deficiência serem 

assassinadas. A partir do Século III, com a profissionalização do exército romano, os reis e 

os proprietários não necessitavam mais ir à guerra. Passou-se então a existir certa 

tolerância com as pessoas que nasciam com alguma deficiência. Com o surgimento do 

feudalismo, a divisão das classes sociais modificou-se, passando a ser composta por 

sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Quanto às PcD, a eliminação deixou de ser uma 

prática comum; ao contrário do escravismo, havia melhores condições de sobrevivência 

para aqueles que nasciam com alguma deficiência. Alguns fatores podem ser apontados 

como causadores desta mudança: a posse da terra por parte do servo propiciava a ele ser o 

responsável pelo sustento de sua própria família e determinar o ritmo de trabalho, 

permitindo a utilização de pessoas com algum tipo de deficiência. Adicionalmente, o 

desenvolvimento do cristianismo tornou-se um fator contrário a morte das PcD. Na 

sociedade feudal, ao invés da morte, as PcD passaram comumente a serem colocadas em 

hospitais ou asilos, sendo amparadas geralmente pela Igreja. À medida que o Estado 

começou a ampliar as suas responsabilidades, em detrimento a uma menor participação da 

Igreja, esses hospitais deixaram de ser mantidos por essa instituição e passaram a ser 

mantidos pelo Estado, mas ainda se mantendo a perspectiva de um tratamento isolado 

(Rosseto et al., 2006).  

 Com a Revolução Francesa, no século XVIII, a deficiência é tratada do ponto de 

vista alquímico e, portanto, é considerada tratável. Nesse período, houve um grande 
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investimento em novas tecnologias e o desenvolvimento da máquina a vapor. Com o 

advento de aspectos tecnológicos, inicia-se o desenvolvimento das primeiras técnicas de 

comunicação para surdos, bem como inventos como cadeiras de roda, bengalas, muletas e 

próteses. Com isso, o trabalhador foi retirado da manufatura e do campo para habitar os 

centros urbanos e também foram retirados dele os meios de produção que garantiam sua 

sobrevivência. Para sobreviver na cidade era necessário vender a sua força de trabalho para 

o capitalista: o homem foi desumanizado e transformado em uma ferramenta a serviço do 

capital; a pessoa com deficiência era vista como uma ferramenta defeituosa que não tem 

condições de satisfazer as necessidades do comprador da única mercadoria que o proletário 

tem para vender, a sua mão de obra (Gugel, 2006). Deu-se, então, a consolidação da 

concepção de cidadania. No entanto, a legislação não foi suficiente, pois se constatou que a 

simples declaração formal das liberdades nos documentos e nas legislações desmoronava 

frente à inflexível exclusão econômica da maior parte da população. Desse modo, no 

século XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações estatais que compensassem as 

desigualdades, fornecendo às pessoas desfavorecidas direitos implantados e construídos de 

forma coletiva, em prol da saúde, educação, moradia, trabalho, lazer e cultura para todos 

(Ministério do Trabalho e Emprego, 2007). 

 A afirmação da cidadania ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial. Desse 

modo, pode-se verificar que a maior parte das relações pode ser opressiva, de tal forma a 

conduzir legitimamente ao poder o nazismo ou fascismo. Para que esse fato não se 

repetisse na História, foi necessária uma medida de proteção em favor de todas as minorias 

(Ministério do Trabalho e Emprego, 2007).  

 Já no século XX, após as duas guerras mundiais, percebeu-se uma importante 

evolução na reabilitação dos mutilados e em sua integração social. Organismos 

internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) começam a elaborar documentos e pressionar os estados a 

promulgarem leis que alterassem a ótica de exclusão das PcD. A partir desse contexto 

mundial, a designação “pessoa portadora de deficiência” é introduzida na Constituição de 

1988. Em 1999, o Estado brasileiro promulgou um decreto que considera como deficiência 

“toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão 
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considerado normal para o ser humano” (Brasil, 1999). Em 2011, a Lei n
o
 8.742 de 7 de 

dezembro de 1993 passa a ter a nova redação:  

 

[...] considera-se pessoa com deficiência 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 (Brasil, 1993). 

 

 De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2007), em relação às PcD, 

percebe-se que, ao longo do tempo, há uma superação do viés assistencialista para que haja 

uma inclusão efetiva. Desse modo, contratar PcD deve ser visto como um ato como 

qualquer outro, sem assistencialismo, mas oferecendo oportunidades. 

 A referência a PcD, tem variado constantemente. Sassaki (2002) apresenta uma 

evolução de vários nomes, indicando a nomenclatura correta em dias atuais: Pessoas com 

Deficiência. Para Gugel (2006), ao longo do tempo, termos como aleijado, inválido, 

incapacitado, defeituoso, desvalido (Constituição de 1934), excepcional (Constituição de 

1937) e pessoa deficiente (Emenda Constitucional de 1978) foram empregados. O bom uso 

das palavras reflete os avanços de uma sociedade, a mudança de seus hábitos e a ruptura 

com os preconceitos. O termo “pessoa portadora de necessidades especiais” é muito 

utilizado na área de educação e introduzido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) (Araujo & Schmidt, 2006; Quintão, 2005). Uma questão importante, conforme 

ressalta Gugel (2006), refere-se à impropriedade do uso de siglas como Pessoa Portadora 

de Deficiência (PPD) ou Pessoa com Deficiência (PcD). Segundo a autora, as siglas devem 

ser utilizadas para marcas e não para referirem-se às pessoas. 

 Em todo o mundo, a questão da inclusão de PcD não era uma questão de 

preocupação com o mercado. Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, alguns direitos 

para PcD foram constituídos na Europa devido à mutilação dos ex-militares. No entanto, 

esse direito foi estendido a todas as PcD. Além disso, muitas instituições especializadas 

foram criadas no século XX em todo o mundo, a fim de lidar com direitos humanos e 

assegurar a reabilitação e a inclusão para as PcD (Carvalho-Freitas & Marques, 2007a). 

 Nos Estados Unidos há a proposição de um modelo social de deficiência que abarca 

as diversas barreiras físicas, sociais e atitudinais que se impõem à participação efetiva das 

PcD na sociedade. Essa tendência também pode ser verificada na União Europeia, pelo 

proposto no “European Action Plan”; neste caso, as ações previstas no “European Action 



 

36 

Plan” são consideradas na elaboração de políticas públicas nos países que fazem parte da 

União Europeia, fornecendo suporte de modo orientado (Oliveira, Goulart Júnior & 

Fernandes, 2009).  

 

2.2.2 Ação Afirmativa e Isonomia  

 

 Um dos aspectos importantes da atual legislação no país e no mundo é compreender 

a aparente dicotomia entre o princípio constitucional de igualdade “isonomia” e tratamento 

diferenciado “Ação Afirmativa”, também chamada de “Discriminação Positiva” que a 

própria Constituição da República confere às PcD. Por Ação Afirmativa entende-se a 

adoção de medidas legais e de políticas públicas que tem por objetivo abolir as várias 

formas e tipos de discriminação que minimizam as oportunidades de determinados grupos 

sociais (Gugel, 2006).  

 O princípio da igualdade ou da isonomia é garantido na constituição do seguinte 

modo: todos são iguais perante a lei. Entretanto,  

 

[...] conclui-se, pois que „o direito a igualdade‟ correlaciona a igualdade e a 

discriminação: „veda a discriminação‟ quando o resultado do ato gera tratamento 

desigual; „indica a discriminação‟ para compensar desigualdades de 

oportunidade e tratamento (Gugel, 2006, p. 49).  

  

 Os dados do Quadro 1 permitem constatar que assegurar os direitos por meio de 

dispositivos legais é um aspecto fundamental que tanto o Brasil como outros países do 

mundo tem adotado.  

 

Quadro 1 - Características de ações afirmativas em sete países 

País/Aspecto Legislação Grupo Atingido 
Âmbito de 

Aplicação 
Motivos 

Estados 

Unidos 

Decreto Executivo 

No 1125, 1965 – 

Oportunidade 

Igualdade em 

Emprego 

Minorias raciais e 

mulheres 

Setor 

público e 

privado 

Compensação por 

discriminação no 

passado 

Canadá Lei sobre igualdade Mulheres, Setor Compensação por 
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no emprego, 1995 minorias visíveis, 

povos aborígenes, 

pessoas com 

deficiência 

público e 

privado 

discriminação no 

passado e construção de 

uma sociedade mais 

equitativa em termos 

raciais 

Índia Constituição 

Castas 

reconhecidas, 

tribos e outras 

classes 

discriminadas 

Setor 

público e 

privado 

(facultativo) 

Eliminação da 

discriminação social no 

emprego 

Malásia 
A nova política 

econômica de 1970 

Malayos de origem 

nativa, pessoas 

com deficiência 

Setor 

público e 

privado 

Compensação pela falta 

de desenvolvimento 

Namíbia 
Lei sobre Ação 

Afirmativa – 1998 

Pessoas 

desfavorecidas 

racialmente, 

mulheres e pessoas 

com deficiência 

Setor 

público e 

privado 

Compensação por 

discriminação no 

passado e construção de 

uma sociedade mais 

equitativa em termos 

raciais 

África do Sul 

Lei sobre 

Igualdade no 

Emprego – 1998 

População da raça 

negra, mulheres e 

pessoas com 

deficiência 

Setor 

público e 

privado 

Eliminação da 

discriminação no 

emprego e construção 

de uma sociedade mais 

equitativa em termos 

raciais 

Reino Unido 

e Irlanda do 

Norte 

Decreto sobre 

tratamento 

equitativo em 

matéria de 

emprego 

Minoria Católica 

Setor 

público e 

privado 

Eliminação da 

discriminação no 

emprego 

Fonte: Conferência Internacional Del Trabajo (2007, p. 69).  

   

 O princípio da igualdade jurídica incide em garantir às pessoas de situações iguais 

os mesmos direitos com as obrigações correspondentes, tratando igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. Essa máxima é atribuída 

a um discurso proferido por Rui Barbosa em 1920 (Terrão & Carvalho, 2010). A 

discriminação positiva em prol das PcD está em conformidade com os objetivos 

estabelecidos na Constituição, que estabelece a ação positiva do Estado de erradicar a 

pobreza, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos de 

nenhuma origem e qualquer outra forma de discriminação (Gugel, 2006). 

 É importante destacar como o Brasil avançou nas sucessivas constituições 

brasileiras. Na Constituição de 1934, a lei restringia-se ao amparo e a assistência, enquanto 
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na Constituição atual, a ênfase incide no tratamento diferenciado para atingir com eficácia 

a igualdade na lei (Gugel, 2006). 

 Como pode ser observado no Quadro 1, há várias formas e dispositivos legais 

utilizados por países para assegurar os direitos das PcD. Com variações de um país para 

outro, observa-se, contudo, que se trata de uma questão universalmente reconhecida, 

incidindo em países desenvolvidos, em desenvolvimento e mesmo em países cujo cenário 

econômico ainda é incipiente. O Quadro 1 apresenta um quadro comparativo de sete países 

em relação aos seguintes quesitos: legislação, grupo atingido, âmbito de aplicação e 

motivos.  

  

2.2.3 Legislação a partir de Modelos Teóricos 

 

 Um importante aspecto para se compreender a legislação pertinente às PcD é 

compreender que elas são fruto da percepção vigente da sociedade em relação às PcD. 

Neste trabalho, serão apresentados brevemente três modelos desta percepção: modelo 

médico, modelo social e o paradigma dos direitos humanos para deficiência. 

 Por meio do modelo médico, as PcD eram consideradas incapacitadas e, assim, 

eram excluídas naturalmente das oportunidades sociais, sendo colocadas à margem da 

sociedade. Nesse modelo, uma patologia ou anormalidade fisiológica é suficiente para 

determinar se a pessoa é considerada incapacitada de exercer atividades cotidianas. Esse 

modelo foi largamente utilizado após a Segunda Guerra Mundial, em que inúmeras pessoas 

voltaram ao seu país de origem com alguma lesão que dificultava a normalidade das 

atividades (Stein & Stein, 2007). 

 De modo diferente, o modelo social afirma que as PcD são resultado da ação da 

sociedade e da ausência de meios adequados para estas pessoas desempenharem suas 

funções (Stein & Stein, 2007). Esse modelo foi formulado por volta de 1970 pela União 

dos Deficientes contra a segregação. A deficiência passa a ser vista, então, como uma 

espécie de imposição da sociedade a uma parcela de pessoas (UPIAS, 1975). Assim, 

fatores externos, como a inadequação de um ambiente de trabalho a uma pessoa com uma 

lesão ou anomalia, determinam o quanto esta pessoa apresentará certa deficiência no 

exercício das funções cotidianas (Stein & Stein, 2007). O modelo social tornou-se marco 
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teórico majoritário nas reflexões de movimentos de direitos das PcD (Cuddy, Fiske & 

Glick, 2008; Stein & Stein, 2007; Louvet, 2007; Stone-Romero, 2005; Terzi, 2004; 

Shakespeare & Watson, 2002; Oliver, 1990). 

 Para Fletcher e O‟Brien (2008), o modelo social da deficiência foi, e ainda é, 

considerado a força intelectual para moldar o desenvolvimento de deficiência como uma 

questão de direitos no Reino Unido e praticamente em todo o planeta. Em linhas gerais, a 

deficiência é um fenômeno construído socialmente, não um dado biológico. O modelo 

social enfatiza a maneira pela qual a deficiência é culturalmente construída e teve forte 

impacto sobre os instrumentos internacionais e nacionais. Para esses pesquisadores, este 

modelo tem sido libertador, proporcionando a grande ideia do movimento da deficiência 

nos últimos 30 anos, e ao mesmo tempo recebendo críticas. Esses autores exemplificam 

que o modelo social da deficiência é uma ideologia monolítica, com base em uma 

dicotomia rígida entre o social e o médico, e não suficientemente reflexiva da interação 

entre os dois. Considera-se também que o modelo social tenha surgido principalmente da 

reflexão de pessoas de cor branca, cadeirantes masculinos, refletindo o predomínio desses 

grupos dentro do movimento da deficiência, tendo como consequência a exclusão relativa 

de pessoas surdas, com doença mental ou com dificuldades de aprendizagem. Terzi (2004) 

apresenta uma crítica filosófica do modelo social da deficiência e delineia alguns de seus 

problemas teóricos. Um desses problemas refere-se ao fato de que o modelo social 

conceitua a deficiência apenas no aspecto social, tendo como consequência uma relação 

incompleta entre deficiência, incapacidade e sociedade. 

 Uma alternativa ao modelo social tem sido proposta pelos trabalhos de Stein, 

Wilkins & Waterstone (2010); Stein & Stein (2007). Stein e colaboradores desenvolveram 

“o paradigma dos direitos humanos para deficiência”. Nessa abordagem, o imperativo 

moral é que cada pessoa tenha direito a meios necessários para desenvolver e expressar seu 

próprio talento individual. Esse paradigma obriga a sociedade a reconhecer o valor de 

todas as pessoas com base no valor humano inerente em vez de se basear na capacidade do 

indivíduo em contribuir com a sociedade (Stein & Stein, 2007). Além disso, ele abraça a 

deficiência como uma variação universal e não como uma anomalia. Para os autores, é 

razoável pensar que alguma pessoa com algum tipo de perda ou anormalidade física ou 

mental, mesmo com todo o esforço da sociedade, não consiga ser incluída nas atividades 

do dia a dia. Na mesma linha, Shakespeare e Watson (2002) indicam que uma sociedade 
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sem barreiras, em que todas as PcD possam obter um emprego, não é viável. Também não 

veem razão para que não se possa aceitar que nem todos serão capazes de atingir a inclusão 

na economia e argumentam que, em vez disso, uma sociedade madura apoia todos nas 

necessidades que cada um tem e não apenas no trabalho que devem realizar. 

 Esses modelos teóricos são importantes na medida em que contribuem para a 

percepção de que a sociedade possui das PcD. Também podem ajudar na percepção que as 

próprias PcD possuem de si mesmas. Exemplificando, no modelo social, se uma pessoa 

com deficiência não atinge plenamente sua funcionalidade, trata-se desse modo de uma 

situação em que a sociedade não fornece as condições adequadas para esta pessoa. Já no 

paradigma dos direitos humanos para a deficiência, essa preocupação é menos relevante, 

pois se admite que a deficiência seja uma variação normal da humanidade, e que a não 

uniformidade na funcionalidade de uma pessoa é normal e, portanto deve ser respeitada. 

Isso pode contribuir para um justo posicionamento dos gestores e colegas de trabalho 

diante de uma pessoa com deficiência.  

 Importa afirmar que, apesar das críticas que o modelo social vem recebendo, os 

avanços que essa abordagem propiciou à sociedade são inquestionáveis. Por meio desses 

aspectos teóricos houve a formulação dos marcos legislatórios na maioria dos países. Esses 

avanços na legislação são os aspectos fundamentais na inclusão das PcD no mercado de 

trabalho, e consequentemente, na sociedade de uma forma geral. 

 

2.2.4 Legislação em Outros Países 

  

 Internacionalmente, há várias formas de apoio a PcD no mercado de trabalho. Entre 

as iniciativas, destacam-se providências que vão desde a reserva obrigatória de vagas até 

apoios fiscais. A seguir, apresenta-se um panorama de como a questão é tratada em vários 

países (Ministério do Trabalho e Emprego, 2007, p. 14): 

1. Portugal: art. 28 da Lei n
o
 38/04 estabelece a cota de até 2% de trabalhadores com 

deficiência para a iniciativa privada e de, no mínimo, 5% para a administração 

pública.  

2. Espanha: a Lei n
o
 66/97 ratificou o art. 4

o
 do Decreto Real no 1.451/83, o qual 

assegura o percentual mínimo de 2% para as empresas com mais de 50 trabalhadores 
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fixos. Já a Lei n
o
 63/97 concede uma gama de incentivos fiscais, com a redução de 

50% das cotas patronais da seguridade social.  

3. França: o Código do Trabalho Francês, em seu art. L323-1, reserva 6% de postos de 

trabalho para trabalhadores em empresas com mais de 20 empregados.  

4. Itália: a Lei n
o
 68/99, no seu art. 3

o
, estabelece que os empregadores públicos e 

privados devam contratar PcD na proporção de 7% de seus trabalhadores, no caso de 

empresas com mais de 50 empregados; duas PcD, em empresas com 36 a 50 

trabalhadores; e uma pessoa com deficiência, se a empresa possuir entre 15 e 35 

trabalhadores.  

5. Alemanha: a lei alemã estabelece para as empresas com mais de 16 empregados 

uma cota de 6%, incentivando uma contribuição empresarial para um fundo de 

formação profissional de PcD. A empresa que não cumprir esta cota deverá realizar 

uma contribuição mensal proporcional a cada vaga não preenchida (Geist, 

Petermann & Widhammer, 2005). 

6. Áustria: a lei federal reserva 4% das vagas para trabalhadores com deficiência nas 

empresas que tenham mais de 25 funcionários, ou admite a contribuição para um 

fundo de formação profissional.  

7. Bélgica: existe sistema de cotas, porém, não há um percentual legal para a iniciativa 

privada. Este é negociado por sindicatos e representantes patronais para cada ramo 

da economia.  

8. Holanda: o percentual varia de 3% a 7% e é firmado por negociação coletiva, 

dependendo do ramo de atuação e do tamanho da empresa.  

9. Irlanda: a cota é de 3%, sendo aplicável somente para o setor público.  

10. Reino Unido: o Disability Dicrimination Act (DDA), de 1995, trata da questão do 

trabalho, vedando a discriminação de PcD em relação ao acesso, conservação e 

progresso no emprego. Estabelece, também, medidas organizacionais e físicas, para 

possibilitar o acesso de pessoas com deficiência. O Poder Judiciário pode fixar cotas, 

desde que provocado e de que se constate falta de correspondência entre o percentual 

de empregados com deficiência existente na empresa e no local onde a mesma se 

situa.  
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11. Argentina: a Lei n
o
 25.687/98 estabelece um percentual de, no mínimo, 4% para a 

contratação de servidores públicos. Estendem-se, ademais, alguns incentivos para 

que as empresas privadas também contratem pessoas com deficiência.  

12. Colômbia: a Lei n
o
 361/97 concede benefícios de isenções de tributos nacionais e 

taxas de importação para as empresas que tenham, no mínimo, 10% de seus 

trabalhadores com deficiência.  

13. El Salvador: a Lei de Equiparação de Oportunidades, o Decreto Legislativo nº 888, 

em seu art. 24, estabelece que as empresas com mais de 25 empregados devam 

contratar uma pessoa com deficiência.  

14. Honduras: a Lei de Promoção de Emprego de PcD, o Decreto no 17/91, em seu art. 

2
o
, fixa cotas obrigatórias para contratação de PcD por empresas públicas e privadas, 

na seguinte proporção: uma pessoa com deficiência, nas empresas com 20 a 40 

trabalhadores; duas, nas que tenham de 50 a 74 funcionários; três, nas empresas com 

75 a 99 trabalhadores; e quatro, nas empresas que tenham mais de 100 empregados.  

15. Nicarágua: a Lei n
o
 185 estabelece que as empresas contratem uma pessoa com 

deficiência a cada 50 trabalhadores empregados.  

16. Panamá: a Lei n
o
 42/99 obriga os empregadores que possuam em seus quadros mais 

de 50 trabalhadores a contratar, no mínimo, 2% de trabalhadores com deficiência. O 

Decreto Executivo n
o
 88/93 estabelece incentivos em favor de empregadores que 

contratem PcD. O governo também está obrigado a empregar PcD em todas as suas 

instituições.  

17. Peru: a Lei Geral da Pessoa com Deficiência, em seu capítulo VI, estabelece a 

concessão de benefícios tanto para as PcD quanto para as empresas que as 

contratem, como, por exemplo, a obtenção de créditos preferenciais e 

financiamentos de organismos financeiros nacionais e internacionais; preferência nos 

processos de licitação; e dedução da renda bruta de uma percentagem das 

remunerações paga às PcD.  

18. Uruguai: a Lei n
o
 16.095 estabelece, em seu art. 42, que 4% dos cargos vagos na 

esfera pública deverão ser preenchidos por PcD e, no art. 43, exige, para a concessão 

de bens ou serviços públicos a particulares, que estes contratem PcD, mas não 

estabelece qualquer percentual.  
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19. Venezuela: a Lei Orgânica do Trabalho, de 1997, fixa uma cota de uma pessoa com 

deficiência a cada 50 empregados.  

