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“Então pode chorar e soluçar porque sou cega 

Oh, que menina contente sou eu, 

Apesar de não poder ver, 

Pois decidida estou que 

Neste mundo alegre serei! 

Quantas bênçãos recebo eu 

Então pode chorar e soluçar porque sou cega 

Porque isso não farei!” 

Fanny Crosby 

 



 

 

RESUMO 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), comprovou-se que 

as pessoas com deficiência (PcDs) têm as menores taxas de ingresso no mercado de trabalho 

e, dentre as que estão no mercado, menores salários. O Brasil possui cerca de 45,6 milhões de 

PcDs. Desse montante, apenas 330,3 mil possuem vínculos de emprego em empresas que 

enviam essa declaração para o Governo. Acreditando que, para explicar tal fato, somente o 

presente não é suficiente, afirma-se que a pessoa com deficiência (PcD) precisa ser 

compreendida de maneira temporal, ou seja, fundamentada no passado, inserida no presente e 

movimentando-se para o futuro. Por essas razões, esta pesquisa teve como finalidade 

compreender como a construção da identidade em pessoas com deficiência pôde influenciar 

nos processos de inclusão e/ou inserção no mercado de trabalho. Para alcançar o objetivo 

proposto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro PcDs que estavam 

trabalhando, com diferentes tipos de deficiência, sexo, idade e profissão, das cidades de 

Lavras e São João del-Rei. Para análise das entrevistas, optou-se pela Análise de Discurso 

(AD). Dentro dela, após ser constatada a presença de muitos “nãos”, pelas negativas 

polêmicas segundo a teoria de Maingueneau, o “não” entra para auxiliar o processo de 

compreensão como um termo pivô. A partir dele, constatou-se que as negações polêmicas 

eram bem mais comuns em enunciados relacionados à reivindicação de direitos e à não-

aceitação da imposição de uma identidade virtual negativa ou de imposição da identidade real. 

Por outro lado, as negações descritivas ocupavam espaço central somente quando os 

participantes contavam suas histórias sem nenhum caráter reivindicador. Pode-se pensar que a 

possibilidade de negar polemicamente a identidade virtual negativa, imputada pela sociedade 

durante toda a construção da identidade social, fortalece a identidade real e a relação que as 

PcDs têm com o mundo em si e com o mundo do trabalho. Outras possibilidades apresentadas 

pelos discursos, e fundamentais para a compreensão da relação das PcDs com o trabalho, são 

a crença da família nas potencialidades da PcD e a não-aceitação de atributos negativos 

provindos da identidade virtual imputada pela sociedade. Esses caminhos apresentados desde 

a infância auxiliaram as PcDs a se relacionarem com o mundo do trabalho. Pela possibilidade 

aprendida de não aceitar uma identidade virtual com atributos negativos, elas se posicionam 

no mundo do trabalho de maneira a demonstrar sua identidade real e, dessa forma, alcançar a 

inserção/inclusão. 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Identidade. Trabalho. Análise de Discurso. 



 

 

ABSTRACT 

 

According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), people with 

disabilities (PwDs) have the lowest rates of entry into the labour market and, among those 

who are on the labour market, lower wages. Brazil has about45.6 million PwD and that 

amount only 330.300 have labour relationship with companies that send this report to the 

government. Believing that the present is not enought to explain this fact, it is stated that the 

PcD needs to be understood temporally, in others word, grounded in the past, set in the 

present and moving into the future. For these reasons, this research aimed to understand how 

the construction of identity in people with disabilities could influence the processes of 

integration and / or inclusion in the labour market. In order to achieve the proposed objective 

structured interviews were conducted with 04 PcDs who were working. People with different 

types of disability, gender, age and occupation, who lives in both towns Lavras and São João 

del Rei. It was used Discourse Analysis Techniques to analyze the interviews and, after being 

verified the presence of many "no's", the negative controversies on the theory Maingueneau. 

The "no" comes as a pivot term to support the process of understanding, and from it was 

found that the polemic denials were more common in statements related claims for rights and 

not accepting the imposition of a negative virtual identity, or to impose real identity. On the 

other hand, the descriptive denials occupied a special space only when the participants told 

their stories, no claimant character. There are good reasons to believe that the possibility of 

deny polemically the negative virtual identity, imputed by the society during the construction 

of social identity, strengthens the real identity and the relationship that the PcDs have with the 

world itself and with the work environment. Another possibility presented by speeches and 

critical to understanding the relationship of PcDs with work, is the family belief in the 

potential of PcDs and refusal of the negative attributes associated with the virtual identity 

imputed by society. These environment presented since childhood, helped the PcD to relate to 

the world of work. The possibility learned not to accept a virtual identity with negative 

attributes they stand in the world of work in order to demonstrate their real identity and 

thereby achieve integration/ inclusion. 