20. Estados Unidos da América: inexistem cotas legalmente fixadas, uma vez que as 

medidas afirmativas dessa natureza decorrem de decisões judiciais, desde que 

provada, mesmo estatisticamente, a falta de correspondência entre o número de 

empregados com deficiência existente em determinada empresa e aquele que se 

encontra na respectiva comunidade. De qualquer modo, o The Americans with 

Disabilities Act (ADA), de 1990, trata do trabalho de PcD, detalhando as 

características físicas e organizacionais que devem ser adotadas obrigatoriamente 

por todas as empresas para recebê-las como empregadas.  

21. Japão: a Lei de Promoção do Emprego para Portadores de Deficiência, de 1998, 

fixa o percentual de 1,8% para as empresas com mais de 56 empregados, havendo 

um fundo mantido por contribuições das empresas que não cumprem a cota, fundo 

este que também custeia as empresas que a preenchem.  

22. China: a cota oscila de 1,5% a 2%, dependendo da regulamentação de cada 

município.  

 Outro aspecto importante a ser mencionado no cenário internacional refere-se às 

significativas diferenças do percentual de PcD. A Tabela 1 apresenta a prevalência da 

deficiência em vários países. Como pode ser observado, o valor varia de 1,8% na 

Colômbia até 20,0% na Nova Zelândia. Segundo ILO Bureau of Statistics (2003), essa 

diferença ocorre em função de várias abordagens no conceito de “pessoa com deficiência”, 

que, por sua vez, advém das concepções científicas adotadas. Ao longo das últimas 

décadas, muitos governos adotaram medidas para promover oportunidades de emprego 

para PcD. Foram estabelecidos diferentes tipos de legislação, com a OIT fornecendo 

informações, assistência e assessoria a governos, empregadores e trabalhadores. Esforços 

se concentraram até o momento sobre o estabelecimento de legislação adequada, mas 

agora a atenção está se voltando para o impacto da legislação sobre oportunidades de 

emprego para PcD. Essa questão é central para ampliar os direitos sociais e políticos dessas 

pessoas, os quais estão intimamente ligados ao seu desenvolvimento econômico. 
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Tabela 1 - Prevalência da deficiência em vários países 

País Ano 
Proporção da população com 

deficiência (%) 
Fonte 

Alemanha  1992 8,4 Survey  

Austrália  1993 18,0 Survey  

Áustria  1986 14,4 Survey  

Brasil  2000
4
 14,5 Census  

Canadá 2001 12,4 Survey  

Chile  1992 2,2 Census  

China  1987 5,0 Survey  

Colômbia  1993 1,8 Census  

Espanha 1986 15,0 Survey  

Estados Unidos 2000 19,3 Census  

Holanda 1986 11,6 Survey  

Itália 1994 5,0 Survey  

México  2000 2,3 Census  

Nova Zelândia 1996 20,0 Survey  

Polônia 1988 9,9 Census  

Reino Unido 1991 12,2 Census  

Suécia 1988 12,1 Survey  

Uruguai  1992 16,0 Survey  

Fonte: (Bercovich, 2006, p.2) 

 

 No Seminário Internacional sobre Medição de Deficiência, que ocorreu em Nova 

Iorque, em Junho de 2001, foi reconhecido que o trabalho estatístico e metodológico é 

necessário, em um nível internacional, a fim de facilitar a comparação dos dados sobre a 

deficiência transversal a nível nacional. Consequentemente, a Divisão de Estatística das 

Nações Unidas autorizou a formação do “Washington Group” para resolver alguns dos 

problemas identificados nessa área (Washington Group on Disability Statistics (WG), 

                                                 
4
 Os dados de pesquisa oficial indicam um percentual bastante superior de pessoas com deficiência no Brasil 

em 2010, de 23,9% (IBGE, 2010). 
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2009; ILO Bureau of Statistics, 2003). O Quadro 2 apresenta uma lista de termos e 

definições de deficiência adotados em vários países (ILO Bureau of Statistics, 2003). A 

mudança de concepção é fundamental para um contínuo aperfeiçoamento da lei.  

 Woodhams e Corby (2007) apresentam a evolução da DDA (1995), quando 

comparada à lei de 1944 no Reino Unido, indicando que houve um crescimento da taxa de 

contratação de PcD após 1995. Do ponto de vista de legislação, um dos acontecimentos 

recentes mais importantes foi a promulgação da Lei da Igualdade no Reino Unido em 2010 

(Office for Disability Issues UK (2011). A EA 2010 visa agrupar um conjunto de leis 

antidiscriminação e acentuar o enfoque de proteção. Assim, são definidas características 

que devem ser protegidas pelo Estado, a saber: i) Idade; ii) Deficiência; iii) Mudança de 

Gênero; iv) Casamento e União Civil; v) Raça; vi) Religião ou Crença; vii) Sexo; viii) 

Orientação Sexual. A Lei da Igualdade, de 2010, proíbe a discriminação contra as pessoas 

com as características protegidas. A deficiência é uma das características especificadas 

protegida. Proteção à discriminação das PcD se aplica a tais pessoas em uma série de 

circunstâncias, que cobre o fornecimento de bens, instalações e serviços, o exercício de 

funções públicas, instalações, trabalho, educação, e associações. Segundo a EA 2010, uma 

pessoa tem deficiência se: 

a) tem um comprometimento físico ou mental, e se 

b) o comprometimento tem efeito significativo e em longo prazo na habilidade da 

pessoa em conduzir normalmente as atividades do dia a dia.  

 

Quadro 2 - Termo e definição deficiência em vários países 

País 
Termo utilizado para 

designar "deficiência" 
Definição deste termo 

Alemanha deficiência 

perda da função física, capacidade mental ou 

saúde psíquica com duração de 6 meses ou 

mais que não é típico para uma pessoa da 

mesma idade, e se, consequentemente, a 

participação na vida social tiver sido 

prejudicada. 

Austrália deficiência, as limitações do Uma pessoa tem deficiência se ele / ela tem 
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núcleo de atividade e 

restrições 

um dos comprometimentos presentes em uma 

lista pré-definida e que já dura ou é 

susceptível de durar 6 meses ou mais. 

Áustria deficiência física É definida por uma lista de 50 handicaps. 

Canadá 

As pessoas com deficiência, 

pessoas com limitações de 

atividade 

As pessoas que relataram dificuldades com 

atividades diárias da vida, ou que indicava que 

uma condição física, mental ou problema de 

saúde reduziu o tipo ou quantidade de 

atividades que poderiam fazer. 

China 
pessoa com mobilidade 

condicionada 

Uma pessoa que sofre de aspectos 

psicológicos ou 

fisiológicos, a partir de anormalidades na 

estrutura do corpo ou perda de um órgão ou 

função e perdeu, no todo ou em parte, a 

capacidade de executar uma atividade na 

maneira considerada normal para os seres 

humanos. 

Colômbia dificuldades permanentes 

Limitações físicas referem-se as 

dificuldades sensorial, mental e relacionadas 

ao movimento das funções do corpo.  

Espanha 

"Deficiência" para as pessoas 

com idade entre seis anos ou 

mais,  

"Limitação" para crianças de 0 

a 5 anos. 

Restrição ou falta de capacidade devido a uma 

deficiência ou doença de longa duração (com 

duração de um ano ou prevista para durar 

Um ano ou mais para realizar uma atividade 

na forma ou dentro da faixa considerada 

normal para os seres humanos. 

Estados 

Unidos 

Perguntas ainda estão sendo 

testadas para 

operacionalizar a definição de 

deficiência. Haverá uma série 

de perguntas para identificar 

se o entrevistado percebe que 

"Um adulto com deficiência é uma pessoa 

com 

deficiência física ou mental que limita 

substancialmente pelo menos uma atividade 

principal da vida " 
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ele / ela é limitado em uma 

importante atividade na vida 

devido a uma condição física 

ou mental. 

Holanda limitações de atividades Definido por meio de lista de perguntas. 

Itália 

Dificuldade (pessoas com 

deficiência é usado apenas 

para divulgação). 

Qualquer dificuldade severa na realização de 

uma das atividades da vida diária, incluindo 

também as dificuldades de comunicação / 

sensoriais (ver, ouvir, falar) ou mobilidade (de 

cama, na cadeira, em casa, impedido de 

caminhar, subir escadas, dobrar-se, etc.) 

México Deficiência - "discapacidad" 

Limitação ou falta de capacidade para uma 

pessoa realizar uma atividade na faixa que é 

considerado normal para ser humano, devido 

a deficiências físicas ou mentais 

Nova 

Zelândia 
limitação da atividade 

Qualquer limitação em atividade resultante de 

uma condição de longo prazo ou problema de 

saúde, com a duração ou prevista para durar 

seis meses ou mais, e não completamente 

eliminada pela utilização de um dispositivo 

auxiliar. 

Polônia 
deficiência biológica ou 

deficiência legal 

Pessoas "biologicamente deficientes" são 

aquelas 

que inteiramente ou significativamente sofrem 

de capacidade limitada para realizar  

atividades básicas da vida diária. - 

"Legalmente deficientes" são aquelas que 

estão 

na posse de uma certificação válida  

(para as pessoas com 16 anos ou mais). Para 

crianças com idade inferior a 16, refere-se ao 

subsídio de benefícios de enfermagem. 
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Reino Unido Pessoa com Deficiência 

Uma pessoa com problema de saúde, que tem 

efeitos expressivos e de longa duração nas 

atividades do dia-a-dia. 

Suécia 
deficiência ou funcionalmente 

limitado – "Funktionshinder" 

 

Lista de deficiência 

Uruguai Deficiência - "discapacidad" 

Todos os tipos de limitações na realização de 

uma atividade ou restrições em participar em 

uma atividade devido a um comprometimento 

que impede a pessoa de uma forma 

permanente de gerenciar atividades diárias em 

seu ambiente social e físico. 

Fonte: (ILO Bureau of Statistics, 2003, p. 21) 

 

 Alguns fatos importantes podem ser destacados no cenário internacional. 

Primeiramente, o fato de que se pode encontrar alguma legislação a favor das PcD em 

praticamente todos os países do mundo. Esse aspecto pode ser explicado, entre outras 

razões, pela expressiva atuação das Nações Unidas e pelas experiências positivas em locais 

desenvolvidos como Estados Unidos e o Reino Unido. Em segundo lugar, um maior 

esforço internacional se faz necessário para que os indicadores de cada país possam ser 

comparados, permitindo o aprimoramento contínuo de políticas públicas. Por fim, mas não 

menos importante, percebe-se que as leis em cada país possuem grandes similaridades, 

como consequência da forte influência de países desenvolvidos. Assim, ao se constatar que 

a realidade das PcD ainda é de uma maior pobreza, quando comparada a outros grupos 

(Stein & Stein, 2007), em praticamente todos os países, evidencia a relevância de pesquisas 

que trabalham a questão dos efeitos da promulgação de leis a favor das PcD. 

 

2.2.5 A Lei de Cotas na Atualidade: Reserva de vagas para as PcD no Brasil 

 

 Desde a regulamentação da Lei de Cotas, em 1999 para empresas privadas (Decreto 

3298, de 20/12/1999) e da Lei n
o
 8.112 de 11/12/1990 (Art. 5º, Parágrafo 2º) para 

instituições públicas, as organizações têm um novo desafio, qual seja, contratar e gerir o 

trabalho de PcD (Suzano, Nepomuceno, Ávila, Lara & Carvalho-Freitas, 2009). 
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 A reserva Legal de Cargos ou Lei de Cotas (Brasil, 1991) estabeleceu a 

obrigatoriedade das empresas com cem (100) ou mais empregados preencherem uma 

parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Essa reserva é também conhecida 

como Lei de Cotas (art. 93 da Lei n
o
 8.213/91) e depende do número geral de empregados 

que a empresa tem no seu quadro, na seguinte proporção, conforme estabelece o artigo: 

 

• de 100 a 200 empregados 2%  

• de 201 a 500 empregados 3%  

• de 501 a 1.000 empregados 4%  

• de 1.001 em diante 5%.  

 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (2008), na parte II, do 

artigo IV relacionado aos Princípios da Política de Reabilitação Profissional e Emprego 

para Pessoas Deficientes rege que: 

 

[...]essa política deverá ter como base o princípio de igualdade de oportunidades 

entre os trabalhadores com e sem deficiência. Além disso, deverá respeitar a 

igualdade de oportunidades e de tratamento para os funcionários com 

deficiência. Desse modo, medidas especiais que buscam a igualdade de 

oportunidades e de tratamento entre as pessoas com deficiência não devem ser 

vista como um ato discriminatório com relação a elas (OIT, 2008, pp. 2-3).  

 

  As políticas que favorecem a inclusão social estão adquirindo grande propagação 

nos dias atuais. Elas conferem tratamento favorecido a grupos minoritários que estão em 

desvantagem dentro da sociedade, a fim de assegurar-lhes condições mais efetivas de 

inserção no meio social. A reserva de vagas para PcD é um dos mecanismos para a 

instrumentalização das políticas de inclusão. O Brasil ratificou a convenção da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) por meio da Lei n
o
 7.853/99 e instituiu a 

política nacional de cotas empregatícias para PcD por meio da Lei n
o
 8.213, de julho de 

1991 (Ribeiro & Carneiro, 2009). 

 De acordo com Tanaka (2007), a lei tem sido a principal âncora que respaldou a 

busca por novos espaços no mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Em um 

estudo feito por Araújo e Schmidt, (2006) para maioria das empresas o grande 

impedimento para a contratação de PcD é a escolarização, uma vez que as empresas 
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abrangidas pela pesquisa exigiam o Ensino Fundamental completo. Desse modo, a Lei de 

Cotas se apresenta como uma medida paliativa a uma situação atual de exclusão. Para os 

autores, outras medidas complementares deveriam ser tomadas para possibilitar uma maior 

abertura de empregos para as PcD. Outro fator destacado pelos autores é a contratação de 

algumas PcD feita por algumas empresas para que elas permaneçam em suas residências 

apenas para cumprir a Lei de Cotas. 

Embora tenham ocorrido mudanças de ordem jurídica com a criação de leis que 

garantem uma reserva de vagas tanto no setor público quanto privado, essas leis não 

asseguram uma efetiva inserção da pessoa com deficiência, como pode ser constatado em 

Maia, Camino & Camino (2011) e Viana, Camino & Larrain (2008). É necessário pensar 

que diversos aspectos podem estar relacionados mais densamente a ideias e concepções 

preconceituosas do que às condições efetivas de participação desse grupo (Maia, Camino e 

Carmino, 2011).  

 Na literatura internacional, alguns autores asseguram que as atitudes dos gestores e 

dos colegas de trabalho têm um grande impacto sobre as experiências no emprego das PcD 

(Schur, Kruse, & Blanck, 2005). Esses autores enfatizam também que, mesmo no caso das 

empresas que se comprometem a contratar as PcD, as atitudes negativas em relação a elas 

limitam a chance de se tornarem totalmente aceitas e socializadas. Desse modo, limitam o 

desempenho das PcD e as oportunidades para a formação e promoção. Essas atitudes 

negativas dos gestores afetam uma colocação bem sucedida no trabalho das PcD (Gilbride, 

2000 conforme citado por Blanchard, 2001).  

 Por outro lado, as acomodações feitas no local de trabalho para as PcD podem 

causar uma resposta negativa dos colegas de trabalho que se ressentem por acharem que 

existe um favorecimento ou um tratamento especial para o funcionário com deficiência. 

Essas reações são importantes, pois podem influenciar no sucesso das acomodações entre 

outros aspectos (Schur, Kruse & Blanck, 2005).  

 Muitas PcD tanto na Alemanha quanto nos EUA preferem não ser categorizadas 

como uma pessoa que possui deficiência devido tanto às atitudes negativas associadas 

quanto aos estereótipos. Na Alemanha, se a pessoa não se categoriza como alguém que 

possui deficiência não entra no sistema de cotas de emprego e, desse modo, fica sem 

acesso aos serviços prestados às PcD. Na regulamentação nos Estados Unidos da América 

(EUA), a pessoa também deve fazer a deficiência conhecida de modo a evitar uma prática 
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discriminatória proibida pela Constituição, sendo conferida ao Ministério Público do 

Trabalho (MPT) a fiscalização da Lei nas empresas, garantindo a efetividade na 

investigação da reserva de vagas para pessoa com deficiência.  

 Um dos fatores que dificultam o não cumprimento da lei é a não cobrança das 

multas previstas nos termos de ajustamento de condutas (TACs) pelas Procuradorias 

Regionais do Trabalho (PRT). Constatou-se que esse comportamento ocorre com 

frequência sem se pautar em critérios formalmente especificados para justificar a ação 

(Ribeiro & Carneiro, 2009). 

 Nos últimos 20 anos, a sociedade brasileira presenciou um significativo avanço na 

inclusão das PcD no mercado do trabalho, e consequentemente, na sociedade de um modo 

geral. Entretanto, como se pode observar, há ainda um descumprimento da lei por parte de 

inúmeras empresas, tanto do setor privado quanto do setor público. Percebe-se a 

necessidade de avanços tanto na qualificação das PcD quanto na fiscalização das empresas 

por parte do Poder Público, bem como a premência de uma percepção mais inclusiva da 

sociedade em relação às PcD. 

 

2.2.6 As Especificidades do Concurso Público para as Pessoas com Deficiência 

 

 A administração direta, autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista, 

fundações públicas estão obrigadas a realizar concursos. A concepção de concurso público 

(Meirelles, 2001 citado por Gugel, 2006) é o de ser o 

meio técnico posto a disposição da Administração Pública para obter-se 

moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, e ao mesmo tempo, 

propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos 

da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

consoante determina o Art. 37, II da Constituição Federal (p. 87).  

  

 A importância do concurso público, tanto por se constituir um dos principais 

empregadores de uma nação, mas também como exemplo a ser seguido, foi sublinhada 

pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (Executive Order n
o
 13548, 2010, p. 

45039): 

 Pela autoridade investida em mim como Presidente pela Constituição e pelas 

legislações dos Estados Unidos da América, e no intuito de estabelecer o 

Governo Federal como um empregador modelo de indivíduos com deficiência, 

fica ordenado da seguinte forma: 
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Seção 1. Política. Cerca de 54 milhões de americanos estão vivendo com uma 

deficiência. O Governo Federal tem um interesse importante na redução da 

discriminação contra os americanos que vivem com deficiência, na eliminação 

do estigma associado à deficiência e no incentivo aos americanos com 

deficiência a procurar emprego no mercado de trabalho Federal. No entanto, os 

americanos com deficiência têm uma taxa de emprego muito inferior ao dos 

norte-americanos sem deficiência, e eles estão sub-representados na força de 

trabalho federal. Indivíduos com deficiência representam, atualmente, pouco 

mais de 5 por cento do cerca de 2,5 milhões de pessoas na força de trabalho 

Federal, e indivíduos com deficiências específicas representam atualmente 

menos de 1 por cento dessa força de trabalho. 

Como a Nação é o maior empregador, o Governo Federal deve tornar-se um 

modelo para o emprego de pessoas com deficiência. Departamentos e agências 

devem melhorar os seus esforços para empregar trabalhadores com deficiência 

através do recrutamento, contratação e retenção desses indivíduos (grifo nosso). 

 

 Também no Brasil, a presidência tem efetivado ações concretas para reduzir as 

desigualdades que afetam as PcD. Em particular, merece destaque o lançamento, pela 

presidente Dilma Rousseff, do plano “Viver sem Limites” voltado para PcD, conforme 

relatado pelo Jornal do Brasil em sua edição online no dia 17 de novembro de 2011 

(Alcântara, 2012). Esse programa tem orçamento previsto de cerca de R$ 7,6 bilhões. A 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência coordenará 15 órgãos do governo federal, 

que pretende atuar em áreas como educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. 

Dentro dessas ações, pretendem-se ofertar 150 mil vagas exclusivas para PcD em cursos 

federais de formação profissional e tecnológica. Esse tipo de iniciativa é fundamental para 

ampliar a qualificação dessas pessoas, tornando-as mais aptas a serem aprovadas em 

concursos públicos. 

 Por outro lado, Moreira, et. al (2011) mostram que são inquestionáveis os avanços 

obtidos nos Estados Unidos e no Brasil no que se refere às políticas de inclusão de PcD. 

Entretanto, essas pessoas ainda permanecem em patamares de oportunidades muito 

inferiores quando comparadas a outros grupos da população, contrariando, dessa forma, as 

premissas de igualdade presente na Constituição desses dois países. 

 Conceituar a deficiência é essencial para a realização do concurso público na 

medida em que evita enquadramentos equivocados. O decreto n
o
 3.298/99, alterado pelo 

artigo 70, do decreto n
o
 5296/2004 apresenta as seguintes categorias de deficiência (Gugel, 

2006): 

1. Deficiência física  

2. Deficiência auditiva  
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3. Deficiência visual  

4. Deficiência mental  

5. Deficiência múltipla   

 

 A autora aponta cinco principais parâmetros sobre a reserva a serem observados na 

realização do concurso: 

1. assegurar o direito de inscrição das pessoas com deficiência em todos os cargos, 

organizados ou não em quadro de carreira, disponibilizados no concurso público;  

2. estabelecer o percentual de reserva vagas, considerada a totalidade dos cargos 

públicos, no respectivo concurso público em até 20%;  

3. estabelecer o percentual mínimo de 5% das vagas oferecidas para os candidatos com 

deficiência classificados;  

4. estabelecer a meta percentual de 12% para o preenchimento das vagas em cada 

concurso público;  

5. estabelecer por lei a reserva de cargos públicos destinada à pessoa com deficiência, 

tendo por base percentual fixo a incidir sobre o número total de cargos existentes no 

quadro de carreira de cada órgão, “reserva real” (Gugel, 2006, p.77). 

 O resultado final do concurso público deverá ser divulgado em Diário Oficial e a 

relação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação. O número de 

candidatos classificados poderá ser até duas vezes o número de vagas previstas no edital 

para cada cargo. Para os candidatos com deficiência que foram classificados, o resultado 

final deverá ser publicado em duas listas, uma contendo todos os candidatos inscritos e 

outra contendo apenas as PcD que foram classificadas. É preciso seguir de forma rigorosa 

a ordem de classificação de concurso, alternar de maneira proporcional as listas de 

classificação; caso contrário, impede-se o acesso do candidato com deficiência ao cargo 

público, podendo convocar candidatos até o limite das vagas autorizadas no edital (Gugel, 

2006).  

 Com relação à lista de nomeação dos candidatos, vale destacar que em cada etapa 

do concurso poderá ser exigida uma nota mínima diferenciada. A colocação de cada 

candidato na classificação final dependerá do nível que ele atinge pelo conjunto de 

candidatos revelado pela nota de corte. Após a nomeação e a posse do candidato com 
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deficiência, o administrador deve tomar alguns procedimentos em relação ao grau de 

deficiência e que exija condições especiais como a adaptação do local de trabalho, entre 

outros aspectos. É importante ressaltar que o candidato com deficiência possui igualdade 

de condições em relação aos demais candidatos desde a inscrição até à efetivação no cargo, 

nomeação e estágio probatório. Além disso, o candidato com deficiência possui um 

mínimo de 5% de reserva das vagas, ainda que concorram todas as vagas. Se, por exemplo, 

dez candidatos forem nomeados,um deles deverá ser com deficiência e, se no momento da 

aplicação da reserva mínima de vagas de 5% resultar em um número fracionado, o referido 

número deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente (Gugel, 2006).   

 Gugel (2006) afirma que o laudo médico atestando a espécie e o grau da 

deficiência, com referência ao código da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à 

possível causa da deficiência é uma exigência no ato da inscrição no concurso para os 

candidatos que possuem a deficiência. Outro fator a ser levado em consideração é a 

adaptação das provas para que o candidato participe em igualdade de condições em relação 

ao conteúdo, a avaliação e aos critérios de aprovação. Segundo a autora, adaptar as provas 

não significa torná-las mais fáceis para as PcD, mas, sim, torná-la acessível. Todos os 

locais das provas devem estar adaptados de acordo com as normas de Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente à acessibilidade para as PcD. Caso haja 

necessidade, no momento das provas, deve ser colocada a disposição das PcD intérprete de 

sinais, ledor, entre outras pessoas, para auxiliar na condução do processo. 

 Assim que a pessoa com deficiência cumpra o estágio probatório, que corresponde 

a um período de três anos, ela deverá ser avaliada por uma equipe multiprofissional 

composta por três profissionais atuantes nas áreas de deficiências, sendo um médico e três 

profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, podendo atuar nessa área: 

psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. O objetivo dessa 

equipe é permitir que, a partir da experiência adquirida, todos possam emitir um parecer 

seguro ao final do período do estágio probatório. Cabe à equipe preocupar-se com a 

realização das provas, curso de formação, adaptação do ambiente físico e as funções 

exercidas pela pessoa com deficiência durante o estágio probatório. Essa equipe evita que a 

avaliação do candidato com deficiência se restrinja à avaliação de apenas uma pessoa, 

geralmente o médico. Além disso, assim que o candidato passar pela equipe 
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multiprofissional, antes de tomar posse no emprego público, será submetido a uma 

avaliação médica (Gugel, 2006). 

 Observa-se, por fim, que a legislação brasileira e o apoio governamental estão 

presentes no que se refere aos concursos públicos para PcD. Contudo, conforme já 

assinalado por Pagaime (2010), apenas 1% do ingresso de cargos públicos é ocupado por 

tais pessoas. Esse número é bem inferior ao número total, o que reforça a necessidade de 

intensificar ações do Estado, bem como de investigações científicas que possam contribuir 

para ampliação do acesso das PcD por meio de concursos públicos. 

 Tendo por referência as discussões sobre a legislação nos diferentes países, a Lei de 

Cotas brasileira e as especificidades do concurso público, será adotado, na presente 

pesquisa, o marco teórico proposto pelo modelo social da deficiência, por ter possibilitado 

um avanço incontestável na regulamentação dos direitos das pessoas com deficiência. 

 Além disso, a perspectiva do modelo social possibilita, conforme Finkelstein 

(1980), a visão da deficiência como uma situação paradoxal, envolvendo a pessoa que 

possui a deficiência (o comprometimento dessa deficiência) e as condições da sociedade 

(as restrições impostas a essas pessoas). Esse autor critica grande parte das pesquisas 

desenvolvidas por usarem a deficiência como ponto de foco e não as pessoas que se 

relacionam com as PcD e as condições oferecidas a essas pessoas pela sociedade. Assim, a 

deficiência é vista como uma classe especial de relações sociais. O autor propõe que os 

estudos desloquem o foco das PcD para as intervenções e relações sociais.  

 Essa pesquisa utilizou o modelo social para identificar a concepção e a percepção 

das pessoas em relação às possibilidades de efetivação de ações que possam garantir 

igualdade para as PcD em instituições públicas. Nesse sentido, adotou-se a perspectiva de 

que por concordância com a Lei de Cotas entende-se a concordância stricto sensu com a 

obrigatoriedade legal de reserva de vagas em concurso público para PcD e as decorrências 

dessa legislação, tais como: adequação dos concursos públicos, possibilidade de integração 

e carreira dessas pessoas e realização de ações que possam efetivamente garantir sua 

inclusão nas instituições. 

 O presente trabalho está estruturado em oito partes, sendo a primeira delas referente 

a introdução, e a segunda a apresentação do referencial teórico. A seguir, apresentam-se os 

objetivos gerais e específicos desta pesquisa. Posteriormente, o método utilizado será 

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



 

56 

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

que contêm os instrumentos de coleta de dados utilizados. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do estudo é analisar a relação entre as concepções de deficiência e 

a percepção das PcD, chefias e colegas de trabalho a respeito da Lei de Cotas em 

concursos públicos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

 Analisar a percepção das pessoas (chefias, colegas de trabalho e as próprias PcD) 

acerca da Lei de Cotas para PcD em concursos públicos.  

 Verificar a concepção que chefias, colegas de trabalho e as próprias PcD possuem 

sobre a deficiência e as ações de acessibilidade para as PcD.  

 Identificar a percepção das chefias, colegas de trabalho e das próprias PcD sobre a 

integração e possibilidades de carreira nas universidades. 

  Verificar a associação entre a concepção de deficiência e a percepção da Lei de 

Cotas entre os pesquisados. 

 Contribuir para que as organizações envolvidas tenham uma maior compreensão a 

respeito das percepções das pessoas e uma inclusão mais efetiva. 
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4 MÉTODO 

 

Esta pesquisa é de corte transversal, pois os dados foram coletados em um mesmo 

momento no tempo. Além disso, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois busca apresentar 

as concepções de deficiência das chefias, dos colegas de trabalho e dos técnicos 

administrativos com deficiência, além de verificar a percepção que tanto as chefias quanto 

os colegas de trabalho e as próprias PcD possuem a respeito da Lei de Cotas em concursos 

públicos em Universidades Federais. A pesquisa também possui natureza explicativa, uma 

vez que busca explicar a relação entre as percepções a respeito da Lei de Cotas em 

concursos públicos e concepções de deficiência.  

Até o momento não foi encontrado na literatura nenhum outro estudo que 

correlacionasse esses conceitos e que abordasse a questão da Lei de Cotas para as PcD em 

concursos públicos em universidades federais brasileiras. 

 

 

4.1 Local do Estudo  

 

 

A pesquisa quantitativa inicialmente foi planejada para contemplar sete 

universidades federais localizadas em Minas Gerais e que, na ocasião, pretendiam formar o 

Consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais. São elas: Alfenas 

(UNIFAL-MG), Itajubá (UNIFEI), Juiz de Fora (UFJF), Lavras (UFLA), Ouro Preto 

(UFOP), São João del-Rei (UFSJ) e Viçosa (UFV). Em função do período de greve, que 

coincidiu com a coleta de dados da pesquisa, ocorreram dificuldades de acesso ao Setor de 

Recursos Humanos dessas universidades. Assim, foi feito um convite de participação para 

as demais universidades brasileiras por meio de um survey eletrônico disponibilizado em 

redes sociais. Não houve processo de amostragem; todas as PcD, chefias e colegas de 

trabalho das PcD, das universidades participantes foram convidadas a participar da 

pesquisa. A abordagem qualitativa foi realizada na Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ), no campus sede, devido à acessibilidade na coleta de dados. 
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4.2  Participantes 

 

 Foi adotado como universo da pesquisa as chefias e os colegas de trabalho dos 

técnicos administrativos com deficiência que entraram ou não por meio de concursos 

públicos nas universidades federais. Optou-se por realizar este estudo nas universidades 

por se tratar de um local onde as pessoas recebem formação, detêm o conhecimento e são 

formadoras de opinião. Além disso, são formados na universidade possíveis gestores ou 

pessoas para trabalhar com PcD, sendo possíveis colegas de trabalho. 

  

Tabela 2 - Características sociodemográficas dos respondentes 

Variável Observação % Variável Observação % 

Sexo 
Masculino 63% 

Idade 

Até 30 anos 23%  

Feminino 37% De 31 a 40 anos 22% 

Situação 

Colega 38% De 41 a 50 anos 35% 

Chefe 48% Mais de 50 anos 20% 

PcD 14% 

Escolaridade 

Médio completo 3% 

Estado Civil 

Solteiro 37% Superior incompleto  17% 

Casado 52% Superior completo 12% 

Desquitado 6% Especialização 40% 

Divorciado 2% Mestrado 12% 

  Doutorado 16% 

Tipo de 

Deficiência 

Auditiva 25%    

Visual 25%    

Física 50%    

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 Participaram deste estudo 60 servidores de 8 universidades, sendo que a maioria 

dos servidores foi da UFSJ (66,7%) e da UFV (23,3%), conforme a Tabela 3. Segundo 
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mostra a Tabela 2, 63% dos indivíduos que participaram da pesquisa são do sexo 

masculino. Quanto à escolaridade, 80% possuem curso superior ou algum título de pós-

graduação, como especialização, mestrado ou doutorado. A maioria dos participantes é 

casada, cerca de 52%. Em relação à situação de trabalho com a PcD, 38% dos participantes 

afirmaram que são colegas de trabalho, 48% são chefes e 14% são PcD. Dos respondentes 

que são PcD, 50% possuem deficiência física, 25% visual e 25% auditiva. Ainda nesta 

Tabela, observa-se que 55% dos entrevistados possuem idade superior a 40 anos. 

Conforme a Tabela 3, os participantes, em sua maioria (65%), são técnicos 

administrativos (12%), docentes (20%) e estão em cargo de direção. É importante destacar 

que todas as oito PcD que participaram da pesquisa ocupavam cargo de técnico 

administrativo. Dentro desse grupo, participaram da entrevista apenas os 37 servidores da 

UFSJ, campus sede. Com relação ao tempo em que o respondente trabalha na universidade, 

pode-se perceber que a maioria dos respondentes (41% dos funcionários entrevistados) são 

os funcionários mais recentes da instituição, que possuem até 5 anos de trabalho. A mesma 

situação ocorre com relação ao tempo do cargo que a pessoa ocupa: a maioria (61%) dos 

entrevistados possui até 5 anos de ocupação. Quanto à área de atuação, a maioria dos 

respondentes é da área de Humanas. Em relação à opção “se a pessoa acha que se os 

outros, de uma maneira geral, pudessem escolher se trabalhariam com PcD”, 57% 

acreditam que os outros não trabalhariam e 43% acreditam que trabalhariam. Na opção se a 

própria pessoa pudesse escolher se trabalharia ou não com PcD, 95% responderam que 

optariam por trabalhar e 5% por não trabalhar. Observa-se, com esses dados, uma questão 

interessante: há uma hipótese de que as pessoas sentem-se mais desconforto em relatar que 

se pudessem escolher não trabalhariam com PcD, pois a porcentagem foi pequena, apenas 

5% afirmam que não. Esse dado, em comparação aos outros de uma maneira geral, difere-

se com 57%, ou seja, uma porcentagem maior. Isso pode significar que as pessoas possuem 

dificuldade em mostrar os receios em relação a trabalhar com uma PcD. De acordo com 

Quintão (2005), para as pessoas de um modo geral, quem exclui a pessoa com deficiência 

são sempre os outros e quem se propõe à inclusão geralmente costuma ganhar um 

reconhecimento social, mesmo que as práticas relacionadas estejam engendradas de 

mecanismo de exclusão. 
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Tabela 3 - Características da população quanto à atuação profissional 

Variável Observação % Variável Observação % 

Universidade 

UFAL 1,7% 

Cargo 

  

UFJF 1,7% Docente 12% 

UFLA 1,7% Técnico 65% 

UFMA 1,7% Direção 20% 

UFSC 1,7% Outro 3% 

UFSJ 66,7% 

Contato c/ 

PcD 

Positiva 80% 

UFV 23,3% Negativa 2% 

UNIFAL-MG 1,7% Não teve contato 18% 

Tempo que 

trabalha na 

Universidade 

Até 1 ano 8% 

Tempo que 

ocupa este 

cargo 

Até 1 ano 13% 

De 1 a 5 anos 33% De 1 a 5 anos 48% 

De 5 a 10 anos 7% De 5 a 10 anos 19% 

De 10 a 15 anos 7% De 10 a 15 anos 3% 

De 15 a 20 anos 10% De 15 a 20 anos 3% 

Mais de 20 anos 35% Mais de 20 anos 14% 

Se pudessem escolher as pessoas 

trabalhariam com PcD 

Sim 43% 

Não 57% 

Se pudesse escolher eu trabalharia com 

PcD 

Sim 95% 

Não 5% 

Área de atuação 

Exatas  25% 

Humanas  57% 

Biológicas  10% 

Outros  8% 

Fonte:Dados da pesquisa, 2012. 
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 De acordo com a Tabela 4, a maioria dos participantes (51%) afirmou que convive 

(ou convivia) frequentemente ou sempre com PcD no ambiente de trabalho. A convivência 

na família e no ambiente social representam 28% e 27%, respectivamente. Os ambientes da 

universidade ou escola apresentaram os menores percentuais de convivência com 19% e 

13%, respectivamente.  

 

Tabela 4 – Percentual da frequência da convivência com PcD por ambiente 

Ambiente Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Família 37% 18% 17% 15% 13% 

Escola 45% 25% 17% 8% 5% 

Universidade 33% 23% 25% 12% 7% 

Trabalho 22% 7% 20% 33% 18% 

Ambiente Social 8% 18% 47% 22% 5% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Ao serem questionados sobre as informações que possuem sobre necessidade de 

adequações do meio ambiente para PcD, 38% dos participantes afirmaram que têm 

informação que podem lhe ajudar a identificar as dificuldades de acessibilidade conforme 

descrito na Tabela 5. Os participantes que afirmaram ter algumas informações, mas não o 

necessário, são 37%. Os que declararam possuir poucas informações ou nenhuma 

informação são 22% e 3%, respectivamente. Os participantes também foram questionados 

de onde obtiveram essas informações, sendo que a maioria (88%) declarou que obteve 

essas informações por meio da mídia, enquanto a universidade é o meio em que 53% dos 

entrevistados obtiveram informação. Por fim, 43% e 25% dos participantes obtiveram 

informação por meio da família e escola, respectivamente.  

 

Tabela 5 - Informações sobre necessidades de adequações do meio ambiente para PcD 

Variável Observação % Variável  Não  Sim 

As informações 

que possuo sobre 

necessidade de 

adequações do 

meio ambiente 

para PcD são: 

Não tenho informações sobre esse assunto 3% 
Obtive 

essas 

informações 

por meio 

de: 

Escola 75% 25% 

Superficiais, poucas informações 22% Universidade 47% 53% 

Tenho algumas informações, mas não o 

necessário para trabalhar com PcD 37% 
Família 57% 43% 

Tenho informações que podem me ajudar 

a identificar dificuldades de acessibilidade 38% 
Mídia 12% 88% 
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Fonte:Dados da pesquisa, 2012. 

 Em relação às possíveis dificuldades para inserir as PcD, os participantes foram 

solicitados a responder a uma escala que varia de 1 a 6, variando de concordo totalmente a 

discordo totalmente. A Tabela 6 apresenta os resultados dessas questões, sendo que as 

repostas foram agrupadas em: Discordantes (escalas 1 e 2), Dúvidas (3 e 4) e Concordantes 

(5 e 6). A Falta de preparação dos profissionais para o trabalho com as PcD foi o item 

que obteve o maior índice de concordância (73%); em seguida, com 70%, ficou o item 

Falta de conhecimento de recursos materiais e tecnológicos para auxiliar as PcD. Em 

contrapartida, o item Falta de recursos financeiros das instituições para fazer adaptações 

no ambiente obteve o maior índice de discordantes (40%). 

 

Tabela 6 - Possíveis dificuldades para inserir as PcD 

Variável 
Discordantes  

(%) 

Dúvida  

(%) 

Concordantes 

(%) 

Falta de conhecimento sobre como tornar os espaços 

acessíveis 10% 30% 60% 

Falta de preparação dos profissionais para o trabalho 

com as PcD 3% 23% 73% 

Falta de convivência com PcD 15% 22% 63% 

Falta de conhecimento de recursos materiais e 

tecnológicos para auxiliar as PcD 5% 25% 70% 

Falta de recursos financeiros das instituições para 

fazer adaptações no ambiente 40% 20% 40% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

4.3 Instrumentos Utilizados 

 

 Foi utilizada a metodologia quantitativa e qualitativa. A utilização de diferentes 

métodos busca uma maior compreensão a respeito do tema estudado. A abordagem 

escolhida foi a triangulação de métodos, pois, segundo Minayo, Assis, Souza, Constantino 

e Santos (2005), nessa abordagem há processos que podem ser explanados em sua 

grandeza e compreendidos em sua intensidade.  

No método quantitativo foi utilizado um survey eletrônico, disponibilizado na 

internet para os participantes durante o período da pesquisa. O survey busca uma 

investigação por meio de um questionário estruturado, que visa uma padronização no 

momento da coleta de dados (Malhotra, 2001). Embora essa estratégia (survey eletrônico) 
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possua limitações devido a uma baixa taxa de resposta, há vantagens nessa forma de coleta 

de dados, bem como redução de custos tanto do papel utilizado quanto das viagens para a 

aplicação da pesquisa. Além disso, leva-se em consideração a redução do tempo para a 

aplicação do questionário (Mill & Fidalgo, 2007). 

O survey contemplou os seguintes instrumentos:  

1. O Inventário de Concepções de Deficiência (ICD) desenvolvido por Carvalho-

Freitas & Marques (2009) para mapear as concepções das chefias (Anexo II). 

2. O Inventário de Ações Possíveis no Processo de Inserção de Pessoas com 

Deficiência (IAP), desenvolvido por Carvalho-Freitas, Souto, Simas, Costa e Medeiros 

(2012), que visa identificar a percepção das pessoas em relação às possibilidades de 

efetivação de ações que possam garantir igualdade de acesso para as PcD (Anexo III). 

3. Questionário sobre a concordância com a Lei de Cotas, Concurso, Integração e 

Carreira (as questões desse questionário foram colocadas junto com o Inventário IAP e 

estão no Anexo III.  

4. Questionário de Caracterização do Respondente. 

 Estes instrumentos tiveram como finalidade mapear o maior número de percepções 

sobre a deficiência, lei de cotas e percepção de possibilidades de ações para a inserção 

dessas pessoas em concursos públicos. Além disso, utilizando a abordagem qualitativa, 

visando assegurar a triangulação dos métodos e uma produção de conhecimento mais 

aprofundado da realidade, foram realizadas entrevistas com 37 sujeitos, como os técnicos 

administrativos com deficiência que entraram ou não pelo concurso por meio da Lei de 

Cotas e os que não entraram pelas Cotas, as chefias, os colegas de trabalho e os pró-

reitores da instituição. Foram elaboradas entrevistas semiestruturadas e utilizada a análise 

de conteúdo.  

Pesquisadores destacam a importância de um estudo antes da preparação da 

entrevista, como informações básicas a seu respeito, pois, para o autor, quanto mais se 

sabe, mais se tem chance de obter informações sobre o tema. Outros fatores que um bom 

pesquisador precisa ter para adquirir as informações necessárias são a tranquilidade e a 

paciência, pois a pressa pode ser algo que dificulte o processo de coleta de dados 

(Thompson, 2002; Duarte, 2004; Bauer & Gaskell, 2007). É importante que o pesquisador 

deixe a entrevista fluir sem controlá-la, procurando orientá-la e fazendo o menor número 

de perguntas possível, pois as poucas perguntas fazem parte de uma grande experiência do 
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pesquisador. Entretanto, para que isso ocorra o pesquisador precisa obter informações 

claras anteriormente sobre o que cada informante poderá revelar (Thompson, 2002).  

Para iniciar uma entrevista, segundo Thompson (2002), é preciso estabelecer um 

contexto inicial, com objetivos esclarecidos e uma pergunta inicial para nortear a 

entrevista, pois ela não pode ser completamente livre. As perguntas devem ser simples, 

cautelosas e previamente elaboradas. Devem ser evitadas perguntas que levem os 

informantes a responderem do modo como o pesquisador pensa. Além disso, o pesquisador 

deve manter interessado durante a entrevista, deve manter o informante relaxado, confiante 

e saber respeitar o silêncio sem interromper com a sua ansiedade.  

 

 

4.4 Procedimentos 

4.4.1 Coleta de Dados 

 

Os dados desta pesquisa foram coletados entre os meses de maio e julho de 2012. 

Inicialmente, foi realizado pessoalmente um encontro com o setor de Recursos Humanos 

(RH) da UFSJ para apresentar o anteprojeto e esclarecer dúvidas, oferecendo maiores 

informações. Logo após esse contato, foi realizado um contato por e-mail com o setor de 

(RH) das outras universidades com o intuito de apresentar a pesquisa e informar seus 

objetivos. Após conseguir essas informações, foram mapeadas quais eram as chefias e os 

colegas de trabalho que lidavam diretamente com a pessoa com deficiência. Todas essas 

pessoas foram convidadas a participar da pesquisa. 

Concomitantemente, foram realizadas pessoalmente entrevistas com uma amostra 

de técnicos administrativos do campus sede da UFSJ. A amostra foi realizada com uma 

chefia e aproximadamente dois colegas de trabalho e cada pessoa com deficiência. As 

entrevistas foram agendadas previamente por telefone e analisadas posteriormente. 

Durante a entrevista, a pesquisadora anotava as respostas do entrevistado. No final 

da entrevista, retomava com o entrevistado as respostas das questões, lendo e verificando 

os principais pontos ressaltados para certificar se seu entendimento estava correto 

(validação subjetiva).  
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4.4.2 Análise dos Dados 

 

Para a análise qualitativa, as entrevistas foram analisadas levando-se em 

consideração o contexto da organização. O objetivo das entrevistas foi aprofundar as 

análises dos questionários e verificar questões que porventura não foram contempladas 

neles. Além disso, elas foram utilizadas tendo como referência o conteúdo das questões. 

Inicialmente, foi considerada uma predominância quantitativa nas respostas com relação às 

posições das pessoas sobre as questões; depois, de acordo com as similaridades das 

respostas, foram realizadas inferências e interpretações (Bardin, 1994).  