Keywords: People with disabilities. Identity. Work. Discourse Analysis  
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ARGUMENTAÇÕES INICIAIS  

A palavra “amarrações” no título deste trabalho não foi equivocada, escrita de maneira 

irresponsável, nem mal utilizada. Amarrar pode soar mal se estiver acompanhada da palavra 

identidade, que por definição é fonte de movimento, construção e plasticidade; e da palavra 

trabalho, que é ato, produção, significado, capital. Não obstante, o intuito em sua utilização 

foi justamente provocar uma reflexão, por meio de uma palavra que não é comumente usada 

em títulos acadêmicos no sentido em que é utilizada neste, sobre o processo de construção de 

uma identidade que, ao invés de construída e reconstruída, se vê quase que fadada ao lugar do 

imutável, um lugar inquebrantável, da repetição. Ciampa (1987) pondera que algumas 

identidades são levadas a esse lugar de não-movimento, do estático, de maneira involuntária, 

tendo o seu desenvolvimento, de alguma maneira, barrado por uma precondição social que 

“amarra” um sujeito a algumas poucas possibilidades autorizadas. Possibilidades que são 

autorizadas e, concomitantemente, carregam consigo um espaço bem definido, delimitado, 

demarcado, de direito e, por que não dizer, de dever, de algumas pessoas previamente 

escolhidas para elas. 

Neste espaço, o lugar da mesmice, estão algumas categorias de pessoas, visível ou 

invisivelmente marcadas. As marcas, também denominadas de estigmas (Goffman, 

1963/1988), servem para que não exista dúvida do lugar/espaço social destinado a elas e do 

grupo ao qual pertencem. Marcas que podem ser exemplificadas, para melhor compreensão, 

como marcas físicas no caso da pessoa com deficiência física, marcas étnicas, percebidas nas 

tonalidades da pele, marcas religiosas ou culturais, categorizadas pelas vestimentas e 

comportamentos. E, por meio desse mecanismo de categorização, ocorrem a união entre 

iguais e a segregação dos diferentes, formando, assim, as minorias e maiorias psicológicas. 

É fundamental ter em mente, neste momento, o conceito de Mailhiot (1976) sobre 

minorias e maiorias psicológicas, diferente da demografia em que minorias da população são 

exemplificadas como minorias em quantidade, e maioria, por lógica, como portadora do maior 

número de pessoas em uma dada sociedade. Quando tratamos das maiorias e minorias 

psicológicas, é importante de início esquecer os conceitos demográficos e se ater a conceitos 

diferentes. As maiorias psicológicas são formadas por grupos de pessoas, que nem sempre são 

maioria em número e que se percebem como detentoras de plenos direitos. São os seus 

valores, costumes e cultura, os tidos como socialmente normais e, por que não dizer, 
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socialmente desejáveis. Nesse sentido, se são os seus valores os aceitos socialmente, e se eles 

são os que têm direitos, o que for diferente é o que deve ser segregado.  

As minorias psicológicas não são minorias em tamanho numérico, mas, antes, são 

formadas por grupos que não têm seus direitos assegurados e que dependem da maioria 

psicológica para poderem gozar dos direitos da sociedade. Enquanto grupo inserido na mesma 

sociedade das maiorias, diferem-se principalmente por características físicas ou 

comportamentais, valores, costumes e cor, entre outras marcas. Voltamos, então, ao conceito 

de estigma. 

Dentro das inúmeras minorias que se encontram em situação de desigualdade em 

relação à entrada e manutenção de uma atividade ou profissão dentro do mundo do trabalho 

no Brasil, estão as mulheres, que em inúmeras situações veem suas atividades de trabalho 

marcadas pelas relações de poder e gênero (Capelle, 2006); os negros, que são desqualificados 

e estigmatizados como socialmente inferiores, inclusive no mundo do trabalho (Ferreira & 

Camargo, 2011); e os homossexuais, que nas organizações de trabalho buscam 

reconhecimento, dignidade e identidade profissional (Carrieri, Aguiar, & Diniz, 2013). 