De acordo com Bardin (1994), a análise de conteúdo é definida como um conjunto 

de técnicas de comunicações que visa obter procedimentos objetivos da descrição de 

conteúdos das mensagens, que podem ser quantitativos ou não, e que permitam a 

inferência das mensagens. 

Há várias formas de se fazer a análise de conteúdo. Segundo Caregnato & Mutti 

(2006), a análise constitui-se em três etapas, quais sejam, a pré-análise, na qual há uma 

organização dos dados utilizando a leitura flutuante, hipóteses e indicadores que 

fundamentam a interpretação; a exploração do material, na qual há uma codificação dos 

dados por meio dos registros; e o tratamento dos resultados e interpretação, o qual permite 

a categorização dos dados em função de características em comum. Além disso, ela 

trabalha com materiais textuais escritos.  

Inicialmente, foi realizada uma leitura flutuante das entrevistas; em seguida, foi 

elaborada uma tabela com temas e subtemas contendo as falas dos respondentes. Estas 

foram agrupadas em categorias tendo por critério aspectos que caracterizassem um 

conjunto de falas.  

 Como a análise de conteúdo trabalha com a materialidade linguística através das 

condições empíricas do texto, essa análise busca compreender o pensamento do individuo 

por meio de conteúdos do texto, de um modo transparente de linguagem.  

Para a análise dos dados quantitativos foram utilizadas as seguintes técnicas 

estatísticas: 

 

a) Estatística descritiva: visa à descrição das concepções de deficiência predominantes, as 

percepções sobre Ações de Acessibilidade, Lei de Cotas, Concurso e Carreira.  
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b) Teste de independência de qui-quadrado: visa verificar se as concepções de deficiência 

predominantes, as percepções sobre Ações de Acessibilidade, Lei de Cotas, Concurso, 

Integração e Carreira independem do fato de ser pessoa com deficiência, chefia ou colega 

de trabalho. 

 

c) Análise de Regressão Múltipla: verifica a influência das concepções de deficiência e dos 

fatores sociodemográficos na percepção sobre as ações de acessibilidade para as PcD. Os 

modelos de regressão foram estabelecidos por meio do método stepwise (Hosmer e 

Lemeshow, 2000), no qual a seleção de entrada das variáveis preditivas é feita 

estatisticamente, com diferentes combinações de variáveis independentes, adotando, dessa 

maneira, uma ordem explicativa de acordo com a importância para as variações analisadas. 

Para cada análise de regressão foi calculado o índice de Durbin-Watson (DW). Esse índice 

é utilizado para testar se os resíduos adjacentes ao plano de regressão são correlacionados e 

ratifica a hipótese de distribuição normal dos dados quando seus valores são próximos ou 

superiores a 2. Além disso, em todas as análises, foi incluída a constante nos modelos de 

regressão. 

Todas as respostas dos participantes foram registradas no banco de dados no 

programa SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences) para a realização 

das análises estatísticas. 

 

4.4.3 Considerações Éticas  

 

O presente estudo foi norteado de acordo com os procedimentos éticos indicados na 

Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), para a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Ademais, o anteprojeto 

de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

João del-Rei.  

Além dessas providências citadas anteriormente, foi apresentada formalmente,à 

pró-reitoria de gestão de pessoas da UFSJ, a solicitação de participação da instituição neste 

estudo, sendo explicitado de modo mais detalhado os objetivos da pesquisa, a metodologia 

adotada e a maneira como os resultados do estudo seriam apresentados. Às outras 
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universidades foi enviada uma correspondência a fim de formalizar a solicitação de 

participação da instituição na pesquisa.  

Após o aceite do setor de RH, tanto os chefes quanto os colegas de trabalho dos 

técnicos administrativos tiveram acesso a uma página na internet, na qual a pesquisa foi 

disponibilizada.  

Após a aprovação foi enviado eletronicamente aos setores de recursos humanos das 

universidades federais participantes. Além disso, foi solicitado aos participantes que 

assinassem o Termo de Consentimento Livre e Informado (Anexo 1), conforme indicado 

no Código de Ética Profissional do Psicólogo, do ano de 2000.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nessa seção serão apresentados e discutidos os resultados quantitativos e 

qualitativos da pesquisa. Primeiramente, serão apresentados os resultados de cada variável 

pesquisada: Concepções de deficiência, Ações de acessibilidade, percepção sobre a Lei de 

Cotas, Carreira e Integração das PcD. Em seguida, serão apresentadas as análises de 

regressão realizadas, visando identificar as possíveis influências das concepções de 

deficiência e de fatores relacionados às características dos respondentes na percepção de 

gestores e colegas de trabalho das PcD sobre as ações possíveis para garantir 

acessibilidade, Lei de Cotas, Concurso, Integração e Carreira. Por último, serão 

apresentados os resultados das análises das entrevistas realizadas, buscando aprofundar as 

análises quantitativas e trazer elementos não contemplados nelas. 

 Os resultados de concepções de deficiência, percepções sobre Ações de 

Acessibilidade, Lei de Cotas, Concurso, Integração e Carreira foram agrupados, utilizando-

se todos os respondentes (PcD, chefias e colegas de trabalho). Essa decisão foi tomada em 

virtude dos resultados dos testes de qui-quadrado que indicaram que as respostas às 

variáveis pesquisadas independiam de serem PcD, chefias ou colegas de trabalho. A Tabela 

7 - Concepções de Deficiência, foi elaborada a partir das respostas do ICD em situação de 

trabalho (Anexo 2). Os sete itens apresentados englobam as questões do ICD da seguinte 

forma: benefício (1, 2 e 15), vínculo (3 e 19), normalidade (4, 5, 6, 7 e 8), inclusão (9 e 

10), desempenho (11, 12, 13 e 14), espiritual (16, 17 e 18) e treinamento (20 e 21). 

Nomearam-se como discordantes os respondentes que optaram por discordo totalmente ou 

discordo muito; os que estão em dúvida, são aqueles que discordam pouco ou concordam 

pouco; e por fim, os concordantes são aqueles que optaram por concordo muito ou 

concordo totalmente. 

 De acordo com a Tabela 7, os três itens nos quais as pessoas demonstraram mais 

concordância foram: inclusão, benefício de contratação e treinamento, com percentuais 

respectivos de 66,7%, 60% e 41,7%. Por outro lado, os itens desempenho e concepção 

espiritual tiveram os maiores índices de discordância, com valores respectivos de 83,3% e 

60,0%. Com os maiores percentuais em relação à dúvida, estão os itens benefício, vínculo 

e normalidade, com percentuais de 50,0%, 60,0% e 76,7%.  
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Tabela 7 - Concepções de Deficiência 

Concepções de 

Deficiência 

Discordantes  

(%) 

Dúvida  

(%) 

Concordantes 

(%) 

Benefício 8,3 50,0 41,7 

Vínculo 25,0 60,0 15,0 

Normalidade 20,0 76,7 3,3 

Inclusão 6,7 26,7 66,7 

Desempenho 83,3 15,0 1,7 

Espiritual 60,0 28,3 11,7 

Treinamento 15,0 25,0 60,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

  

 É importante destacar que 76,7% tendem a ficar em dúvida se a deficiência é um 

desvio da normalidade, que a PcD pode assumir atitudes inadequadas na instituição, ou que 

ela possui mais propensão a acidentes ou provocam situações de embaraços na instituição. 

Dados também mostram que 83,3% dos respondentes discordam que o desempenho do 

trabalho da PcD é inferior ao das demais pessoas; discordam também que o trabalho delas 

é inferior ao das demais pessoas ou que as PcD possuem um pior desempenho no trabalho. 

Por meio dos dados, pode-se verificar que, ao partir do pressuposto de que a concordância 

de que o trabalho da PcD tem resultado inferior ao das demais pessoas e que elas possuem 

um pior desempenho, a questão da dúvida dos respondentes com relação a algumas 

questões passa a ser contraditória. Outro ponto que merece destaque é a questão dos 

respondentes concordarem com a questão da inclusão, ou seja, de que as PcD podem 

realizar qualquer tipo de trabalho desde que realizadas as adequações e modificadas as 

condições de trabalho. Esses resultados contraditórios também foram identificados em 

pesquisas anteriores (Carvalho-Freitas e Marques, 2009; Carvalho-Freitas e Marques, 

2010), o que indica que a concepção de deficiência e seus reflexos nas possibilidades de 

trabalho atribuídas às PcD ainda é uma temática não resolvida nas organizações de 

trabalho. 

 A Tabela 8 - Percepção sobre ações de acessibilidade para PcD foi produzida a 

partir das respostas do Anexo 3 – Percepção sobre Ações de Acessibilidade para PcD. Os 

cinco itens apresentados levam em consideração questões da seguinte forma: ações 

possíveis (1 a 10), concurso (12 e 13), integração (14), Carreira (15) e Lei de Cotas (11). 
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Foi adotado o mesmo procedimento relativo à Tabela 6 com relação a discordância, dúvida 

e concordância. 

 

Tabela 8 - Percepção sobre ações de acessibilidade para PcD 

Variáveis de Percepções Sobre 
Discordantes 

(%) 

Dúvida 

(%) 

Concordantes 

(%) 

Ações Possíveis 0,0 16,7 83,3 

Concurso 0,0 3,3 96,7 

Integração 3,4 5,0 91,6 

Carreira 8,3 13,3 78,4 

Lei de Cotas 11,7 15,0 73,3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 De acordo com a Tabela 8, a maioria dos respondentes concorda que todas as ações 

visando garantir a acessibilidade são possíveis de serem efetivamente realizadas para as 

PcD no que se refere ao Concurso, Integração, Carreira e Lei de Cotas. Nesse sentido, 

como pode ser verificado nos dados, deve-se destacar o fato de que 96,7% dos 

respondentes concordam que são necessárias ações de adequação nos espaços físicos e 

adaptações no formato de provas para atender às PcD na realização de concursos públicos, 

ou seja, há um reconhecimento de que as mudanças são necessárias para que o processo 

seja igualitário. Embora muitos concordem que as ações são possíveis de serem 

efetivamente realizadas para as PcD, 11% discordam da existência da Lei de Cotas para o 

trabalho de PcD e 15% possuem dúvida com relação a essa Lei. Esse resultado, relativo à 

discordância em relação à Lei de Cotas, também é identificado em pesquisas que 

identificam estratégias das organizações para não cumprirem essa legislação (Ribeiro e 

Carneiro, 2009). 

 Por outro lado, verifica-se que os respondentes concordam, em sua maioria, que é 

possível desenvolver várias ações para facilitar a acessibilidade para as PcD (83,3%), tais 

como: contratar intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), fazer adaptações nas 

condições de trabalho, nos espaços urbanos, nos processos de ensino-aprendizagem e nas 

edificações arquitetônicas, o que indica um conhecimento das possibilidades existentes e 

colocadas à disposição da sociedade para garantir a igualdade de oportunidades para as 
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PcD. Esse resultado é similar à pesquisa realizada com alunos de graduação (Carvalho-

Freitas et al, 2012). 

 Em relação à carreira, 21,6% dos respondentes têm dúvida ou discordam que as 

PcD têm as mesmas possibilidades de carreira que as demais pessoas, resultado que indica 

dificuldades nesse processo, identificado em pesquisa anterior por Lewis e Allee (1992). 

 

 

5.1 Análise de Regressão da Percepção sobre as Ações de Acessibilidade 

 

O objetivo das análises a seguir foi verificar a influência das concepções de 

deficiência e dos fatores sociodemográficos na percepção sobre a Lei de Cotas para as 

PcD. Desse modo, foram realizadas análises estatísticas por meio da análise de regressão 

linear múltipla. Em todas as análises (cinco no total), as variáveis dependentes foram o 

conjunto de ações associado à concordância com a Lei de Cotas, quais sejam: a 

concordância com a obrigatoriedade da reserva de vagas para essas pessoas (Lei de Cotas 

stricto sensu), a concordância com as ações de acessibilidade para as PcD, a concordância 

com as necessidades de adequação do Concurso Público, a concordância com perspectivas 

positivas em relação à Integração e à Carreira das PcD. Como variável independente foram 

utilizadas as concepções de deficiência das chefias, dos colegas de trabalho e das próprias 

PcD, além das variáveis sociodemográficas de todos os respondentes. Na sequência, são 

apresentadas as Tabelas referentes aos dados das análises de regressão múltipla 

conduzidas. Nessas Tabelas, estão presentes apenas os resultados que foram significativos 

nos modelos finais de cada análise, ou seja, aqueles modelos que explicaram melhor a 

variação dos escores globais das percepções sobre a Lei de Cotas. 

Na Tabela 9, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla 

do fator Ações Possíveis para garantir a acessibilidade em comparação com as concepções 

de deficiência e com os fatores sociodemográficos da caracterização do respondente, que 

foram identificados nos inventários e questionários respondidos pelas chefias, colegas de 

trabalho e as próprias PcD. 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,48, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 9 explicaram 48% da percepção das ações de acessibilidade 

consideradas possíveis. 
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Tabela 9 - Análise de regressão linear múltipla do fator Ações Possíveis de 

Acessibilidade em relação às variáveis concepções de deficiência e fatores 

sociodemográficos.  

Símb. Variáveis preditivas Beta Erro 

padrão 

Beta 

Padronizado 

T P 

 Constante 3,681 0,531 
   

A1 Inclusão 0,227 0,069 0,406 3,279 0,002* 

B1 Benefício 0,233 0,057 0,433 4,094 0,000* 

C1 Normalidade -0,137 0,086 -0,181 -1,596 0,118 

D1 Convivência na família 0,155 0,050 0,317 3,075 0,004* 

E1 Convivência no ambiente social -0,212 0,081 -0,283 -2,635 0,012* 

F1 Estado civil casado 0,161 0,152 0,115 1,058 0,296 

G1 Estado civil desquitado -0,138 0,328 -0,045 -0,421 0,676 

H1 Estado civil divorciado 1,542 0,536 0,296 2,875 0,006* 

I1 Formação em humanas -0,040 0,176 -0,028 -0,228 0,821 

J1 
Formação em biológicas 0,336 0,250 0,151 1,344 0,186 

Nota: * p < 0,05 

R
2
 = 0,48. F(10,44) = 5,987 p = 0,000*. DW = 2,254 

 

O modelo final desta análise apresentou a reta de regressão, para o conjunto de 

variáveis investigadas conforme expressa na Equação (1) : 

 

111111

11111

0,3360,0401,5420,1380,1610,212

0,1550,1370,2230,2273,681

J+IH+GF+E

D+CB+A++=Y





 (1) 

 Os valores dos coeficientes do modelo mostram que quem compartilha do 

pressuposto da matriz inclusão (A1) e matriz benefício (B1) tende a ter uma percepção 

positiva sobre as ações possíveis de acessibilidade para PcD. Já quem compartilha do 

pressuposto da matriz normalidade (C1) tende a ter uma visão negativa sobre essas ações. 

Novamente, há uma percepção positiva sobre as ações possíveis em indivíduos com 

frequência de convivência com PcD na família (D1). Por outro lado, indivíduos com 

frequência de convivência com PcD no ambiente social (E1) tendem a influenciar de forma 

negativa a disposição para as ações de acessibilidade para as PcD. Com relação ao estado 

civil, as pessoas casadas (F1) e divorciadas (H1) tendem a ter uma percepção mais positiva 
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com relação às ações de acessibilidade para PcD do que as solteiras. Em relação à área de 

formação, verifica-se que indivíduos com formação em ciências biológicas (J1) possuem 

uma visão mais positiva do que aqueles com formação em exatas. Por outro lado, os 

indivíduos da área de humanas possuem uma visão mais negativa que os das exatas no que 

se refere às ações de acessibilidade consideradas possíveis de serem implementadas para 

garantir direito de igualdade às PcD
5
. Ao comparar a importância relativa, por meio do 

valor de beta padronizado, das três variáveis preditivas referentes às concepções de 

deficiência, percebe-se que a percepção dos Benefícios (B1) é a mais importante. Segundo 

os valores, dispostos na Tabela 9, o aumento de uma unidade em (B1) indica um aumento 

médio de 0,433 unidades na medida de percepção de ações possíveis, e um aumento de 

uma unidade na concepção baseada na inclusão (A1) indica um aumento médio de 0,406. 

Em contrapartida, o aumento de uma unidade na concepção baseada na normalidade (C1) 

resulta na diminuição média de 0,181 unidades na medida de percepção de ações possíveis. 

 Esses resultados indicam que a percepção de ações possíveis para a inserção de 

pessoas com deficiência depende de um conjunto de fatores como percepção do benefício 

da contratação de pessoas com deficiência, concepção da inclusão, concepção baseada na 

normalidade, alguns fatores influenciando positivamente, outros negativamente a 

percepção dessas possibilidades de ação, o que ratifica resultados de pesquisa realizada por 

Carvalho-Freitas, Souto, Simas, Costa e Medeiros (2012). Fatores como estado civil e 

formação foram indicados como também tendo influência na percepção de possibilidades 

de ações de acessibilidade, resultado que não foi identificado nas pesquisas encontradas 

sobre essa temática.   

 Na Tabela 10, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla 

da variável Lei de Cotas (concordância com a reserva de vagas), em comparação com as 

concepções de deficiência e com os fatores sociodemográficos identificados nos 

inventários e questionários respondidos pelas chefias, colegas de trabalho e as próprias 

PcD.  

                                                 
5
 Nas variáveis da análise de regressão em que o respondente escolhe uma opção entre outras possíveis, como 

estado civil e formação,  as análises são feitas de forma comparativa. Por exemplo, em relação à formação, os 

resultados que aparecem na tabela (formação em ciências humanas e formação em biológicas) são fruto da 

comparação com os resultados da formação em exatas (analisa-se comparativamente). O mesmo ocorre com 

o estado civil, em que, neste caso, o estado civil solteiro foi o resultado em relação ao qual os demais estados 

civis foram comparados.  



 

75 

Para esta análise, o modelo apresentou a reta de regressão, para o conjunto de 

variáveis investigadas conforme expressa na Equação (2): 

 

Tabela 10 - Análise de regressão linear múltipla do fator Lei de Cotas em relação às 

variáveis concepções de deficiência e fatores sociodemográficos 

Símb. Variáveis preditivas Beta Erro 

padrão 

Beta 

Padronizado 

T P 

 Constante 1,940 0,939 
 

2,068 0,045* 

A2 Inclusão 0,128 0,151 0,101 0,850 0,400 

B2 Benefício 0,140 0,129 0,114 1,082 0,285 

C2 Formação em humanas 0,754 0,397 0,231 1,900 0,064 

D2 Formação em biológicas -1,753 0,591 -0,345 -2,968 0,005* 

E2 Informações sobre adequações 0,588 0,211 0,317 2,792 0,008* 

F2 Falta conhecimento como tornar espaços acessíveis -0,377 0,122 -0,354 -3,098 0,003* 

G2 Falta conhecimento Rec. materiais e tecnológicos  0,390 0,145 0,309 2,692 0,010* 

H2 Tempo em que ocupa o cargo -0,045 0,020 -0,230 -2,200 0,033* 

I2 Convivência na escola -0,376 0,159 -0,280 -2,368 0,022* 

J2 
Convivência no ambiente social 0,400 0,197 0,233 2,032 0,048* 

Nota: * p < 0,05 

R
2
 = 0,469. F(10,44) = 5,765. p = 0,000*. DW = 2,104 

 

Y
2
=+1,940+ 0,128 A

2
+ 0,140 B

2
+ 0,754C

2
−1,753 D

2

+ 0,588E
2
−0,377F

2
+ 0,390G

2
−0,045 H

2
−0,376 I

2
+ 0,400 J

2
 

(2) 

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,469, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 10 explicaram 46,9% da percepção da Lei de Cotas. 

 Os valores dos coeficientes do modelo mostram que quem compartilha do 

pressuposto da matriz inclusão (A2) e da matriz benefício (B2) tem uma percepção positiva 

acerca da Lei de Cotas em concurso público para PcD. No tocante à formação, a percepção 

positiva ocorre com maior intensidade para quem possui formação em ciências humanas 

(C2), quando comparado com aqueles que possuem formação em exatas. Por outro lado, as 

pessoas com formação em biológicas têm uma percepção mais negativa da Lei de Cotas do 

que as pessoas com formação em exatas. Para a variável (E2), que exprime se existe 

informações sobre a necessidade de adequação do meio ambiente para PcD, há uma 

percepção positiva com relação à Lei de cotas para PcD. Quem acredita que uma das 
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possíveis dificuldades em inserir as PcD é a falta de conhecimento sobre como tornar os 

espaços acessíveis (F2) possui uma percepção negativa em relação à lei de cotas para PcD 

em concursos públicos. Já quem acredita que uma das possíveis dificuldades para inserir as 

PcD é a falta de conhecimento sobre recursos materiais e tecnológicos para auxiliar as PcD 

(G2) possui uma percepção positiva acerca da lei. Outro fator que contribui de forma 

negativa a respeito da percepção da lei de cotas é o tempo em que a pessoa ocupa o cargo, 

ou seja, quanto maior o tempo em que a pessoa ocupa o cargo (H2), mais negativa é sua 

percepção a respeito da lei de cotas. Por último, ao se analisar a frequência com que a 

pessoa convive ou conviveu com a PcD nos ambientes constatou-se que quem teve uma 

frequência maior de convivência com as PcD na escola (I2) tem uma percepção negativa 

acerca da lei de cotas, já quem convive ou conviveu com a PcD no ambiente social (J2) 

possui uma percepção positiva em relação à lei .A hipótese que se levanta é que as pessoas 

que conviveram com as PcD na escola possivelmente acreditam que elas têm 

possibilidades de concorrer em concursos públicos sem necessitar de reserva de vagas. Ao 

comparar a importância relativa, por meio do valor de beta padronizado, das duas variáveis 

preditivas referentes às concepções de deficiência, percebe-se que a concepção da Inclusão 

(A2) é a mais importante. Segundo os valores, dispostos na Tabela 10, o aumento de uma 

unidade em (B2) indica um aumento médio de 0,114 unidades na medida de percepção de 

Lei de Cotas, enquanto um aumento de uma unidade na concepção baseada na inclusão 

(A2) indica um aumento médio de 0,101. 

 Os resultados indicaram que quem convive ou conviveu com a PcD no ambiente 

social ou quem acredita que uma das possíveis dificuldades em inserir as PcD é a falta de 

conhecimento sobre como tornar os espaços acessíveis possui uma percepção negativa em 

relação à lei. Um fator que pode estar relacionado a esses dados é a pesquisa ter sido 

realizada na UFSJ, campus sede, sendo a maioria dos respondentes residentes na cidade de 

São João del-Rei, cidade histórica, com pouca acessibilidade para PcD, o que dificulta o 

acesso das PcD em ambientes sociais e, com isso, pode potencializar uma percepção 

negativa das pessoas que convivem com as PcD em ambientes públicos. Além disso, esse 

dado é corroborado pela pesquisa realizada por Lima (2012), enfatizando que a ausência da 

acessibilidade urbana pode implicar nos impactos atitudinais que reforçam o preconceito e 

a exclusão social dessas pessoas, dificultando, desse modo, uma percepção positiva em 

relação à Lei de Cotas. Além de tudo, o modo como as PcD utilizam os ambientes sociais 
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influenciam na forma com que enxergam a cidade, na satisfação com o trabalho e nas 

relações sociais.  

 Os dados apresentados na Tabela 10 mostram que quem acredita que uma das 

possíveis dificuldades para inserir as PcD é a falta de conhecimento sobre recursos 

materiais e tecnológicos para auxiliar as PcD possui uma percepção positiva acerca da lei. 

Isso demonstra que se a pessoa tem um conhecimento maior das dificuldades enfrentadas 

pelas PcD e sabe que não são as PcD que possuem limitações para a sua inserção, mas sim, 

que existe falta de recursos que facilitem o acesso dessas pessoas, ela possui uma 

percepção mais positiva sobre a Lei de Cotas. Tendo isso em mente, pode-se ressaltar a 

importância da divulgação de informações sobre recursos existentes que facilitem a 

inserção de PcD, bem como a necessidade de realização de treinamentos e sensibilizações 

dos funcionários da instituição. Nesse ponto, a atenção das chefias deve ser ainda mais 

enfatizada, pois, conforme a Tabela 3, mais de 40% dos respondentes possuem menos de 5 

anos de trabalho, e a análise de regressão indica que quanto menor o tempo de trabalho no 

cargo mais negativa é a percepção sobre a Lei de Cotas, necessitando, assim, de 

treinamentos e sensibilizações para esse público da instituição.  

 

Tabela 11 - Análise de regressão linear múltipla do fator Concurso em relação às 

variáveis concepções de deficiência e fatores sociodemográficos. 

Símb. Variáveis preditivas Beta Erro 

padrão 

Beta 

Padronizado 

T P 

 Constante 5,111 0,279  18,296 0,000* 

A3 Inclusão 0,067 0,042 0,196 1,618 0,112 

B3 Treinamento 0,020 0,031 0,076 0,640 0,525 

C3 Convivência na universidade 0,072 0,042 0,211 1,694 0,097 

D3 Falta informação sobre adequações na universidade -0,309 0,111 -0,366 -2,793 0,007* 

E3 Falta informação sobre adequações na escola 0,083 0,117 0,085 0,707 0,483 

F3 Estado Civil Casado -0,193 0,102 -0,228 -1,887 0,065 

G3 Estado Civil Desquitado  0,021 0,238 0,011 0,090 0,929 

H3 Estado Civil Divorciado 0,113 0,378 0,034 0,300 0,765 

I3 Falta conhecimento Rec. materiais e tecnológicos  0,086 0,041 0,256 2,100 0,041* 

J3 
Falta informação de adequações obtidas na família 0,235 0,102 0,276 2,315 0,025 

Nota: * p < 0,05 

R
2
 = 0,269. F(10,49) = 3,176. p = 0,000*. DW = 2,370 
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  Na Tabela 11 são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla 

do fator Concurso, em comparação com as concepções de deficiência e com os fatores 

sociodemográficos identificados nos inventários e questionários respondidos pelas chefias, 

colegas de trabalho e as próprias PcD. 

 Para esta análise, o modelo apresentou a reta de regressão para o conjunto de 

variáveis investigadas, conforme expressa na Equação (3) : 

 

Y
3
=+5,111+ 0,067 A

3
+ 0,020 B

3
+ 0,072C

3
−0,309 D

3

+ 0,083 E3−0,193 F 3+ 0,021G3+ 0,113 H 3+ 0,086 I3+ 0,235 J 3
 

(3) 

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,269, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 11 explicaram 26,9% da percepção do Concurso. Esse percentual é 

menor do que aqueles apresentados nas Tabela 9 e Tabela 10. O fator concurso se refere às 

questões relativas à concordância com a necessidade de adequação dos locais e de 

adequação das provas para o concurso público de PcD (questões 12 e 13 do questionário de 

ações possíveis para a inserção de PcD). 

 Os valores dos coeficientes do modelo mostram que quem compartilha do 

pressuposto da matriz inclusão (A3) tem uma percepção positiva acerca da necessidade de 

adequações nos Concursos para PcD. O mesmo ocorre para a questão de ações de 

Treinamento (B3) para inserção da PcD e a frequência de convivência com PcD no 

ambiente de trabalho (C3) – no caso, a universidade. Em relação ao estado civil, as pessoas 

casadas têm uma percepção mais negativa que as solteiras em relação à necessidade de 

adequações nos Concursos. Por outro lado, as pessoas que se declaram desquitadas ou 

divorciadas têm uma percepção mais positiva que as solteiras quanto à necessidade de 

adequações nos concursos. Relativamente aos parâmetros do modelo, os respondentes que 

concordam que as possíveis dificuldades para inserir são a falta de conhecimento sobre 

recursos materiais e tecnológicos (I3) pertencem a pessoas que têm percepção positiva em 

relação à necessidade de adequações nos concursos. É interessante destacar que quando 

admitiram que faltaram informações sobre a necessidade de adequações do meio ambiente 

para PcD na família e na escola, os respondentes tiveram uma percepção mais acerca 

positiva da necessidade de adequações nos concursos. Nesse sentido, parece que a 

consciência em relação à falta de informação tanto na escola quanto na família implica 
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uma percepção positiva sobre a necessidade de adequações para a realização dos 

concursos. Por outro lado, quando essa informação falta na universidade, ela tem um 

impacto negativo na percepção de necessidade de adequação das condições para realização 

de concursos, evidenciando a importância da universidade nesse processo. 

 Ao comparar a importância relativa, por meio do valor de beta padronizado, das 

duas variáveis preditivas referentes às concepções de deficiência, percebe-se que a 

concepção de inclusão (A3) é a mais importante. Segundo os valores, dispostos na Tabela 

11, o aumento de uma unidade em (A3) indica um aumento médio de 0,196 unidades na 

medida de percepção de necessidade de adequação no concurso, enquanto um aumento de 

uma unidade na concepção baseada no treinamento (B3) indica um aumento médio de 

0,076. 

Na Tabela 12, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla 

da variável Integração (considero possível a integração no trabalho entre PcD que entraram 

pela Lei de Cotas e as demais pessoas), em comparação com as concepções de deficiência 

e com os fatores sociodemográficos identificados nos inventários e questionários 

respondidos pelas chefias, colegas de trabalho e as próprias PcD.  

 

Tabela 12 - Análise de regressão linear múltipla do fator Integração em relação às 

variáveis concepções de deficiência e fatores sociodemográficos. 

Símb. Variáveis preditivas Beta Erro 

padrão 

Beta 

Padronizado 

T P 

 Constante 3,278 0,499 
 

6,564 0,000 

A4 Espiritual 0,058 0,065 0,088 0,896 0,375 

B4 Falta Convivência PcD 0,154 0,078 0,184 1,976 0,054 

C4 Cargo Docente -1,203 0,295 -0,396 -4,084 0,000* 

D4 Cargo Direção -0,169 0,215 -0,073 -0,783 0,438 

E4 Falta de informações obtidas pela família 0,577 0,183 0,293 3,157 0,003 

F4 Falta preparação profissional p/ trabalhar com PcD 0,234 0,088 0,258 2,660 0,011 

G4 Falta conhec. sobre como tornar espaços acessíveis -0,197 0,063 -0,289 -3,136 0,003* 

H4 Falta conhec. sobre recursos mater. e tecnológicos  0,289 0,082 0,372 3,525 0,001 

I4 Tempo de universidade -0,023 0,010 -0,240 -2,370 0,022 

J4 Convivência no trabalho 0,176 0,070 0,253 2,502 0,016 

K4 
Falta informação sobre adequações obtidas na escola 0,128 0,191 0,057 0,671 0,505 

Nota: * p < 0,05 

R
2
 = 0,600. F(11,48) = 9,058. p = 0,000*. DW = 2,257 
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Referente a Tabela 12, foi obtido um modelo que apresentou a reta de regressão, 

para o conjunto de variáveis investigadas conforme expressa na Equação (4) : 
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(4) 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,469, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 12 explicaram 60,0% da percepção da Integração. Comparado as três 

Tabelas precedentes, trata-se do maior valor.  

 Os valores dos coeficientes do modelo mostram que quem compartilha do 

pressuposto da matriz espiritual (A4) tem uma percepção positiva a respeito da integração 

de PcD. Do mesmo modo, quem convive com elas no ambiente de trabalho (J4), possui 

uma percepção positiva sobre a Integração da PcD. Por outro lado, as pessoas que 

concordaram que uma dificuldade para inserir PcD é a falta de conhecimento sobre como 

tornar os espaços acessíveis têm uma percepção mais negativa a respeito da integração das 

PcD.  Merece destaque o fato de que pessoas que ocupam o cargo docente
6
 (C4) e cargo 

de direção (D4) possuem uma percepção mais negativa acerca da Integração das PcD do 

que aquelas que ocupam cargos de técnicos administrativos. É importante sublinhar que 

todas as PcD que participaram da pesquisa são técnicos administrativos, o que indica que a 

convivência entre essas pessoas, em mesmo nível hierárquico ou tipo de função, facilita a 

percepção da integração delas no trabalho. Esse resultado corrobora achados de pesquisas 

anteriores, como indicado por Stone-Romero, Stone & Lukaszewski (2006), que têm 

indicado que a visão do grau de similaridade entre os papéis desempenhados entre as 

pessoas com e sem deficiência afetam positivamente o relacionamento interpessoal entre 

elas. 

 Outro ponto relevante é observar que à medida que o tempo de trabalho na 

universidade aumenta, a percepção se torna mais negativa em relação à integração da PcD. 

Esse resultado é similar às pesquisas realizadas com professores que indicam que 

                                                 
6
 A variável cargo, para efeitos de análise – cargo administrativo, cargo docente e cargo de direção –, foi 

submetida a uma avaliação comparativa para efeitos da análise de regressão. O respondente escolhe uma 

opção entre outras possíveis. Neste caso, a variável cargo administrativo foi a variável em relação à qual os 

demais cargos foram comparados.  
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professores mais jovens e com menos anos de experiência têm atitudes mais positivas em 

relação à inclusão (Avramidis & Norwich, 2002).  

 Por outro lado, foi verificado que as pessoas que concordaram que possíveis 

dificuldades para inserir as PcD são a falta de convivência com elas, a falta de preparação 

profissional para o trabalho com PcD e a falta de conhecimento sobre recursos materiais e 

tecnológicos e que admitiram que lhes faltou informações obtidas no ambiente familiar e 

na escola possuem uma percepção positiva a respeito da integração entre PcD e as demais 

pessoas no ambiente de trabalho. A hipótese que se levanta é que as pessoas que admitem a 

existência dessas dificuldades têm uma postura mais positiva em relação à possibilidade de 

integração das PcD. 

Ao comparar a importância relativa, por meio do valor de beta padronizado, das 

variáveis preditivas referentes às concepções de deficiência, percebe-se que a concepção 

espiritual (A4) é a mais importante. Segundo os valores, dispostos na Tabela 12, o aumento 

de uma unidade em (A4) indica um aumento médio de 0,058 unidades na medida de 

Integração.  

Na Tabela 13, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla 

do fator Carreira, em comparação com as concepções de deficiência e com os fatores 

sociodemográficos identificados nos inventários e questionários respondidos pelas chefias, 

colegas de trabalho e as próprias PcD. 

Tabela 13 - Análise de regressão linear múltipla do fator Carreira em relação às 

variáveis concepções de deficiência e fatores sociodemográficos 

Símb. Variáveis preditivas Beta Erro 

padrão 

Beta 

Padronizado 

T P 

 Constante 3,520 0,677 
 

5,201 0,000 

A5 Inclusão 0,425 0,133 0,386 3,200 0,002* 

B5 Falta de recursos financeiros 0,216 0,085 0,293 2,555 0,014* 

C5 Cargo Docente -1,904 0,548 -0,451 -3,477 0,001* 

D5 Cargo Direção -0,607 0,419 -0,189 -1,447 0,154 

E5 Chefe PcD -0,975 0,376 -0,360 -2,596 0,012* 

F5 PcD -1,064 0,575 -0,267 -1,850 0,070 

G5 Convivência na universidade 0,306 0,129 0,279 2,361 0,022* 

H5 
Falta informação de adequações obtidas na univers. -0,616 0,325 -0,227 -1,895 0,064 

Nota: * p < 0,05 

R
2
 = 0,376. F(8,51) = 3,835. p = 0,000*. DW = 1,796 
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Em relação à Tabela 13, foi obtido um modelo que apresentou a reta de regressão, 

para o conjunto de variáveis investigadas conforme expressa na Equação (5): 

 

Y
5
=+3,520+ 0,425 A

5
+ 0,216 B

5
−1,904C

5
−0,607 D

5

−0,975 E5−1,064 F5+ 0,306G5−0,616 H 5
 

(5) 

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,376, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 13 explicaram 37,6% da percepção da Carreira. 

 Os valores dos coeficientes do modelo mostram que quem compartilha do 

pressuposto da matriz inclusão (A5) possui o maior valor de Beta na análise de regressão 

na Tabela 13, ou seja, as pessoas que possuem essa concepção de deficiência consideram 

que as PcD têm as mesmas possibilidades de carreira que as demais pessoas em 

instituições públicas. Também as pessoas que afirmam que a falta de recursos financeiros 

para fazer adaptações no ambiente de trabalho é um dificultador para a inserção da PcD 

(B5) têm uma percepção positiva para a carreira das PcD nas instituições públicas. Da 

Tabela 13, a última variável que estabelece uma relação positiva com o fator carreira 

refere-se à convivência com a PcD. Desse modo, quanto mais se tem convivência com a 

PcD, mais há o crescimento da percepção de que a PcD tem as mesmas possibilidades de 

carreira que as demais pessoas. 

 Por outro lado, a falta de informações obtidas na universidade (H5) tem um impacto 

negativo na percepção sobre a possibilidade de carreira da PcD. Em relação ao cargo, 

verifica-se que os cargos de docente e de direção têm uma visão mais negativa acerca das 

possibilidades de carreira que as pessoas que ocupam cargo técnico administrativo. Esse 

resultado indica que a convivência, em mesmo nível hierárquico ou em atividades 

similares, também tem impacto na percepção sobre a possibilidade de carreira das PcD (as 

PcD que fizeram parte da pesquisa ocupam cargo técnico administrativo). Em relação à 

função do respondente, se chefe da PcD, PcD, ou colega de trabalho, verifica-se que as 

chefias das PcD e a própria PcD têm uma percepção mais negativa a respeito das 

possibilidades de carreira das PcD que os colegas que ocupam as mesmas funções dessas 

pessoas. 

  Ao comparar a importância relativa, por meio do valor de beta padronizado, das 

variáveis preditivas referentes às concepções de deficiência, percebe-se que a concepção da 
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matriz de inclusão (A5) é a mais importante. Segundo os valores, dispostos na Tabela 13, o 

aumento de uma unidade em (A4) indica um aumento médio de 0,425 unidades na medida 

de Percepção de Carreira.  

 A partir das análises realizadas foi constatado que a maioria das pessoas 

entrevistadas possui a crença na matriz de inclusão, na percepção de benefícios e de 

treinamento como concepções de deficiência predominantes. Além disso, verificou-se que 

a matriz de inclusão é a concepção de deficiência que tem impacto positivo na maioria dos 

aspectos relacionados à percepção sobre as ações de acessibilidade, Lei de Cotas, Concurso 

e Carreira. Com relação a percepção Lei de Cotas em Concurso, tende a ter uma percepção 

negativa quem acredita que uma das possíveis dificuldades para inserir as PcD é a falta de 

conhecimento sobre recursos materiais e tecnológicos e quanto maior o tempo de ocupação 

da pessoa no cargo. Quem compartilha da matriz normalidade tende a ter uma percepção 

negativa com relação a Lei de Cotas em Concurso Público. Essa percepção negativa 

prevalece nas pessoas que ocupam o cargo de docente e o cargo de direção com relação a 

integração no trabalho entre as pessoas com deficiência que entraram pela lei e as demais 

pessoas. E por fim, quem ocupa os cargos de docente e de direção têm uma visão mais 

negativa acerca das possibilidades de carreira das pessoas com deficiência que as pessoas 

que ocupam cargo técnico administrativo.   

 

5.2 Percepção sobre a Lei de Cotas em Concursos Públicos 

 

 A partir da análise das entrevistas foram construídas categorias visando identificar a 

percepção dos colegas de trabalho e das chefias das PcD e a percepção das próprias PcD, a 

respeito da Lei de Cotas em Concurso Público para as PcD. 

5.2.1 Percepção dos Colegas e Chefias das PcD 

 

 Em relação à percepção sobre a Lei de Cotas, a maioria dos respondentes é 

favorável à sua existência e acredita em sua importância para garantir o acesso de PcD no 

mercado de trabalho. Do total de entrevistados, 35% apresentaram críticas à Lei. 

Considerando a importância da identificação dessas críticas para a compreensão de 

possíveis resistências à inserção de PcD no mercado de trabalho, essas críticas foram 
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agrupadas com a denominação de categorias desfavoráveis à adoção de cotas (Tabela 14) e 

serão apresentadas a seguir. 

  Em relação à pergunta “Que percepção você acha que, as pessoas de uma 

maneira geral, possuem a respeito da reserva de vagas (Lei de Cotas) para a pessoa 

com deficiência em concurso público?”, 35% dos respondentes afirmaram que em sua 

percepção as pessoas de um modo geral são contra a lei, pois viola o princípio da isonomia 

(vide Tabela 14). O fato de tal discurso aparecer em mais de um terço das respostas às 

entrevistas aponta para algumas questões, ou seja, a reserva de vagas é vista pelo meio 

social a que pertencem como uma forma de ferir o direito legal, no qual todos são iguais 

perante a lei sem qualquer distinção. A categoria Violação do princípio da isonomia pode 

ser exemplificada por meio da fala do seguinte respondente: Existe uma opinião contrária, 

as pessoas criticam a lei, eu percebo pelas ligações das pessoas, elas acham que é uma 

forma de burlar a lei. A gente ouve comentário contrário. Pode-se perceber por meio dessa 

fala que o respondente percebe a entrada de uma PcD por meio da Lei de Cotas é 

identificada como se ela estivesse se aproveitando da lei e prejudicando as outras pessoas 

que não entraram por esse sistema. Nesse sentido, a existência do sistema de cotas, 

adotadas especificamente para inserir as PcD na instituição pública passa a ser vista como 

algo que viola o princípio legal, que infringe a questão dos direitos, sendo, portanto, ilícito 

na visão de algumas pessoas. 

 

Tabela 14 - Categorias desfavoráveis à adoção de cotas para pessoas com deficiência 

Item Descrição 
Pergunta 1 Pergunta 2 

Freq., (%) Freq. (%) 

1 Violação do princípio da isonomia 16 35% 10 28% 

2 Privilégio de pessoas com deficiência  15 33% 6 17% 

3 Exclusão de pessoas sem deficiência  11 24% 6 17% 

4 Fere o princípio da meritocracia 8 17% 7 19% 

5 Diminui a qualificação da mão de obra 

no trabalho 

7 15% 8 22% 

6 Desconhecimento/neutralidade  6 13% 1 3% 

7 Desqualificação das pessoas com 

deficiência  

4 9% 4 11% 
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8 Estigmatização das pessoas com 

deficiência 

4 9% 9 25% 

9 Mascarar preconceito 4 9% 13 36% 

10 Não é possível identificar precisamente 

alguns tipos de deficiência 

3 7% 5 14% 

11 Caridade 3 7% 6 17% 

Fonte:Dados da pesquisa,2012. 

  

 Em seguida, pode-se identificar as categorias Privilégio de pessoas com deficiência 

com 33% e Exclusão de pessoas sem deficiência com 24%. A categoria Privilégio de 

pessoas com deficiência pode ser exemplificada pelo seguinte relato:  

 

No meu setor penso na acessibilidade, tenho de pensar sempre no deficiente. 

Eles acham que não, tem que ter. Toda vez que põe cota, limita o número de 

vagas e o brasileiro precisa de emprego. Não é o caso da instituição, não se 

aplica aqui, só lá fora, aqui a gente pensa (Colega de trabalho da PcD 01). 

 

  Pode-se notar uma contradição na fala do entrevistado, pois, ao mesmo tempo em 

que pensa na acessibilidade em seu setor, afirma que a cota limita o número de vagas e que 

o brasileiro precisa de emprego. No entanto, afirma que a instituição em que ele trabalha 

não pensa desse modo, deixando claro que os outros pensam, mas a instituição da qual ele 

faz parte não. Ao mesmo tempo em que se afirma que a cota retira a vaga de outra pessoa 

que também precisa de trabalho, o informante defende a instituição colocando-a fora dessa 

lógica de análise. Essa categoria ressalta que a percepção a respeito da Lei de Cotas para 

PcD em concurso público é percebida como um privilégio, ou seja, uma vantagem 

concedida a um grupo de pessoas, mais especificamente as PcD, sendo concedida a esse 

grupo com prejuízo de outros grupos.  

 Na categoria Exclusão de pessoas sem deficiência o exemplo pode ser verificado 

através do seguinte depoimento:  

 

nunca chegou nenhuma reivindicação até aqui. As pessoas elogiam que ótimo 

que a pró-reitoria está fazendo isso. Não há resistência não, nem a cota e nem ao 

portador. Já ouvi candidato falando com pesar. O deficiente concorre entre eles e 

a concorrência é muito menor entre eles, nesse sentido os outros reclamam. As 

pessoas acham um pouco injusto, eles tinham que ser tratados todos iguais, eles 
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não têm diferença nenhuma. Um candidato disse: isso é discriminar, porque eles 

não têm nenhuma diferença intelectual, o raciocínio é o mesmo (Chefia 01).  

 

 Esse relato deixa entrever uma contradição, pois inicia um diálogo negando que no 

setor em que a pessoa trabalha nunca chegaram reclamações até a respeito da Lei de Cotas 

para PcD em concursos públicos, mas, logo em seguida, ressalta que já escutou candidato 

falando com pesar da Lei de Cotas. Ao relatar o que ouviu e ao citar que os candidatos não 

possuem nenhuma diferença intelectual, afirmando que o raciocínio é o mesmo, as pessoas 

acham injusta a Lei. Essa categoria Exclusão de pessoas sem deficiência revela que os 

outros têm a percepção de que a Lei de Cotas exclui as pessoas sem deficiência, 

concedendo um privilégio às PcD mesmo quando não seria, segundo elas, necessário, já 

que não existe comprometimento intelectual. 