Entretanto, outro grupo tem demandado um olhar diferenciado por possuir o menor índice de 

empregabilidade dentre as minorias citadas segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2011): o grupo das Pessoas com Deficiência (PcDs).  

É importante, desde já, delimitar que o conceito de deficiência será compreendido 

neste estudo como toda e qualquer alteração corporal, que, dentro de uma conjuntura social, 

ambiental e histórica, prejudica, de maneira parcial ou completamente, uma ou mais funções 

de um indivíduo, como fala, audição, visão e mobilidade, entre outras, e que dificulta ou 

impede a autonomia da pessoa com deficiência (PcD), causando-lhe, também, a discriminação 

social ou dificuldades para inserção no mercado de trabalho (Carvalho-Freitas, 2009). 

 

O CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL 

Segundo o Censo de 2010, realizado pelo IBGE (2011), o Brasil possui cerca de 45,6 

milhões de PcDs, ou seja, aproximadamente 24% da população brasileira possui algum tipo 

de deficiência. Esse Censo registrou ainda que as desigualdades nas relações de emprego para 

as PcDs não diminuíram; ao contrário, mantiveram-se. As PcDs têm taxas menores de 

ingresso no mercado de trabalho em relação às pessoas sem deficiência e, dentre as que estão 

no mercado, menor salário. 
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Figura 01 – Relação entre o número total percentual de pessoas com e sem deficiência no Brasil. 

 

Todavia, os problemas relacionados à deficiência não são exclusivos do Brasil. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012), existe mais de um bilhão de pessoas 

em todo o mundo com algum tipo de deficiência. Segundo o Relatório Mundial sobre a 

Deficiência, produzido pela OMS e pelo Banco Mundial, as PcDs apresentam grandes taxas 

de pobreza se comparadas com as pessoas sem deficiência. As PcDs têm mais chance de 

ficarem sem emprego; e, se estão empregadas, geralmente, ganham menos. Outro fato 

levantado nesse Relatório é que, quanto mais grave a deficiência, menor a renda. Devido à 

discriminação no trabalho e ao transporte não-adaptado, entre outras barreiras, é bem mais 

complicado para uma PcD conseguir sair da pobreza do que para uma pessoa sem deficiência. 

Outro ponto importante que esse Relatório traz é a análise dos dados sobre a Carga Global de 

Doenças que justifica estudos com este tema. Em 2004, havia uma estimava de que 15,3% da 

população mundial (cerca de 978 milhões) possuíam deficiências graves ou moderadas, 

enquanto que 2,9% (185 milhões) enfrentavam deficiências graves.  

Voltando ao Brasil, outros dados podem ser obtidos na Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). Esse documento, no ano de 2012 (MTE), informou que cerca de 330,3 mil 

pessoas com vínculos de emprego, em empresas que enviam essa declaração para o Governo, 

foram declaradas como PcDs, o que representa aproximadamente um montante de 0,7% do 

total dos vínculos empregatícios formais entre a população de PcDs. Mesmo com as 

campanhas e políticas afirmativas, ao se compararem os dados da RAIS de 2010 (MTE), 2011 

(MTE) e 2012 (MTE), tem-se um percentual estável de PcDs no mercado formal de trabalho, 

declarado pelas empresas no Brasil: 0,7%. 
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Figura 02 – Relação entre o número percentual total de pessoas com deficiência no Brasil que possuem 

vínculo de trabalho formal (segundo a RAIS), em relação aos que não possuem. 

 

Conservar as PcDs às margens do mercado de trabalho, bem como mantê-las à parte 

de toda uma vida social, não é um fato recente. Ao contrário, essa conduta vem ocorrendo 

durante longos anos (Sassaki, 2006; Carvalho-Freitas, 2007; Carvalho-Freitas & Marques, 

2010) e reforça os comportamentos das maiorias psicológicas em relação às minorias 

psicológicas. O surgimento de instrumentos normativos, como a Lei de Cotas1, vem como 

uma tentativa de diminuir esse cerceamento histórico. Apesar disso, conforme verificado nas 

fiscalizações realizadas pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs), 

é fato que as empresas não preenchem as cotas previstas com funcionários com deficiência, e 

muitas justificam o descumprimento com o fato de não encontrarem, dentre as PcDs, mão de 

obra qualificada e até mesmo com habilidades sociais eficientes para o mercado de trabalho 

(Ribeiro & Carneiro, 2009; Araujo & Schmidt, 2006).  

Ao estabelecer as cotas, é como se a sociedade pretendesse resolver um problema. 

Entretanto, não é possível pensar em resolução quando os dados apontam que as cotas não são 

preenchidas por inúmeras razões ou desculpas. Esquece a sociedade que ela mesma auxilia na 

construção das identidades que cerceia, deixando de lado que o ser humano, dentro de todas 

as possibilidades que cada opção lhe fornece, depende de condições objetivas prévias, como: 

                                                   

1 Lei 8.213, de 1991, conhecida como Lei de Cotas. Subseção II - Da Habilitação e da Reabilitação Profissional. Art. 93. A 

empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher parte dos seus cargos com beneficiários reabilitados 
ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: até 200 empregados – 2%; de 201 a 500 – 3%; de 
501 a 1.000 – 4%; mais de 1001 – 5%. 
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expectativas dos pais, da sociedade, do meio social que o permeia, dos valores da sociedade 

da qual faz parte, bem como das próprias expectativas do sujeito, interiorizadas por ele, 

durante sua vida (Ciampa, 1987). Ainda concordando com Ciampa (1987), as identidades 

formam a sociedade ao mesmo tempo em que são formadas por ela, ou seja, são tanto produto 

social quanto produtoras da sociedade, construídas e reconstruídas nas relações sociais. Logo, 

a PcD que se encontra em idade para entrar no mercado de trabalho tem que ser compreendida 

com base em uma identidade que está em construção e é temporal, isto é, fundamentada no 

passado, presente e futuro.  

Pensando na impossível separação entre a construção da identidade, a deficiência e o 

mundo do trabalho, foi analisada toda a produção científica no indexador de periódicos da 

Capes no período de abril de 2013 a março de 2014. Ao se inserirem as palavras-chave 

identidade, trabalho e deficiência, obtiveram-se 97 trabalhos no critério revisado por pares. 

Destes, somente 23 tratavam de assuntos relacionados à deficiência, sendo que nenhum deles 

era relacionado à tríade: identidade, trabalho e deficiência.  

Buscando-se, então, na mesma base de dados, pesquisas que trabalham a identidade ou 

o trabalho relacionados à deficiência, encontraram-se relacionados ao conceito identidade 

estudos que falam da identidade surda (Nóbrega, Andrade, Pontes, Bosi, & Machado, 2012) e  

que demonstram que a identidade é construída e compartilhada socialmente, tanto nos 

discursos produzidos como na cultura à qual pertencem, nas representações compartilhadas 

pelos membros do grupo e nos significados atribuídos por eles, surdos, e pelos que não são do 

grupo, os ouvintes.  

Com o objetivo de identificar as principais características do processo de socialização 

das PcDs nas organizações, e compreendendo a socialização organizacional como um 

processo em que as pessoas aprendem valores, crenças e formas de concepção do mundo 

próprio de uma determinada cultura organizacional, Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, 

Suzano e Almeida (2010) concluíram que, quanto maior a percepção de que são realizadas 

atividades de sensibilização, mais as PCDs buscam ativamente informações sobre o modo de 

fazer o seu trabalho. Nesse sentido, mais as PcDs procuram informações sobre as expectativas 

da organização em relação ao seu trabalho e mais utilizam estratégias que facilitam a 

socialização como: relacionar-se mais com as pessoas no trabalho, solicitar ajuda junto aos 

colegas de trabalho e definir formas de se desenvolver e fazer carreira na organização, para se 

integrar na organização. Por outro lado, quanto maior a percepção de que existem adaptações 

das condições de trabalho, mais as PCDs buscam ativamente informações sobre o modo de 

fazer o trabalho. E, por fim, quanto mais elas percebem a adequação de práticas de RH, mais 
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buscam: por informações, saberem como o trabalho é avaliado, ficarem atentas às 

informações divulgadas na organização, fazerem regularmente uma autoavaliação de seu 

desempenho e, por fim, definirem formas de se desenvolverem e fazerem carreira na 

organização 

Em outra pesquisa, Martins e Barsaglini (2011) concebem a identidade como um 

conceito construído e reconstruído nas interações com o outro. Essas interações podem ser 

subjetivas e intersubjetivas, ocorrendo dentro de um contexto histórico e social. Segundo eles, 

reconhecer-se como uma PcD implica, e está diretamente ligado, a capacidade de 

desempenhar “papéis sociais” e perceber como esses respectivos papéis e compromissos 

sociais são cumpridos e honrados. Assim, as PcDs podem ter comportamentos e concepções 

distintas frente aos próprios estigmas, o que será influenciado pelos valores sociais que 

possuem, por sua visão de mundo e, sobretudo, por sua trajetória pessoal, sendo todos fatores 

únicos e singulares na vivência de cada PcD.  