Percebe-se que essas três categorias, que mais foram citadas, estão relacionadas, 

pois tanto o Privilégio de pessoas com deficiência quanto a Exclusão de pessoas sem 

deficiência de modo diferenciado ferem o Princípio da isonomia.  

17% das respostas se encaixam na categoria Fere o princípio da meritocracia, pois 

afirmam que os outros crêem que as cotas deixam de proporcionar uma maior justiça, uma 

vez que as distinções não ocorrem por sexo, raça ou posição social, mas por competição 

entre os indivíduos, conquistadas, em tese, com base no conhecimento. Essas respostas se 

encaixam nessa categoria de acordo com a seguinte fala: acho que os outros pensam que 

não é justo segurar a vaga de outra pessoa, acham que não é a cota que mostra que o 

deficiente tem capacidade (Chefia 02). Por essa fala percebe-se que a pessoa acredita que 

os outros se posicionam de maneira contrária a cota e crêem que essa reserva faz com que 

a PcD ocupe o lugar de outras pessoas, ressaltando que a cota não mostra a capacidade da 

PcD, ou seja, ao utilizar a Cota a pessoa não demonstra seus méritos.  

 Em seguida, com 15%, a categoria Diminui a qualificação da mão de obra no 

trabalho. De acordo com os respondentes, os outros acreditam que a Lei de Cotas para 

PcD em concurso público diminui a qualidade do trabalho, pois privilegia pessoas menos 

qualificadas. Para os respondentes, a questão de enfraquecer a mão de obra pode estar 

relacionada com as concepções de deficiência que a sociedade possui, de enxergar a PcD 

como alguém frágil, que precisa do apoio de outro de modo integral, incapaz de contribuir 
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de forma laboral, enxergando o trabalho da PcD com baixa qualidade. Um exemplo dessa 

categoria: 

 

Eu não concordo com a lei de cotas para deficiente, porque a execução do 

serviço no dia a dia, a rotina de trabalho para pessoas normais não muda, não 

chega um documento especial para o deficiente no trabalho, não tem documento 

em Braille, agora se você vai trabalhar em uma APAE é diferente. Os deficientes 

têm apenas que escolher um trabalho que realmente possam desenvolver 

sozinhos sem auxilio integral. Seria melhor para seu dia a dia e não seria 

constrangedor para si mesmo (Colega de trabalho da PcD 01). 

 

 Esse relato exemplifica o posicionamento contrário em relação às cotas para PcD. 

Na visão da pessoa entrevistada, percebe-se que sua concepção de deficiência parece partir 

do pressuposto da matriz da normalidade, pois geralmente quem compartilha dessa matriz 

costuma ter a visão da pessoa com deficiência como alguém que deve ser segregado, que 

se desvia do padrão e que deve ser mantido em instituições especializadas. O respondente 

justifica que a inclusão da PcD atrasaria o serviço, pois precisaria de alguém para ensiná-la 

e, como não existem documentos em Braille, ela precisaria de outro funcionário para 

ajudá-la. Um fator que reforça o posicionamento do respondente na matriz da normalidade 

é que a questão da adaptação do local de trabalho para a PcD não é algo a ser cogitado, 

pois o foco é a deficiência e nesse sentido, a PcD se torna um problema.  

 13% das respostas se encaixaram na categoria Desconhecimento/neutralidade, ou 

seja, pessoas que acreditam que os outros desconhecem a Lei ou são neutros a esse 

respeito. Essa categoria ressalta falas de respondentes que não se posicionam, que possuem 

um desconhecimento da lei, que não sabem opinar a respeito do tema. Ela mostra também 

uma falta de reflexão sobre o tema em voga. O comentário a seguir pode exemplificar essa 

categoria: Eu acho que os outros aprovam a lei. Ainda não escutei os outros falando 

contrário (Colega de trabalho da PcD 02).  

 Há três categorias com 9%, quais sejam, Desqualificação das pessoas com 

deficiência, a estigmatização das pessoas com deficiência e Mascarar o preconceito. A 

categoria Desqualificação das pessoas com deficiência, de acordo com a fala dos 

respondentes, significa a ausência de disposição para aceitar PcD, tendo uma atitude 

expressa, negativa ou hostil em relação às opiniões relacionadas à inclusão de PcD. Essa 

categoria pode ser demonstrada pela seguinte fala:  
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Tem gente que concorda outros não, porque é uma maneira de ingressar em um 

concurso mais fácil, privilegia só porque tem deficiência. Tem aqueles que 

aceitam, acham bom dar oportunidade aos outros (Colega de trabalho da PcD 

03).  

 

 Pode-se analisar que a pessoa entrevistada acredita que os outros, de uma forma 

geral, têm a concepção de que o concurso para a PcD é uma forma de facilitar seu ingresso 

no mercado de trabalho, afirmando que elas são privilegiadas no concurso porque possuem 

deficiência. Nesse sentido, quando se considera que as cotas seriam simplesmente uma 

facilitação para PcD ingressarem no mercado de trabalho, desconsidera-se toda a história 

de vida dessa pessoa bem como os aspectos socioeconômicos e de acessibilidade que 

dificultam seu acesso educacional.  

 Já a Estigmatização das pessoas com deficiência, ou seja, criticar, marcar ou rotular 

a pessoa com deficiência pode ser explanada na fala subsequente:  

 

Já ouvi comentário que a pessoa deveria concorrer de igual para igual e gente a 

favor. Principalmente na época de concurso as pessoas dizem “ih, já tem vaga 

para deficiente, nossa! Menos uma vaga (Chefia 03).  

 

 Pode-se notar por meio dessa fala que, ao relatar já ter ouvido que a PcD deve 

concorrer de igual para igual com outros candidatos, pois a cotas diminuem as vagas para 

pessoas sem deficiência, o respondente evidencia a percepção de uma discordância da lei 

por diversos fatores, pelo fato da lei ferir os próprios direitos, estar preocupada com a sua 

entrada e diminuir as chances das pessoas sem deficiência passarem em concurso público.  

 A categoria Mascarar o preconceito pode ser vista da seguinte forma: a pessoa 

indica que existem atitudes contraditórias na sociedade com vistas a disfarçar o 

preconceito. Essa categoria pode ser demonstrada na fala a seguir:  

 

Não vejo discussão sobre isso na mídia, em lugar nenhum. Acho que os outros 

não se incomodam muito, não sabem que existe isso. No contexto de agora, não 

vejo questionamento nem a favor, nem contra. Mas eu acho importante existir a 

cota porque a sociedade é muito preconceituosa, e não a universidade, porque 

lida com o servidor. A existência da cota é algo natural, mas o convívio com a 

PcD é difícil para muitos, acredito, por exemplo, no supermercados as pessoas 

que embalam, os outros não têm paciência (Chefia 04). 
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 Essa fala indica dois movimentos contraditórios: o primeiro identifica uma ausência 

de questionamento das pessoas sobre a questão das cotas e a percepção da intolerância em 

relação ao contato com essas pessoas em situação de trabalho. O segundo identifica a 

sociedade como preconceituosa e a universidade (que é parte integrante da sociedade) 

como não preconceituosa. Esses movimentos mascaram o preconceito, pois sempre se é 

possível realçar um elemento da contradição (ausência de questionamento sobre a lei de 

cotas e ausência de preconceito na universidade) e negar a existência do outro ou atribuí-lo 

a outras pessoas, sem que seja necessário incluir-se. 

 Por fim, têm-se as últimas categorias: Não é possível identificar precisamente 

alguns tipos de deficiência e, Caridade apresentam valor de 7%. A categoria Não é 

possível identificar precisamente alguns tipos de deficiência significa que a pessoa não 

consegue identificar o que é deficiência, qual o tipo de deficiência faz parte da lei de cotas, 

a deficiência que, para a pessoa, deve fazer parte da lei, entre outros aspectos relacionados. 

Essa categoria pode ser ilustrada na seguinte fala:  

 

Acho que é muito dividida, pessoas muito a favor, pessoas contrárias. Talvez por 

falta de conhecimento. Eu acho que muitos aprovam porque se sensibilizam com 

a situação do deficiente. Muitas pessoas não aprovam porque muitos possuem 

deficiência leve e as pessoas nem percebem, igual essa minha colega. Exemplo, 

presidente sem dedo, é complicado. Minha colega ocupa vaga de deficiente e é 

leve. As vezes as pessoas não concordam por isso, a deficiência é leve e não 

impede de concorrer com outra. A gente escuta falar da PcD que ela entrou pelas 

cotas. Eu acho muito válida, porque o país e nós mesmos nunca fomos 

preparados para lidar e incluir os deficientes na comunidade. Acho que poderia 

ser mais detalhada em especificar as deficiências, e o grau de dificuldade, tendo 

em vista algumas deficiências serem tão leves que nunca foram impedimento 

para uma vida normal (Chefia 05). 

 

 Pode-se notar, pelo relato, que o respondente acredita que as pessoas ficam 

divididas com relação a essa temática, pois uns desconhecem o tema, enquanto outros se 

sensibilizam. Para ele, muitos não concordam, pois há casos em que a pessoa possui uma 

deficiência leve, a qual os outros nem percebem, e exemplifica com um colega de trabalho. 

A pessoa ressalta que a lei é importante, pois no país as pessoas não foram educadas para 

realizar uma inclusão, e que a lei poderia especificar as deficiências e o grau de dificuldade 

nesse momento. A pessoa entrevistada mostra um desconhecimento acerca da lei que 

especifica os tipos e os graus de deficiência. Por fim, a categoria Caridade significa um 

sentimento relacionado à PcD ou mesmo um comportamento de compaixão relacionado a 
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ela, geralmente encontrado em quem compartilha do pressuposto da matriz espiritual, 

como se observa na seguinte fala: 

 

 Alguns aprovam, outros não. Porque tem uns que só pensam em si próprios, 

outros já têm o coração mais humano. Se ela tem deficiência não é porque ela 

quis ter, a vida é assim mesmo, ela nasceu assim, não tem como (Colega de 

trabalho da PcD 04).  

 

 A pessoa entrevistada acredita que alguns são favoráveis à lei e outros não, e 

ressalta que quem é contrário à lei pensa em si próprio, é mais individualista, enquanto 

aqueles que são favoráveis possuem um coração mais humano e aparentam ter um 

sentimento de pena e caridade com relação à PcD. Ao afirmar que a PcD não teve culpa 

por sua condição, pois nasceu assim, o respondente deixa entrever que a pessoa não teve 

uma boa sorte e que, portanto, é digna de pena. Nesse sentido, como ela não escolheu ser 

assim, os outros devem ter um coração mais humano, devem ser caridosos e deixá-la entrar 

pela lei, concebida como um processo de caridade e bondade.  

 

 Posteriormente, ao questionar a respeito da segunda questão, “O que você acha da 

Lei de Cotas para pessoas com deficiência?”, a maioria das respostas (36%) se encaixa 

na categoria Mascarar o preconceito. É interessante notar o quanto essa categoria se 

destacou nessa segunda pergunta, pois se pode inferir que falar a respeito do que os outros 

acham é mais fácil e confortável do que falar de si próprio, de sua própria percepção. 

Portanto, mascarar o preconceito a respeito do tema e responder de maneira politicamente 

correta parece mais confortável, além de alcançar uma maior desejabilidade social. Além 

disso, esse fator pode ser corroborado quando se verifica os percentuais da tabela de 

categorias desfavoráveis à adoção de cotas. Nas questões que pedem a opinião das pessoas 

sobre o que os outros acham a respeito do tema o respondente consegue se posicionar mais, 

ou seja, falar com mais tranquilidade a respeito do que acha que os outros pensam, embora, 

em muitos casos, pode-se levantar a hipótese de que esteja falando de si próprio.  

 A categoria Mascarar o preconceito pode ser exemplificada pela seguinte fala: a 

diferença não pode ser considerada uma bengala para você se encostar, mas apoio 

totalmente, sigo, respeito, as leis existem para serem cumpridas (Chefia 06). O relato 

demonstra que a pessoa tem posição contrária às cotas e acredita que a PcD se aproveita da 

deficiência para se inscrever no sistema de cotas e, ao utilizar esse sistema, aproveita-se 
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comodamente do favorecimento. É interessante notar que a respondente termina a fala 

ressaltando que apoia a lei e a segue plenamente, ou seja, mascara o preconceito, pois falar 

de modo positivo a respeito da lei é algo politicamente correto.  

 Em seguida, a categoria que mais se destacou foi a Violação do princípio da 

isonomia (28%), exemplificada pela fala seguinte: não sou favorável a nenhuma cota, tá 

diferenciando muito as pessoas, daqui a pouco vai ter cotas para gordo, também não 

morro por isso, acho que depende da história. Eu acho que a cota torna diferente por sua 

diferença (Chefia 07). Essa fala parece partir do pressuposto de que as cotas diferenciam as 

pessoas, tratam-nas de maneira diferente, ou seja, não possuem um tratamento igualitário. 

Além disso, o respondente mostra também uma desejabilidade social ao dizer que não 

morre defendendo a causa, pois, ao relatar o que pensa, justifica-se para amenizar o que foi 

dito. A fala demonstra também a crença de que as cotas diferenciam a pessoa com 

deficiência, como se ela tivesse um tratamento privilegiado por meio desse sistema.  

 A próxima categoria com maior porcentagem foi a Estigmatização das pessoas com 

deficiência (25%). Isso pode ser exemplificado pela seguinte fala: eu escuto muito dizer, 

fulano entrou pelas cotas, se não fosse pelas cotas não teria entrado, tinha fulano que 

poderia ter entrado, era excelente. Já tá humilhando a pessoa (Chefia 03). Nessa fala, a 

pessoa alega ser contrária as cotas, pois esse sistema provoca comparações entre as demais 

pessoas e isso provoca humilhações. Com essa alegação, o informante parece ocultar que 

possui uma percepção de que a pessoa com deficiência possui certa incapacidade de 

conseguir pontuação para ser aprovada, ao contrário de quem entra pela ampla 

concorrência.  

 Com 22% aparece a categoria Diminui a qualificação da mão de obra no trabalho, 

exemplificada pela seguinte fala: se tivesse um governo que desse condição de todo 

deficiente ganhar 1 salário, tipo bolsa-escola, mas mesmo assim a produtividade é 

importante nê? As pessoas precisam se sentir úteis... mas ajudaria bastante, isto seria 

ideal (Chefia 03). Nesse comentário fica nítida a percepção de que a pessoa com 

deficiência deveria ficar em casa sem trabalhar e, ao mesmo tempo, receber um benefício 

governamental, pois não possui condições de exercer determinada atividade, como se fosse 

um ser inútil, que precisa de amparo da lei e de cuidados para a sobrevivência. Retirar o 

trabalho da pessoa equivaleria a considerá-la incapaz de exercer qualquer cargo e função. 

O informante demonstra também uma desejabilidade social ao comentar que as PcD 
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precisam se sentir úteis e a percepção de que a produtividade é importante, algo 

politicamente correto. Todavia, em seguida conclui o raciocínio de que este modo seria 

ideal, ou seja, a pessoa tem conhecimento da importância do trabalho para a PcD, mas 

apenas ter o conhecimento a respeito não é determinante, pois a percepção não foi 

modificada. 

 A categoria que vem em seguida (19%) é Fere o princípio da meritocracia, 

exemplificada nessa fala: primeiro a reserva parte do pressuposto que a pessoa precisa de 

uma proteção e eu não acredito nisso. Seria uma proteção às avessas, eu não vejo que 

essas pessoas precisam dessa diferenciação no concurso. Acho que elas devam concorrer 

de igual para igual. Grande parte de quem conversei tem essa visão (Chefia 07). Pode-se 

perceber que a pessoa enxerga a questão das cotas como algo que fere o principio da 

meritocracia, ou seja, a pessoa deixa de concorrer com seus próprios méritos. Para o 

respondente, a PcD deve concorrer de igual para igual ou seja, na ampla concorrência.  

 Logo em seguida com 17% vêm as categorias Privilégio de pessoas com 

deficiência, Exclusão de pessoas sem deficiência e Caridade. A categoria Privilégio de 

pessoas com deficiência é demonstrada pela seguinte fala:  

 

acho muito positiva a lei, mas alguns tipos de deficiência favorecem alguns 

candidatos. Na questão do concurso público não se pode levar em conta a 

dificuldade de locomoção, mas sim de estudo, exemplo, o fulano (cadeirante) 

tem dificuldade de acesso, mas não de concorrer com outras pessoas (Chefia 08). 

 

  Pode-se observar, nesse depoimento, que alguns tipos de deficiência, como, por 

exemplo, a deficiência física, não impedem que a pessoa tente o concurso na ampla 

concorrência. Para essa pessoa, o impedimento ocorre apenas para quem possui a 

deficiência auditiva e visual, ou seja, a cota é restrita para alguns tipos de deficiência. A 

categoria Exclusão de pessoas sem deficiência pode ser demonstrada pela seguinte fala:  

 

Dá oportunidade para todos. Isso visa tentar acabar um pouco com a 

discriminação. Tem dois lados, às vezes o administrador da instituição aprova, 

mas quem vai conviver com a PcD não, é meio complicado, cada um interpreta 

de um jeito (Colega de trabalho da PcD 04).  

 

 O entrevistado acredita que, por meio da lei, a discriminação contra PcD será 

atenuada. Além disso, ressalta que não adianta haver uma política de cotas e a aprovação 



 

93 

da lei pelo chefe se quem irá trabalhar diretamente com a PcD, como, por exemplo, os 

colegas de trabalho, não aprovam. A categoria Caridade pode ser demonstrada da seguinte 

maneira:  

 

acho que deve continuar. acho uma ideia brilhante. Deve ser dada uma chance 

para as pessoas que tem mais dificuldade que outras e que dessa forma, possam 

ingressar numa universidade ou em empresas e conseguirem um trabalho decente 

e compatível com sua inteligência (Colega de trabalho da PcD 03).  

 

 A pessoa entrevistada reconhece a importância da lei e as dificuldades enfrentadas 

pelas PcD, mas, ao relatar sobre a questão de dar uma chance, parece se referir a cota como 

certo tipo de caridade.  

 A categoria Não é possível identificar precisamente alguns tipos de deficiência 

aparece com 14% e é explicitada na seguinte fala:  

 

Acho que só ser deficiente não serve, é justo ele entrar desde que tenha 

pontuação alta. A deficiência intelectual acho que tem que ter cota porque senão 

eles não arrumam emprego. Exemplo, em 1999 a 2004 contratava-se todas, já em 

2004 teve a questão dos decibéis”. Acho importante, mais penso que deveria 

existir um nivelamento com as notas aos outros candidatos que não estão “nas 

cotas” exemplo: 10 vagas (total) e uma para deficiente (100) candidatos. Se a 

nota do deficiente não estiver com 50% dos acertos não deveria ser contratado 

(Chefia 09).  

 

 Para a pessoa entrevistada não basta ter a deficiência para obter aprovação no 

concurso; é preciso ter pontuação alta. Percebe-se que essa pessoa não conhece o princípio 

da cota, pois é preciso ter uma boa nota para ser aprovado no concurso. Normalmente, os 

editais possuem nota de corte, mas as notas das PcD aprovadas podem ser inferiores às da 

ampla concorrência. Entretanto, caso o edital seja bem elaborado, a nota de corte mínima 

vale para os dois grupos, garantindo a qualidade mínima exigida para assumir os cargos. 

Outra forma de analisar a fala do entrevistado é situar os dois objetivos centrais de um 

concurso público: 1. Estabelecer critérios mínimos (eliminação de candidatos) e 2. 

Estabelecer critérios de ordenação (classificação dos candidatos). As políticas de ações 

afirmativas não alteram os critérios eliminatórios. Além disso, outra informação do 

entrevistado é que entre 1999 e 2004 as empresas privadas faziam contratações sem 

nenhum critério além da deficiência; já a partir de 2004, começou-se a verificar os decibéis 

e os tipos de deficiência. O entrevistado constrói seus argumentos sem conhecer 
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adequadamente a legislação e parece fazer generalizações equivocadas, o que apareceu 

também em outros depoimentos. Por último, a categoria Desqualificação das pessoas com 

deficiência, com 11%, pode ser demonstrada na seguinte fala: Foi uma única forma de 

contratar essas pessoas dentro do local de trabalho. Porque ninguém colocaria um cego 

no mercado de trabalho. Acho que eles têm capacidade (Colega de trabalho da PcD 05) . 

Pode-se perceber certo distanciamento do participante ao se referir às PcD como “essas 

pessoas” e, em seguida, ressaltar que a cota foi a única forma de contratá-las, 

exemplificando que ninguém colocaria um cego no mercado de trabalho. O entrevistado 

parece desqualificar a pessoa com deficiência ao afirmar, de modo generalizado, que 

somente pela lei a pessoa com deficiência visual poderá conseguir um emprego.  

 Com relação à questão Você considera que essa lei tem algum impacto no 

processo de inserção e integração dessas pessoas dentro do local de trabalho? Por 

quê?, pode-se notar, por meio da fala do respondente, que 14 (44%) pessoas responderam 

que a lei possui impactos e 18 (56%) responderam que a lei não provoca impacto. Embora 

mais pessoas considerem que a lei não provoca impacto no processo de inserção e 

integração dentro do local de trabalho pode-se perceber que muitos respondentes não 

entenderam a questão. Entre os respondentes que disseram que a lei provoca impactos 

houve divisão de respostas, pois alguns achavam que o impacto era positivo, enquanto 

outros o consideravam negativo, assumindo posição similar à de quem respondeu que a lei 

não provoca impactos. 

 Em relação à questão O que você acha que mais contribui para a pessoa com 

deficiência prestar o concurso público?, para realizar a análise, primeiramente foram 

listadas todas as respostas e, em seguida, separadas de acordo com as similaridades. Após 

essa etapa, foram realizadas categorias com base nos agrupamentos das falas dos 

respondentes, sob o ponto de vista das chefias e dos colegas de trabalho. Dentre essas 

categorias estão: Motivação, Percepção de igualdade de oportunidade, Condições e 

Adaptação no local de trabalho e Cota/redução da concorrência. A categoria Motivação 

pode ser exemplificada de acordo com a seguinte fala: o incentivo da família, a divulgação 

da cota, informações sobre concurso, a garantia de que tem a vaga, a cota. Nós como 

servidores públicos, temos que cumprir ainda mais por ser uma instituição de ensino 

(Chefia 04). Para a pessoa entrevistada, o incentivo familiar para a PcD é um dos aspectos 

que mais contribuem para que as PcD prestem o concurso. Outro exemplo:  
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eu acho que as pessoas com deficiência que tentam não querem viver como 

coitadas, querem alguma coisa melhor para elas. Elas querem superar os 

conhecimentos porque se ficarem paradas no tempo caem em depressão. Tem 

que superar as dificuldades delas para viver tranquilamente (Colega de trabalho 

da PcD 04).  