Já Magalhães e Cardoso (2010) apontam para uma discussão sobre a crise das 

identidades e suas repercussões, principalmente em relação às identidades socialmente 

estigmatizadas; no caso, às identidades das pessoas com deficiência. As PcDs têm sua 

identidade construída de forma não harmoniosa em uma sociedade, que, pela dominação da 

maioria psicológica, influencia nas construções das identidades, nomeando e apontando o que 

será mais valorizado e o que será menosprezado; logo, nomeando e apontando práticas de 

inclusão e exclusão, e mais grave: quem deve ou não ter direito a essas práticas. 

O fato de haver um discurso de inclusão na escola que é até reforçado pela mídia, ou 

ocasionais encontros entre PcDs e pessoas consideradas pela maioria como não-deficientes, 

não modifica a forma socialmente construída da concepção da deficiência, os 

comportamentos direcionados a essas pessoas e as possibilidades delimitadas para elas. 

Contudo, pensar a identidade da PcD, embora sendo uma tarefa difícil por ser marcada pelo 

conflito que esse construto social carrega em si dentro de uma sociedade da padronização, 

torna-se possível mediante a promoção de ações reflexivas sobre o tema que possam ajudar na 

compreensão dessa questão, concluem as autoras Magalhães e Cardoso (2010). 

É fundamental citar que existem pesquisas, como Pereira, Del Prette e Del Prette 

(2008), que problematizam a importância do trabalho na construção da identidade da PcD, e 

Lima, Tavares, Brito e Capelle (2013), que apontam ser relevante o estudo da atribuição de 

sentido ao trabalho feito pelas PcDs que se encontram inseridas neste mundo, uma vez que o 

trabalho tem sido considerado uma forma muito importante de incluir socialmente essas 

pessoas. Os autores sugerem ainda a realização de estudos mais aprofundados sobre como se 
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deu a inserção das pessoas com deficiências no mercado de trabalho, de modo a revelar a 

subjetividade que marca a participação das PcDs, enquanto sujeitos sociais, no contexto do 

trabalho.  

Outros estudos têm apontado as dificuldades de inserção das PcDs no mercado de 

trabalho. Mesmo com todas essas dificuldades, o trabalho é compreendido pelas PcDs como 

fonte de motivação e base para realização de projetos de vida. Em Vasconcelos (2010), o 

trabalho é apontado como sendo um meio pelo qual a pessoa com deficiência pode 

desenvolver um sentimento de “pertencimento“ à sociedade, o que aumentaria sua autoestima 

e sua segurança ao enfrentar as barreiras sociais. Contudo, o autor conclui que as estratégias 

de inclusão no trabalho adotadas no Brasil não são suficientes para uma inclusão efetiva e que 

qualquer política de inclusão deve se basear no fato de que é na sociedade que se encontra a 

incapacidade maior em lidar com as diferenças, sejam elas de cor da pele, de funcionamento 

corporal, de classe ou de habilidade. Em Leal, Mattos e Fontana (2013), fica evidente que, 

apesar de todo preconceito que sofrem, as PcDs referem-se ao trabalho como uma grande 

conquista e motivo de superação.  

Os estudos citados forneceram subsídios muito relevantes para a compreensão de 

diversas problematizações acerca da deficiência, ressaltando a importância da trajetória de 

vida de cada PcD, a construção da identidade e suas nuanças, bem como o questionamento 

dessa construção em um mundo de maiorias, numa sociedade capitalista. Contudo, deixam 

uma lacuna na compreensão do como essa construção identitária foi capaz de “amarrar” ou 

propulsionar a inclusão/inserção da PcD no mundo do trabalho e de quais relações a PcD 

estabelece com esse mundo atualmente. Nesse sentido, pensar esse aspecto é fundamental se 

se parte do pressuposto de que as pessoas, por meio de seus projetos, sendo eles relacionados 

ou não ao mundo do trabalho, adquirem uma identidade que dá sentido à sua vida, e, por outro 

lado, como a posição que as pessoas ocupam no mercado de trabalho determina suas relações 

sociais (Ciampa, 1987). 

É fundamental esclarecer que os termos inclusão e inserção não são sinônimos, mas, 

antes, demonstram maneiras diferentes de se compreender a deficiência e de se relacionar 

com ela no mundo do trabalho. Segundo Carvalho-Freitas (2007), a inserção no mundo do 

trabalho ocorre quando a PcD entra no mercado de trabalho mediante a reabilitação e a 

adequação dela ao sistema vigente. Nesse contexto, a deficiência é considerada um “desvio” 

ou algo que faz com que as PcDs precisem de cuidados especiais como se fossem “doentes”. 

Por outro lado, quando se pensa em inclusão, pensa-se em estruturas de trabalho que 

deslocam o problema da PcD para a sociedade, compreendendo a deficiência como um 
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problema social. Por consequência, a sociedade tem que criar formas de incluir todos a partir 

de suas potencialidades. 

Pode-se verificar que faltam pesquisas que apontem como a construção da identidade, 

no período que antecede à entrada no mercado de trabalho, pode influenciar na relação que a 

PcD tem com seu trabalho e como se deu essa entrada no mercado de trabalho. A única 

pesquisa encontrada, que engloba os aspectos, identidade, trabalho e deficiência, foi a de 

Moreira (2011). A autora afirma que, em relação à dinâmica identitária das PcDs, estas 

assumem a deficiência como parte constituinte de suas identidades, bem como as experiências 

que viveram relacionadas à exclusão e à discriminação, desde os primeiros contatos sociais, 

na infância, e influenciam diretamente na maneira como respondem ao mundo e foram 

essenciais para a (re)construção da identidade desses indivíduos, produzindo-os tal qual o são 

hoje. A autora reforça que mais estudos comparativos na área são necessários visando, pela 

comparação dos dados encontrados por ela, à elaboração de políticas públicas mais 

específicas. 

De acordo com Roulstone, Thomas e Watson (2012), vários estudos vêm sendo feitos 

na área de deficiência. Todavia, existem três elementos-chave que contribuíram para o 

desenvolvimento dessa área: 

  A ideia de que as pessoas com deficiência constituem um grupo de marginalizados e 

desfavorecidos; 

  A percepção de que as PcDs constituem um grupo minoritário; 

  E a problematização da construção social do conceito da deficiência. 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. Antes desses capítulos serão 

apresentados o objetivo geral e objetivos específicos, ao final, foram tecidas algumas 

considerações. 

No capítulo 1, será abordado o conceito de identidade e delimitado o que, dentro dessa 

temática que é ampla e complexa, será de maior interesse nesta pesquisa: a identidade 

estigmatizada que foca a deficiência na pessoa que a possui. Por outro lado, será abordada a 

visão da deficiência em relação à sociedade, que não consegue gerir adequadamente sua 

diversidade. 

No segundo capítulo, serão trabalhadas a legislação brasileira relacionada à 

deficiência, à inclusão e à inserção no mercado de trabalho e as barreiras atitudinais. 

No capítulo 3, será abordado um pouco sobre a Análise de Discurso, que transborda 

para além de ferramentas de coletas de dados e de sua análise, formando um conjunto de 

teorias.  
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O capítulo 4 trará os procedimentos metodológicos utilizados e é seguindo pelo quinto 

capítulo onde serão apresentadas algumas comparações elucidativas sobre o que se pretende 

estudar nesta dissertação: a formação da identidade, as amarrações e possíveis catalisações, e, 

por fim, a relação com o trabalho, com as falas das pessoas estudadas, no intuito de ampliar o 

acesso do leitor ao contexto de vida dos participantes. Nesse capítulo, também, serão 

apresentadas as análises do discurso das pessoas com deficiência a partir de “termos pivôs” e 

da negação descritiva e da negação polêmica e sua relação com a construção da identidade. 

Nas considerações finais, serão abordados os resultados, as contribuições desta 

pesquisa para a compreensão da temática e os pontos falhos que podem ser elucidados por 

futuras pesquisas. 
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OBJETIVOS 

 

O processo de construção da identidade, no recorte da construção da identidade real e 

da identidade virtual, como tendo um possível impacto na inclusão ou inserção das PcDs no 

mundo do trabalho, é uma temática de extrema importância para ser melhor compreendida, 

principalmente porque qualquer tentativa que não reflita sua construção temporal, ou seja, 

passado, presente e futuro, tende a ser falha e incompleta.  