 

 Pelo relato do entrevistado há um reconhecimento de que as PcD enfrentam 

dificuldades e não querem ser vistas como dignas de pena, mas, sim, irem em busca de 

algo melhor para serem reconhecidas. 

 Na Categoria Percepção de igualdade de oportunidade o exemplo pode ser 

demonstrado na seguinte fala:  

 

o salário, é o mesmo de qualquer cidadão brasileiro, estabilidade, pois a pessoa 

entra e dificilmente sai (Risos), tem muita flexibilidade” ou “Não sei, mas acho 

que ela procura porque vai ser mais segura. A lei vai ser mais cumprida em 

instituições pública. Exemplo, um amigo disse que trabalha em instituição 

privada era perseguido e por cota preferiu a instituição pública. Meu amigo foi 

forçado a pedir demissão. Na prática inviabilizava o trabalho dele. A pessoa com 

deficiência vai ter estabilidade no serviço público. Meu amigo foi praticamente 

forçado a sair empurrando o serviço que não dava conta de fazer (Chefia 06). 

 

  Um dos motivos que mais contribuíram para a PcD prestar o concurso é a 

estabilidade no emprego, pois, diferentemente do que ocorre na instituição privada, a 

pessoa com deficiência tem segurança na instituição pública, uma vez que não sofre 

pressão para ser demitida, como o entrevistado exemplificou. Outro exemplo nessa 

categoria: A vontade de ter contato, mostrar que ela tem capacidade, que ela tem 

desempenho, que ela pode desempenhar bem. E também exemplo, o trabalho dela é um 

exemplo de vida. Isso é um incentivo, mostrou para os outros (Colega de trabalho da PcD 

02). Pelo relato da pessoa entrevistada, pode-se notar que um dos fatores que mais 

contribuem para a PcD prestar o concurso é a vontade de ter contato com os outros. Parece 

que, para a pessoa entrevistada, a PcD vive mais isolada e, por isso, quer mostrar que é 

capaz, que pode desempenhar bem o trabalho, além de se constituir como exemplo de vida 

e incentivo para os outros. Nesse fator também fica claro que, para o entrevistado, a PcD 

enfrenta dificuldades, possui a vida mais difícil e, portanto, ao estar no mercado de 

trabalho, desempenhando sua função, torna-se exemplo de vida para outras pessoas. Nessa 
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categoria, outro exemplo também pode ser enfatizado, levando em consideração a 

autoestima:  

 

a estima, a valorização dela mesma. A pessoa pode passar por uma cota e não 

necessariamente dar conta de trabalhar. Isso depende da pessoa para pessoa. 

Acho que valoriza mais a conquista dela. Quando ela consegue o emprego, 

mesmo sendo por cota. Entrar por meio da cota depende muito da pessoa, do 

jeito da pessoa se posicionar como ela encara isso na vida, se já sofreu muito, se 

acha que merece, depende se a pessoa for bem resolvida, história da família 

(Chefia 05).  

 

 Para a pessoa entrevistada, um dos motivos que mais contribuem para a pessoa com 

deficiência prestar um concurso pela lei de cotas é a valorização de si mesma. Para o 

entrevistado quando a PcD passa no concurso e consegue um emprego, valoriza mais a 

conquista, mesmo sendo obtido com subsídio da cota. Além disso, ressalta que a utilização 

da cota para a PcD dependerá de como a pessoa se posiciona na vida e de sua história 

familiar. 

 Na Categoria Condições e Adaptação no local de trabalho, o exemplo pode ser 

demonstrado por meio do seguinte comentário: eu acredito que é o local que mais pode 

recebê-los e adaptá-los. Diferentemente de uma empresa privada, a não ser pela 

responsabilidade social, sempre visando o lucro (Chefia 07). Pode-se verificar, pela fala 

do entrevistado, que uma empresa privada dificilmente receberia uma PcD se não fosse 

pela responsabilidade social, pois a empresa privada visa sempre o lucro, enquanto a 

empresa pública pode adaptá-los e recebê-los de maneira melhor.  

 A Categoria Cota/redução da concorrência, pode ser demonstrada na seguinte fala:  

 

a questão da cota, se tiver contribui muito, dependendo da deficiência e do cargo 

ela não vai ter impedimento de concorrer. E mesmo que não tenha a cota a 

instituição pública é mais supervisionada, se ela passou no concurso, ela tem que 

aceitar e acabou. Na hora que ela passou no concurso público o edital não tem 

restrição nenhuma basta ela ser aprovada, diferentemente da empresa privada, 

um exemplo, dependendo do cargo a deficiência da pessoa não impede de 

atribuir a função, se o gestor de uma empresa privada, vê uma dificuldade em 

receber uma PcD, com dificuldade de locomoção, ele diz que não quer por 

problemas técnicos, já no serviço público tudo é mais fácil, você não rejeita 

ninguém por questões como essa (Chefia 08). 

 

 No relato acima, nota-se uma diferença com relação a aceitar a PcD tanto em 

empresa pública quanto em empresa privada. Quando a chefia relata que, embora exista a 
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cota, o gestor da empresa privada pode direcionar a PcD para um determinado setor 

alegando problemas técnicos em determinados locais. Já na empresa pública é diferente, 

pois, uma vez aprovada em concurso, a pessoa está amparada pela lei.  

 Segue-se outro exemplo dessa categoria:  

 

Porque é a única forma dela conseguir um emprego. Aqui no setor onde trabalho 

não tem como contratar, tem escadas. Eles comentam que é difícil conseguir 

emprego fora. No concurso a gente tem visto que tem aumentado a procura 

principalmente o cargo com menor nível de escolaridade. Se tivesse mais vagas 

destinadas ao portador cresceria a demanda, maior a procura. Nível superior é 

difícil de achar portador, tem vezes que não há nem inscritos. Aqui na cidade 

costuma ter vagas para nível superior e raramente são preenchidas, falta 

informação do candidato, eles não sabem que tem que enviar, vão para concorrer 

e perdem a vaga, a gente tem que ligar. Porque o candidato não lê o edital e 

perde o dia, ai o número de candidato diminui também (Colega de trabalho da 

PcD 05). 

 

 O enunciado da pessoa entrevistada mostra que a única forma de PcD conseguirem 

um emprego é pela lei de cotas, mas afirma que, no local onde trabalha, não há como 

incluir PcD, pois há escadas. Para essa pessoa, no local onde trabalha não foi cogitado uma 

adaptação. De imediato, o respondente afirma que não há como contratar PcD, embora as 

escadas não sejam empecilho para muitas deficiências. O respondente ressaltou também 

que há poucas PcD que possuem curso superior, que às vezes há concurso sem PcD 

inscritas, e que esse fato ratifica a questão das cotas para as PcD, uma vez que, devido à 

situação sócio-histórica dessas pessoas, como o acesso à educação é dificultado por 

acessibilidade, fatores econômicos, entre outros aspectos, dificultam a trajetória para uma 

ascensão e uma inserção no mercado de trabalho. Segundo a pessoa entrevistada, as vagas 

para PcD com nível superior raramente são preenchidas na cidade. Por outro lado, tem 

aumentado a procura principalmente pelo menor nível de escolaridade, no qual há um 

maior número de pessoas. Essa evidência está coerente com o cenário nacional, conforme 

RAIS (2011). Os dados entre 2010 e 2011 praticamente permanecem estáveis, conforme a 

Tabela 15, que mostra que o percentual de PcD analfabetas que possuem emprego formal é 

quase três vezes maior do que o percentual para as PcD com ensino superior que possuem 

emprego formal. 
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Tabela 15 - Número de empregos de PcD por grau de escolaridade 

Escolaridade 
2010 2011 

N
o
 PcD Total % N

o
 PcD Total % 

Analfabeto 3126 222251 1,41% 2560 179024 1,43% 

Ensino Superior 37103 7271945 0,51% 39651 7857921 0,50% 

Total 306013 44068355 0,69% 325291 46310631 0,70% 

Fonte: RAIS/2011 – MTE 

  

 É notório, segundo as entrevistas, que os indivíduos respondem de maneira 

diferenciada à questão número 1 da questão número 2. Pode-se notar, de acordo com a 

Tabela 14, os resultados relativos à Violação do princípio da isonomia, o Privilégio de 

pessoas com deficiência e Exclusão de pessoas sem deficiência são maiores na pergunta 1 

do que na pergunta 2.  

 Ao reportar-se à Tabela 14, pode-se perceber que as categorias do item 1,2,3 e 6 – a 

saber: Violação do princípio da isonomia, Privilégio de pessoas com deficiência, Exclusão 

de pessoas sem deficiência, Desconhecimento/neutralidade – possuem maior frequência na 

pergunta número 1, “Que percepção você acha que, as pessoas de uma maneira geral, 

possuem a respeito da reserva de vagas (Lei de Cotas) para a pessoa com deficiência em 

concurso público?”, em comparação a pergunta número 2: “O que você acha da Lei de 

Cotas para pessoas com deficiência?”. Ao falar dos outros, a pessoa sente mais liberdade 

para expressar tanto os sentimentos quanto as convicções a respeito do tema e sente-se 

menos constrangida do que falar de si própria.  

 Por outro lado, as categorias, 8,9,10 e 11 – a saber: Estigmatização das pessoas 

com deficiência, Mascarar preconceito, Não é possível identificar precisamente alguns 

tipos de deficiência e Caridade – possuem uma frequência maior na questão número 2 em 

comparação a questão número 1. Pode-se inferir que essas categorias estão impregnadas de 

preconceito de uma maneira mais sutil. Portanto, a pessoa consegue expor mais os 

sentimentos em relação ao que pensa a respeito do tema em voga. Alguns comportamentos 

que aparecem com alguma frequência na fala dos respondentes são a questão da existência 

das cotas, pois, para eles, não devem existir para alguns tipos de deficiência. Desse modo, 

para compensar esse preconceito mascarado ressaltam que algumas PcD são mais 

inteligentes e esforçadas que as demais pessoas. A fala de um entrevistado pode ressaltar o 

exemplo citado: Não concordo com nenhum tipo de cota. Não é justo a distinção entre as 

pessoas, trabalho com pessoas com deficiência e acho que tem o mesmo ou mais 
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capacidade do que uma pessoa sem deficiência (Chefia 10) . Percebe-se que, ao dizer que 

a pessoa com deficiência possui capacidade igual ou maior do que as demais pessoas, pode 

ser uma forma de supervalorizar a pessoa com deficiência e, dessa maneira, justificar que 

ela não utilize a cota. Para amenizar a situação de se posicionar contra a reserva de vagas, 

uma vez que ao fazer isso não atende aos princípios da desejabilidade social, a pessoa 

afirma que as PcD possuem capacidade igual ou maior do que as demais pessoas. No 

entanto, o foco é nas PcD e não nas condições da sociedade que dificultam a acessibilidade 

dessas pessoas.  

 As Categorias 4,5 e 7 – a saber: Fere o princípio da meritocracia, Diminui a 

qualificação da mão de obra no trabalho e Desqualificação do trabalho das pessoas com 

deficiência – possuem uma frequência parecida tanto na pergunta número 1 quanto na 

número 2. Percebe-se o preconceito em torno dessas três categorias: a primeira afirma a 

questão do saber, do mérito, desconsiderando o processo sócio-histórico; a segunda 

acredita que o trabalho das PcD é menos qualificado; e para a terceira a questão da cota 

pode deixar as pessoas sem deficiência em desvantagem com relação às PcD. Quanto à 

questão do mérito, Delgado & Goulart (2011) também encontraram que a maioria dos 

entrevistados concorda que a inclusão de PcD em uma instituição de ensino na opinião dos 

entrevistados se dá apenas para cumprir a Lei de Cotas. 

 

5.2.2 Percepção das Próprias PcD 

 

 Das 6 pessoas entrevistadas, 3 prestaram o concurso pela Lei de Cotas e outras três 

entraram sem passar pela reserva. Frente à questão O que mais contribuiu para você 

prestar o concurso na UFSJ?, a perspectiva profissional foi a resposta mais citada. Já 

frente à questão Você acha que a Lei de Cotas facilita ou dificulta o processo de 

inserção e integração dentro do local de trabalho e por quê?, todos os respondentes 

afirmaram que as cotas facilitam, mas alguns respondentes não deixaram de ressaltar que, 

dependendo da deficiência, as pessoas podem ter problemas. Um exemplo de um 

respondente pode enfatizar isso:  

 

em relação a isso é muito complexo, só a inscrição não facilita, vai haver o 

preconceito. Já escutei muito: entrou pela cota. É uma forma válida de inscrição, 

mas o preconceito é muito grande, igual as cotas raciais, o preconceito aumenta 
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porque o número de vagas é maior, a sociedade não tem uma visão boa do 

deficiente que trabalha, não acham que ele é produtivo (PcD 03). 

 

 De acordo com a fala, pode-se perceber que os outros têm muito preconceito com 

relação às PcD, pois ela sempre escuta as pessoas se referindo às PcD que entraram pela 

cota; o mesmo ocorre pelas cotas raciais. Ela ressalta também que o número de vagas 

reservadas para PcD é grande e que a sociedade não considera essas pessoas como 

produtivas.  

 Com relação à questão Como você se sentiu ao prestar o concurso público com 

reserva de vagas para as pessoas com deficiência? Por quê?, das pessoas que prestaram o 

concurso pela reserva de vagas, um respondente disse que foi sem constrangimento algum, 

mas os demais disseram ter ficado constrangidos. Esse fato pode ser exemplificado pelo 

depoimento: (risos) acho que ninguém sente bem. Tentei muito, muito mesmo o concurso, 

na verdade ninguém quer, ainda mais do problema que passei em outro concurso pelas 

cotas, muita gente quer o concurso (PcD 01). Pode-se verificar que o respondente possui a 

percepção de que tentar a reserva de vagas em um concurso pode desmerecer ou 

desqualificar a pessoa, embora reconheça que isso é um direito garantido. Outro exemplo:  

 

foi muito importante e significativo, sugiro que este processo/oferta continue 

sempre proporcionando as PcD esta oportunidade. As pessoas te olham diferente, 

fui discriminada porque minha deficiência não “aparecia”, muitas pessoas não 

sabiam e duvidaram da minha pessoa (PcD 02).  

 

 O respondente acredita que a Lei de Cotas é uma oferta muito importante, mas 

ressalta que se sentiu muito discriminado ao tentar o concurso por meio desse auxílio, pois, 

como sua deficiência não era aparente, as pessoas o questionavam e achavam que ele 

estava aproveitando-se da lei de cotas. Com relação à questão Qual o significado de estar 

trabalhando na UFSJ para você?, a maioria dos respondentes afirmou que fazia parte de um 

sonho, uma conquista. Uma realização pessoal e profissional. Uma instituição de ensino 

importante como ela é para o Brasil. Uma instituição de ensino bem conhecida (PcD 03). 

Pode-se perceber que o respondente se sente feliz por trabalhar na instituição. 

 As PcD foram questionadas a respeito da seguinte questão: Que percepção você 

acha que, as pessoas de uma maneira geral, possuem a respeito da reserva de vagas 

(Lei de Cotas) para a pessoa com deficiência em concurso público? De acordo com as 
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respostas das PcD entrevistadas, pode-se verificar que, de uma maneira geral, as PcD 

acreditam que a sociedade nutre sentimentos de caridade, acredita que a inclusão pode 

diminuir a qualificação da mão de obra no trabalho, possui certo estigma com relação às 

PcD e possui uma dificuldade em identificar precisamente alguns tipos de deficiência. 

Algumas falas dos respondentes podem ressaltar esses aspectos:  

 

eu acho que hoje em dia as pessoas aceitam bem o deficiente, mas é preciso 

mudar a imagem do deficiente, passar de “coitado” que está ali só para preencher 

a vaga para alguém produtivo e eficiente que está ali acrescentando alguma coisa 

para a instituição (PcD 01). 

 

  Nessa fala há uma contradição, pois, ao mesmo tempo em que a pessoa diz que 

hoje em dia se aceita bem a pessoa com deficiência, também afirma que é preciso mudar a 

imagem da pessoa que tem deficiência, mudando seu estatuto de coitado para o de 

produtivo, como se os outros pensassem dessa maneira. Outro exemplo: uma percepção 

bem negativa parte do pressuposto de que não dão conta, de que são ineficientes. Eu não 

conheço nenhuma pessoa com deficiência que trabalhe em uma empresa pequena que não 

tenha obrigatoriedade de contratá-la (Chefia 10). Para o entrevistado, os outros possuem 

uma percepção bem negativa acerca das PcD no mercado de trabalho, pois não acreditam 

em sua capacidade, acham que são ineficientes. Há também exemplos de pessoas que 

acreditam que os outros incluem por obrigatoriedade: os dirigentes, acredito, abrem as 

vagas para cumprimento da lei. Na opinião da pessoa entrevistada, os dirigentes reservam 

as vagas como mero cumprimento da a lei, de modo que a reserva é feita de maneira 

obrigatória.  

 Há respondente que acredita que os outros se dividem na forma de pensar: há uma 

divisão de pensamentos. Acho que quem trabalha muda a percepção dos outros, isso 

facilita quebrar preconceitos. É difícil uma pessoa se manifestar comigo em relação a 

deficiência. As pessoas acham que o deficiente não tem produção e não é produtivo (PcD 

04). Para a PcD, entrevistada, as pessoas sentem-se divididas em relação a esse tema e o 

fato da PcD trabalhar, estar no meio de outras pessoas, modifica a percepção dos outros, 

desmistifica o desconhecido. Outro fator importante é que dificilmente falam sobre a 

deficiência com esta pessoa, o que pode significar certo tabu, medo de maltratá-la ou de 

demonstrar preconceito em relação a ela. Além disso, a pessoa entrevistada destacou que 

os outros, de uma forma geral, acreditam que a pessoa com deficiência não é produtiva. 
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Outro exemplo ressalta que os outros ainda possuem uma visão preconceituosa: Uma visão 

um pouco preconceituosa ainda, mas que está mudando aos poucos, com a convivência de 

ambos. A PcD reconhece que aquelas sem deficiência possuem preconceito em relação a 

PcD, mas atesta que essa visão está sendo quebrada e transformada por meio da 

convivência. 

 Segundo outro respondente, pode-se verificar também que muitos não possuem 

uma visão positiva a respeito da lei de cotas, pois não conseguem identificar precisamente 

alguns tipos de deficiência, ou seja, especificando que algumas deficiências justificam a 

reserva de cotas, enquanto outras não:  

 

acho que tem aceitação, mas um pouco questionada. Muitas vezes a pessoa diz: 

mas ele fala e escuta... acho que não tem muita seriedade não. Enquanto não 

tiver capacitação, vai ter muita resistência, não ter contato, tem que ter 

continuidade, só 1 curso por ano é pouco. Até então, muita vaga. Acho que o RH 

precisa estar mais voltado para isso e não só o curso de psicologia. É um 

processo longo. Acho que as salas de aula na Universidade precisam ter Libras, 

nas salas de aula, nas portas dos banheiros. Só porque tem poucos alunos? É tão 

simples fazer as placas, sinalizar (PcD 02).  

 

 Para a PcD, as pessoas aceitam a lei, mas ainda questionam. Em alguns casos, 

duvidam da necessidade da cota. A PcD também ressalta que é preciso existir capacitação 

da pessoa com deficiência e, enquanto não houver mais capacitação tanto das chefias 

quanto dos colegas de trabalho, as pessoas terão muita resistência. Segundo a PcD 

entrevistada, não basta existir apenas um curso por ano, ou só a psicologia se envolver 

nisso; é preciso que o RH se envolva mais, abraçando a causa para o desenvolvimento de 

melhorias nesse aspecto. Reconhece que é um trabalho longo, que é preciso certo tempo 

até que as pessoas se modifiquem tanto na percepção quanto no comportamento em relação 

a esse aspecto.  

 A questão seguinte indaga Que percepção você possui a respeito da reserva de 

vagas (Lei de Cotas) para a pessoa com deficiência em concurso público? Pode-se 

observar que a PcD entrevistada não acredita em suas potencialidades, como pode ser 

verificado na fala a seguir: acho excelente, ajuda muito. Eu acho que não teria passado se 

não fosse a lei. Cada vez mais concorrido, é muito difícil. Nesse comentário, a pessoa 

ressalta a importância da lei, reconhecendo que não seria aprovada se tentasse esse direito. 
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Isso pode demonstrar um reconhecimento de sua incapacidade de conseguir a vaga com 

uma concorrência maior ou uma autoestima baixa. 

 Há também quem reconhece que a PcD possui dificuldades devido ao processo 

sócio-histórico, como pode ser visto nessa fala: acho que é uma oportunidade de acesso 

para quem tem mais dificuldades do que outros. A pessoa entrevistada tem a percepção de 

que as PcD têm mais dificuldades do que as outras pessoas; por isso, a reserva de vagas 

para PcD é uma oportunidade de acesso. 

 O reconhecimento da lei de cotas em concursos para PcD também é visto como 

uma forma de garantir o acesso de maneira mais igualitária, sendo exemplificado por uma 

PcD:  

 

acho positiva. Uma forma de garantir o acesso de maneira mais igual as PcD, a 

um acesso mais fácil ao mercado de trabalho, possibilitando a igualdade de 

condições, porque nem sempre o acesso ao conhecimento é igual a todas as 

pessoas porque muitas vezes a necessidade de aprendizado não é atendida por 

muitas instituições de ensino (PcD 05).  

 

 A pessoa tem a percepção de que a lei é positiva, que o acesso é garantido de 

maneira mais igualitária as PcD, facilitando a entrada no mercado de trabalho. 

 Já há também quem reconheça a sua importância, tendo em vista de que é algo 

temporal como pode ser visto na seguinte fala: eu acho legal, dá visibilidade para essa 

condição. Tomar cuidado para não virar lei do protecionismo. Acho que precisa ter, mas 

no momento que o profissional está na instituição tem que produzir e ser avaliado como os 

outros (PcD 06). O entrevistado reconhece a importância da lei, que considera interessante, 

mas ressalta que é preciso atentar para que não se torne um protecionismo, ou seja, em sua 

concepção o profissional deve produzir e ser avaliado como os outros, sem protecionismo. 