No Brasil, tem-se uma gama de leis que tentam assegurar o direito ao trabalho às 

PcDs; em resumo, sua efetiva inclusão e/ou inserção. O fato de essa legalidade ser o alicerce 

das ações de inclusão fala de uma dificuldade da sociedade que naturalmente não as faria por 

causa das barreiras atitudinais. Estas, mesmo frente a uma legislação existente, ainda 

impossibilitam uma efetiva inclusão das PcDs. Em complemento, o significado imputado 

pelas pessoas ao trabalho difere em muitos aspectos. Ele pode ser compreendido como fonte 

de adoecimento, mas também como fonte econômica, de autoestima e, até mesmo, parte 

importante ou base para muitos projetos de vida para as PcDs.  

Se existem leis que asseguram o direito à inclusão e, se mesmo assim, não existe uma 

real inclusão ou inserção das PcDs no mundo do trabalho, sendo o trabalho uma possibilidade 

de ampliar os horizontes psicológicos das PcDs e esses horizontes tendo sido construídos, 

também, durante o processo de construção da identidade, este trabalho tem por objetivo geral 

compreender, por meio do discurso da PcD, como o processo de construção e reconstrução da 

identidade, no que tange à identidade virtual e à identidade real, pode ter influenciado na 

inclusão/inserção no mercado de trabalho. 

 

Figura 03 – Modelo empírico do objetivo geral. 

 
 

AMARRAÇÕES 
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Mediante esse objetivo geral, buscar-se-ão outros objetivos específicos, que são: 

 Demonstrar o que o trabalho significa para as PcDs. 

 Verificar como é possível para a PCD realizar uma relação efetiva de inclusão 

no trabalho diante das amarrações. 
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CAPÍTULO 1: IDENTIDADE E OUTROS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Serão apresentados, agora, os principais conceitos de identidade em Dubar (1997), 

Ciampa (1987), Hall (2006) e Bauman (2005), que são de fundamental importância para a 

compreensão do objeto desta pesquisa: a construção da identidade. Concordando com esses 

autores, neste trabalho, a construção da identidade será compreendida como um processo: 

cada identidade é construída e reconstruída com base na relação dialética entre indivíduo e 

sociedade. No caso das PcDs, serão utilizados os conceitos de Goffman (1963/1988), sendo a 

Identidade Social fruto da relação dialética entre a Identidade Social Virtual e a Identidade 

Social Real. Em sentido oposto, será comentado o estudo de Finkelstein (1980), para provocar 

uma reflexão importante sobre este tema ao se conceber a deficiência como fruto de uma 

sociedade deficiente. 

 

1.1 Construção dialética da identidade 

 

Debruçar-se sobre o conceito de deficiência e sobre todas as relações e perspectivas 

que essa categorização carrega em si é constatar articulações e imbricações complexas e 

paradoxais. Ao iniciar-se este trabalho, já buscando explicar a construção da identidade, sabe-

se que este é um caminho complexo e também perigoso, conforme muito bem ponderado por 

Dubar (1997). No entanto, tal movimento é obrigatório quando se espera que, mediante uma 

compreensão maior sobre essa construção, possa-se compreender melhor a relação desta com 

tantos outros conceitos, movimentos e “amarrações”!  

Contudo, pode-se afirmar, segundo Bianco, Colbari e Silva Neto (2010), que a 

tentativa de compreender a identidade e sua construção, se for realizada em uma perspectiva 

multidisciplinar, permite um maior entendimento da pessoa sobre como ocorre o processo de 

construção de sua identidade e das suas construções psicológicas e sociais. Ao se buscar em 

diferentes áreas de estudo a delimitação do conceito de identidade, tem-se a possibilidade de 

uma compreensão maior numa perspectiva que tem como ponto central a subjetividade, 

colocando, assim, o ator social no centro de referência. 

Os movimentos dialéticos de construção da identidade permeiam a concepção de 

identidade tanto em Dubar (1997) quanto em Ciampa (1987). Apropriando-se inicialmente 

dos conceitos de Dubar (1997), este elucida que identidade pode ser concebida como 

identidade social, um tipo de construto teórico que encerra em si a articulação de dois 

conceitos: o da identidade individual e o da identidade coletiva. A construção da identidade 
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coletiva também tem relações importantes, e necessárias, na individualidade. E a identidade 

individual emerge das relações sociais. Logo, tanto a identidade coletiva quanto a individual 

se correlacionam e formam a identidade social. 