A pessoa entrevistada parece partir do pressuposto da matriz da inclusão, na qual, dada as 

condições, a PcD deve produzir e ser avaliada como as outras pessoas. O mesmo pode ser 

visto na seguinte fala:  

 

“boa pergunta! Acho que facilita a inclusão no mercado. É importante. Vejo 

como medida corretiva acho que tem que ser revisada daqui a um tempo. Acho 

que é válido, mas daqui a um tempo tem de rever. Acho que esse dispositivo não 

será necessário, assim espero. Exemplo, daqui a 20 anos o mercado tá absorvido 

sem a necessidade da cota, não precisa ter (PcD 04).  
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 De acordo com a PcD entrevistada, a lei de cotas facilita a inclusão e é vista como 

uma lei importante. Segundo essa pessoa, a lei é uma forma de corrigir a desigualdade 

existente, mas precisa ser revista daqui a algum tempo, pois o mercado de trabalho estará 

modificado e incluirá as pessoas com deficiência sem necessitar do abrigo da lei. 

 Por fim, pode-se verificar ao longo das entrevistas que as pessoas sentiram-se mais 

confortáveis em responder a questão número 1 em relação a número 2, pois falar a respeito 

do que os outros pensam é mais tranquilo do que falar de si mesmo, ou seja, atribuir aos 

outros as criticas com relação a Lei. Esse fato foi comparado na tabela de categorias 

desfavoráveis as cotas, com relação a categoria Violação do principio da Isonomia e com 

relação a categoria Mascarar o preconceito. Além disso, com relação a percepção das 

próprias PcD a respeito do que os outros acham da Lei constatou-se que de uma maneira 

geral elas acreditam que a sociedade nutre sentimentos de caridade, que os outros possuem 

um certo estigma com relação a elas e uma certa dificuldade em identificar precisamente 

alguns tipos de deficiência.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 A presente seção tem como objetivo apresentar uma síntese dos principais 

resultados encontrados nesta investigação, mostrar as contribuições e limites o trabalho e, 

por fim, discutir sobre possibilidades de futuras pesquisas sobre a temática. 

 

 

6.1  Conclusões 

 

 O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a relação entre as concepções de 

deficiência e a percepção das PcD, chefias e colegas de trabalho a respeito da Lei de Cotas 

em concursos públicos. A amostra foi composta de 60 pessoas, sendo oito PcD que 

ocupam cargo técnico administrativo.  

 Foi observado que a maioria das pessoas entrevistadas possui a crença na matriz de 

inclusão e na percepção de benefícios e de treinamento como concepções de deficiência 

predominantes.  

 Por concordância com a Lei de Cotas, foi adotada a perspectiva que contempla a 

concordância stricto sensu, com a obrigatoriedade legal de reserva de vagas em concurso 

público para PcD e as decorrências dessa legislação, tais como: adequação dos concursos 

públicos, possibilidade de integração e carreira dessas pessoas e realização de ações que 

possam efetivamente garantir sua inclusão nas instituições. 

 Foi identificado que a matriz de inclusão é a concepção de deficiência que tem 

impacto na maioria dos aspectos relacionados à percepção sobre a Lei de Cotas. Verificou-

se que as pessoas que compartilham dessa forma de perceber a deficiência como um 

problema social são as que mais concordam que ações de adequação são possíveis de 

serem efetivamente realizadas, são favoráveis à reserva de vagas para as PcD através da 

Lei de Cotas, apontam a necessidade de adequação dos concursos públicos para atender às 

necessidades das PcD e acreditam nas possibilidade de carreira dessas pessoas nas 

instituições públicas. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de desenvolver atividades de 

sensibilização e trazer informações para que as pessoas em geral possam passar a ver a 

deficiência como uma desvantagem decorrente das dificuldades da sociedade para ser 

acessível a todos. 
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 Também foi constatado que vários aspectos sociodemográficos têm impacto na 

percepção sobre a Lei de Cotas, como fatores relacionado à convivência com PcD, 

formação, informações e tempo no cargo. É importante sublinhar que o fato de ocupar 

função similar à das PcD, no caso da pesquisa técnico administrativo, tem impacto positivo 

na percepção de integração e carreira delas. Então, admitir PcD nas diversas funções para 

as quais elas têm formação, garantindo condições de adequação no trabalho, auxilia numa 

percepção mais positiva em relação a essas pessoas, principalmente no que se refere à 

carreira, que é um fator comum de insatisfação entre as pessoas com deficiência (Almeida, 

Carvalho-Freitas & Marques, 2009; Carvalho-Freitas, 2009; Barbosa-Gomes, 2009; 

Carvalho-Freitas, Marques, & Almeida, 2009).  

 Outro aspecto importante identificado é que o fato de as universidades não 

oferecerem informações sobre adequações tem impacto negativo na percepção da 

necessidade de adequações nos concursos e na percepção de possibilidade de carreira das 

PcD, diferentemente de quando não se tem essa informação na escola ou na família. Isso 

indica a importância dessa instituição para a modificação em relação à percepção das 

pessoas. 

  Interessa observar que, nas entrevistas, o percentual de respostas que afirmam que a 

Lei de Cotas fere o princípio de isonomia é semelhante ao valor estimado daqueles que 

duvidam ou discordam da matriz de inclusão. Quanto às ações de acessibilidade, a maioria 

das pessoas são favoráveis às ações de adequações que permitam às PcD realizarem 

adequadamente o concurso. Mas, quando se refere à concordância da aplicação da Lei de 

Cotas, o percentual que concorda é relativamente inferior, e isso mostra que a reserva de 

vagas é menos aceita.  

 Foi possível verificar também alguns aspectos nas entrevistas. Foi constatado entre, 

no máximo, 35% dos respondentes, uma predominância de categorias desfavoráveis à 

adoção de cotas para PcD em concursos públicos. No entanto, observa-se que o percentual 

de respondentes que explicitaram posicionamentos contrários à Lei de Cotas, em torno de 

35%, é o mesmo que discorda ou duvida da matriz inclusão.  

  As principais categorias identificadas como desfavoráveis à inclusão foram: 

Violação do princípio da isonomia, Privilégio de pessoas com deficiência, Exclusão de 

pessoas sem deficiência, Fere o princípio da meritocracia, Diminui a qualificação da mão 

de obra no trabalho, Desconhecimento/neutralidade, Desqualificação das pessoas com 
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deficiência, Estigmatização das pessoas com deficiência, Mascarar preconceito, Não é 

possível identificar precisamente alguns tipos de deficiência e Caridade. Nas entrevistas, 

foi possível identificar que, mesmo entre as pessoas que se posicionam de forma 

desfavorável à Lei de Cotas, existe uma dificuldade em expressar claramente essa opinião. 

As estratégias mais utilizadas foram atribuir aos outros a discordância e as críticas à Lei, 

mantendo um discurso pautado na desejabilidade social. No entanto, o conhecimento 

dessas opiniões desfavoráveis é importante para se entender as dificuldades de inserção das 

PcD no trabalho, trazendo elementos que podem contribuir para a realização de futuras 

pesquisas.  

 Finalizando, foi possível identificar que existe relação entre concepções de 

deficiência e a percepção sobre a Lei de Cotas, sendo a concepção baseada em princípios 

da inclusão o mais relevante fator explicativo. Além disso, a pesquisa permitiu ampliar a 

questão da compreensão da Lei de Cotas para além da concordância com a reserva de 

vagas em concurso público, buscando contemplar aspectos decorrentes dessa legislação e 

que são necessários para garantir a igualdade de oportunidades para as PcD. 

 

 

6.2 Principais Contribuições da Pesquisa 

 

 Uma das principais contribuições da pesquisa foi organizar a literatura a respeito do 

tema em si. Além disso, o estudo traçou um panorama da Lei de Cotas em outros países, 

facilitando a compreensão do funcionamento da lei e de outras culturas e procurou 

esclarecer a questão do Concurso público e suas especificidades para as pessoas com 

deficiência. E por fim, durante o estudo buscou-se problematizar a legislação a partir de 

alguns modelos teóricos. 

 

 

6.3 Limitações da Pesquisa 

 

 A pesquisa possui várias limitações, sendo a principal a impossibilidade de 

generalização dos resultados da amostra utilizada. Desse modo, levando em consideração o 

limite desta pesquisa, qualquer trabalho que utilizar esses dados obtidos, especificamente 
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sobre a percepção das chefias, dos colegas de trabalho e das próprias PcD a respeito da lei 

de cotas em concursos públicos deverá ressaltar que eles foram obtidos a partir de um 

conjunto de opiniões em uma dada realidade e não permitem generalizações para contextos 

diferentes.  

 

6.4 Perspectivas para Futuras Pesquisas 

 

 Essa pesquisa poderá ser aprimorada com alguns procedimentos como ser 

reaplicada em outros contextos, ou seja, em outras universidades para aumentar a amostra. 

Além disso, ela poderá ser reaplicada em amostras aleatórias para possibilitar um 

conhecimento maior a respeito do tema, aperfeiçoar os instrumentos de medida para 

facilitar o aumento da generalização dos dados. Poderá também ser reaplicada em outros 

contextos maiores para comparar a percepção tanto das chefias e dos colegas quanto das 

próprias PcD que entraram pela lei de cotas em concurso público e as que não entraram 

pela lei.  

 Outras perspectivas futuras também seria aplicar o inventário aos docentes das 

instituições para mapear as concepções e as percepções a respeito da lei de cotas em 

concursos públicos para PcD e elaborar e validar um inventário com base nas respostas 

obtidas nessa pesquisa a respeito das percepções das chefias, dos colegas de trabalho e das 

PcD a respeito da lei de cotas em concurso público.    

 Deve-se ressaltar que há diversas possibilidades e perspectivas futuras, uma vez que 

a temática é nova e há uma escassez de pesquisa que versam sobre o tema. Com isso, 

novas pesquisas ampliarão o conhecimento a respeito do tema, o que poderá conscientizar 

as pessoas por meio de sensibilização, intervenção e reflexão sobre a temática para 

modificar as percepções que levam ao preconceito e, consequentemente, as ações que 

dificultam a inclusão. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1 – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 
Título: LEI DE COTAS EM CONCURSOS PÚBLICOS: A PERCEPÇÃO E A 

CONCEPÇÃO DE DEFICIÊNCIA DAS CHEFIAS, DOS COLEGAS DE 

TRABALHO E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.  

Coordenadora:  Mestranda Maristela Ferro Nepomuceno 

Email: maristelafnep@gmail.com 

 

Orientadora: Dra. Maria Nivalda de Carvalho Freitas 

 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo LEI DE COTAS EM 

CONCURSOS PÚBLICOS: A PERCEPÇÃO E A CONCEPÇÃO DE 

DEFICIÊNCIA DAS CHEFIAS, DOS COLEGAS DE TRABALHO E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

O objetivo deste estudo é analisar a percepção e as concepções das pessoas com 

deficiência, chefias e colegas de trabalho a respeito da entrada das pessoas com 

deficiência por meio da Lei de Cotas em concursos públicos.  

Caso você participe, será necessário responder a dois questionários e uma 

entrevista. Serão feitas perguntas sobre como você vê a deficiência, qual a percepção que 

você possui das pessoas com deficiência que entram no concurso público pela Lei de 

Cotas. Os avanços nesta área ocorrem por meio de pesquisas como estas, portanto não há 

respostas certas ou erradas, o importante é a sua opinião. 

A sua participação nesta pesquisa não interferirá nas suas relações no ambiente de 

trabalho, você não será punido por realizá-la, e não oferece nenhum risco ou desconforto 

para você. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem sofrer prejuízo. Você não 

receberá qualquer valor em dinheiro, pela participação no estudo, 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, 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 no presente estudo serão utilizados na Dissertação de Mestrado, 

em artigos científicos e em apresentações em congressos. As responsáveis garantem a total 

privacidade e estrito anonimato dos participantes, no entanto, os dados obtidos serão 

utilizados na realização das formas de trabalhos acadêmicos citados anteriormente. 
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Portanto, garantimos, desde já, a confidencialidade, a privacidade e a proteção dos dados e 

a não estigmatização, escusando-se de utilizar as informações geradas pelo trabalho em 

prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de 

prestígio ou de quaisquer outras formas de discriminação. 

 

 

 

MARISTELA FERRO NEPOMUCENO 

Departamento e Mestrado de Psicologia 

 

MARIA NIVALDA DE CARVALHO-FREITAS 

Departamento e Mestrado de Psicologia 

 

 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 
Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

(nome do voluntário) 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou 

livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão, e que 

isso não me causará nenhum prejuízo. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

 

 

........................................................................, ........../........../............... 

     (Cidade)                                                               (Data) 

 

 

 

__________________________________          ________________________ 

Assinatura                                            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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8.2 Anexo 2 – Inventário de Concepções de Deficiência (ICD) 

 A seguir são apresentadas as telas do questionário eletrônico elaborado na 

ferramenta gratuita disponibilizada no Google Docs.  

 

Tela 1 

 
 

Tela 2 

 
 

Tela 3 
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Tela 4 

 

Tela 5 

 

Tela 6 
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Tela 7 

 

Tela 8 

 

Tela 9 
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8.3 Anexo 3 – Percepção sobre Ações de Acessibilidade para PcD 

Tela 1 

 

Tela 2 

 

Tela 3 
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Tela 4 

 

Tela 5 

 

Tela 6 
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Tela 7 
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8.4 Anexo 4 – Caracterização do Respondente 

 

Tela 1 

 

Tela 2 
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Tela 3 

 

Tela 4 

 

Tela 5 
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Tela 6 

 

Tela 7 

 

Tela 8 
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Tela 9 

 

Tela 10 

 

Tela 11 
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136 

8.5 Anexo 5 – Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada com PcD 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

Nome:  

Cargo:  

Idade:  

Grau de escolaridade:  

Estado civil:  

Religião: 

 

1. Fale sobre sua trajetória profissional. 

2. O que mais contribuiu para você prestar o concurso na UFSJ? 

3. Você acha que a Lei de Cotas facilita ou dificulta o processo de inserção e integração 

dentro do local de trabalho e por quê? 

4. Que percepção você acha que, as pessoas de uma maneira geral, possuem a respeito 

da reserva de vagas (Lei de Cotas) para a pessoa com deficiência em concurso público? 

5. Que percepção você possui a respeito da reserva de vagas (Lei de Cotas) para a pessoa 

com deficiência em concurso público? 

6. Como você se sentiu ao prestar o concurso público com reserva de vagas para as pessoas 

com deficiência? Por quê? 

7. Qual o significado de estar trabalhando na UFSJ para você? 

 

Impressões Subjetivas 
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8.6 Anexo 6 – Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada com Chefia e Colega 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A CHEFIA E 

COLEGA DE TRABALHO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Nome:  

Cargo:  

Idade:  

Grau de escolaridade:  

Estado civil:  

Religião:  

 

1. Que percepção você acha que, as pessoas de uma maneira geral, possuem a respeito 

da reserva de vagas (Lei de Cotas) para a pessoa com deficiência em concurso público? 

2. O que você acha da Lei de Cotas para pessoas com deficiência? Você considera que essa 

lei tem algum impacto no processo de inserção e integração dessas pessoas dentro do local 

de trabalho? Por quê? 

4. O que você acha que mais contribui para a pessoa com deficiência prestar o concurso 

público? 

 

Impressões Subjetivas 
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8.7 Anexo 7 – Questionário sobre a Lei de Cotas para Chefias e Colegas 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A LEI DE COTAS PARA AS CHEFIAS E COLEGAS 

DE TRABALHO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

1. Foram feitas adaptações no local da prova para as pessoas com deficiência no dia do 

concurso (   ) Sim ou (    ) Não ou (   ) Não sabe.  

 

2. Os instrumentos utilizados no concurso público estavam em formato acessível para as 

diferentes deficiências? Exemplo: Presença de intérprete se o candidato possuir deficiência 

auditiva e teste em braile se o candidato possuir deficiência visual.  

(   ) Sim ou (    ) Não ou (   ) Não sabe.  

 

3. O que você acha sobre a Lei de Cotas para as pessoas com deficiência em 

concursos públicos? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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8.8 Anexo 8 – Questionário sobre a Lei de Cotas para PcD 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A LEI DE COTAS PARA AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

1. Você passou no concurso com reserva de cotas para pessoas com deficiência nesta 

organização? Sim (   ) ou (  ) Não.  

 

2. Que ano você entrou dentro dessa organização? _____________________  

 

3. Você está em estágio probatório?       (   ) Sim ou (    ) Não. 

 

4. Os instrumentos utilizados no concurso público para a realização das provas estavam em 

formato acessível para as diferentes deficiências? Exemplo: Presença de intérprete se o 

candidato possuir deficiência auditiva e teste em braile se o candidato possuir deficiência 

visual.  

(   ) Sim ou (    ) Não. 

 

5. O que mais contribuiu para você prestar o concurso público? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Após você ter passado no concurso público você passou por uma equipe médica? (   ) 

sim ou (   ) não. Se sim, quem fazia parte dessa equipe?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Que expectativa profissional você tem em relação ao seu trabalho na universidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8. Você acha que a Lei de Cotas facilita a inserção no local de trabalho? sim (   ) ou (   ) 

não  e por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. Você acha que a Lei de Cotas facilita o processo de integração com as pessoas dentro do 

local de trabalho? sim (   ) ou (   ) não  e por quê? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Como você se sentiu ao prestar o concurso público com reserva de vagas para as 

pessoas com deficiência? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. Que percepção você acha que as pessoas de uma maneira geral possuem a respeito da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12) Que percepção você acha que as pessoas de uma maneira geral possuem a respeito da 

reserva de vagas para a pessoa com deficiência em concurso público? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8.9 Anexo 9 – Correspondência Entregue aos Pró-reitores 

 

                   

São João del-Rei, 8 de maio de 2012 

  

Às: 

Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais 

Pró-Reitor 

  

Prezado (a) Senhor a), 

  

Estamos realizando uma pesquisa de mestrado sob o título: Lei de Cotas em 

Concursos Públicos: “A Percepção e a Concepção de Deficiência das Chefias, dos Colegas 

de Trabalho e das Pessoas com Deficiência” e precisamos entrar em contato com a 

pessoa que poderia nos informar quem são as pessoas com deficiência que trabalham 

nessa instituição, as suas chefias e os colegas de trabalho que convivem diretamente 

com a pessoa com deficiência nessa Universidade. Para isso, necessitamos do nome, 

do e-mail e do telefone do responsável por essas informações na instituição. 

O convite de participação endereçada a esta instituição deve-se ao fato de ser uma 

instituição pública na qual são formados futuros profissionais para trabalhar com pessoas 

com deficiência além de responder ao objetivo da pesquisa. Por isso, sua grande 

importância para o presente estudo.  

  

O objetivo geral do estudo é: 

 Analisar a relação entre as concepções de deficiência e a percepção das pessoas 

com deficiência, chefias e colegas de trabalho a respeito da Lei de Cotas em 

concursos públicos. 

Instrumento de pesquisa a ser utilizado: 
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 Questionários endereçados eletronicamente às Chefias, aos Colegas de Trabalho e 

às próprias pessoas com deficiência para as Universidades Federais de Minas 

Gerais.  

  

Benefícios da pesquisa para a instituição: 

 Possibilidade de mapear o maior número de percepções e auxiliar o relacionamento 

entre as pessoas com deficiência e os demais a fim de entender se existe relação 

entre as formas como as pessoas veem a deficiência e sua atitude frente às Ações de 

Acessibilidade prevista na Lei de Cotas. 

 Os dados específicos da instituição poderão ser apresentados em relatório conforme 

demanda da instituição além do encaminhamento da cópia da dissertação de 

mestrado, quando as análises contemplarão conjuntamente as Universidades 

participantes. 

  

Gostaríamos da autorização do Sr. (a) para a realização dessa pesquisa e de 

sublinhar nosso compromisso de manter em sigilo o nome das Universidades participantes 

da pesquisa.  

 Desde já agradecemos seu auxílio. 

  

Aguardamos o parecer da instituição. 

  

Atenciosamente, 

  

Maristela Ferro Nepomuceno 

Mestranda em Psicologia - NACE/ UFSJ 

  

  

Dra. Maria Nivalda de Carvalho Freitas 

Orientadora da dissertação - NACE/ UFSJ  
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8.10 Anexo 10 – Convite divulgado em listas de discussão e redes sociais 

 

Prezado(a) Servidor(a), 

 

 Solicito sua contribuição em preencher o questionário: http://ww.ufsj.edu.br/cotas 

 

Quem pode responder esse questionário? 

 

* Qualquer técnico administrativo que possua algum tipo de deficiência que tenha entrado 

ou não pela Lei de Cotas em Concursos Públicos para Pessoas com Deficiência.  

* Qualquer colega de trabalho ou chefe de uma pessoa com deficiência, sendo técnico 

administrativo ou docente. 

* O técnico ou docente deverá estar lotado em uma instituição federal de ensino superior 

(IFES). 

 

 Os dados do questionário serão analisados na pesquisa intitulada: “Lei de Cotas em 

Concursos Públicos: A Percepção e a Concepção de Deficiência das Chefias, dos Colegas 

de Trabalho e das Pessoas com Deficiência”. Esta pesquisa está sendo conduzida no 

Programa de Mestrado em Psicologia da UFSJ, sob a orientação da Profa. Dra. Maria 

Nivalda de Carvalho Freitas. 

 

Sua colaboração é muito importante. Desde já agradeço. 

 

Maristela Ferro Nepomuceno 

Mestranda em Psicologia – UFSJ/NACE 

Contato: maristelafnep@gmail.com  

Telefone: (032) 91468781 (TIM) 

 

http://ww.ufsj.edu.br/cotas
mailto:maristelafnep@gmail.com
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8.11 Anexo 11 – Sítio elaborado para survey eletrônico 

 

 Foi elaborado um sítio e hospedado no portal da UFSJ. O endereço do sítio é: 

www.ufsj.edu.br/cotas . O sítio possui seis seções: 

 Questionário: em que a pessoa pode responder ao conjunto de questões por meio de 

survey eletrônico elaborado com a ferramenta do Google Docs. 

 Ofício aos Pró-reitores: conforme descrito na Seção 8.9. 

 Páginas: uma lista de páginas interessantes relativas ao tema; 

 Resultados: nesta página, é indicado ao participante como local em que serão 

apresentados os resultados desta pesquisa; 

 Perguntas e Respostas: uma seção em que se apresenta algumas orientações 

relativas ao preenchimento do questionário.  

 

 

 