Tentado explicar um pouco mais, trata-se de uma concepção que compreende um 

movimento dentro do indivíduo, então “interno”, e um movimento que é estabelecido em um 

espaço fora do indivíduo, e por isso “externo”, fruto da articulação entre o indivíduo e as 

instituições com as quais se relaciona e que ocorrem simultaneamente. Um não é o outro. Em 

essência, são diferentes. No entanto, um não existe sem o outro. Para que a identidade 

individual seja construída e reconstruída, ela precisa estabelecer um movimento em direção ao 

outro, ao social, da mesma forma que a identidade coletiva é moldada pela interação da 

identidade individual, que é construída internamente. 

A construção da identidade como sendo dialética, quando se pensa nesta como sendo 

responsável em formar a sociedade e em ser formada por ela, ressaltando que a identidade se 

concretiza pelas relações sociais nas quais se vê imbricada, é vista também em Ciampa (1987) 

e em Berger e Luckmann (1985). Estes explicitam que a identidade deve ser compreendida 

como um componente imprescindível no estudo e compreensão da subjetividade e da 

sociedade, formando-se e sendo remodelada por meio dos processos dialéticos. As identidades 

são tanto produzidas a partir de interações do indivíduo com a sociedade quanto são 

particulares a ele, sendo um fenômeno que nasce da relação entre um indivíduo e a sociedade 

A multiplicidade inerente a cada identidade singular, que carrega em si não uma 

essência única, mas uma possibilidade mutável, formada por partes que compõem um todo de 

maneira incompleta, que se sucedem, coexistem e por vezes se negam, está presente em 

Ciampa (1987), Dubar (1997), Hall (2006) e Bauman (2005).  

Ciampa (1987) concebe que em cada momento o indivíduo encerra em si toda sua 

totalidade e ao mesmo tempo em cada parte unitária que o compõe. O mesmo indivíduo que 

ocupa à noite uma cadeira e uma sala de aula para estudo se encontra estudante e pode, 

simultaneamente, ser tantas outras coisas, como filho, pai, empregado, torcedor, fazendo com 

que sua identidade seja tanto unidade quanto multiplicidade. Esse aspecto faz com que seja 

impossível expressar todas as suas possibilidades. Assim, passa-se a representar a si mesmo 

para o outro. Como não pode ser totalidade, existe negando-se a si mesmo ao mesmo tempo 

em que o estar sendo algo, estudante, torna-o o que é. Como o outro com o qual se relaciona 

se encontra na mesma multiplicidade unitária, e com a mesma negação, a relação estabelecida 

confirma identidades refletindo identidades, e estas, por sua vez, refletem algo bem mais 

amplo: a estrutura social à qual esse indivíduo pertence. 



24 

 

Voltando a Dubar (1997), e ainda falando sobre a multiplicidade da unidade, este 

compreende a identidade como sendo identidade para si e identidade para o outro. A 

identidade para si e a identidade para o outro são intrínsecas e complexas, ao mesmo tempo 

em que a identidade para si depende do outro enquanto responsável por reconhecê-la, pois 

através do olhar desse outro o sujeito se vê, se percebe e se constrói. Essa identidade atribuída 

é produzida pela percepção do próprio sujeito acerca do que ele concebe como sendo 

atribuído pelo outro. Mas a percepção do sujeito é falha. Ele pode tentar se colocar no lugar 

desse outro, mas nunca será o outro. Logo, a pessoa nunca poderá ter plena certeza de que a 

identidade para si é a mesma identidade para o outro.  

A ideia de se pensar em identidade e multiplicidade se reforça em Hall (2006). 

Segundo ele, não é possível uma identidade fixa, essencial ou permanente. Antes disso, a 

identidade é um processo em movimento, formada e transformada o tempo todo em relação às 

formas pelas quais os sujeitos são representados nos sistemas culturais de suas pertenças. 

Dentro de cada sujeito, existem e coexistem identidades contraditórias, que movem esse 

sujeito em diferentes direções. 

Pensando identidade como sendo formada por partes, tem-se um ótimo meio de pensá-

la utilizando uma metáfora de Bauman (2003): a metáfora do quebra-cabeça. Assim como o 

quebra-cabeça é cheio de partes que formam o todo, a identidade seria formada por peças ou, 

ainda, pedaços. No entanto, existe uma grande diferença entre as peças do quebra-cabeça, que 

se encaixam perfeitamente, e a identidade, que só pode ser compreendida se percebida como 

incompleta, não pronta, em construção.  

Outro fator importante a ser elucidado por meio do exemplo de Bauman (2003) é que 

um quebra-cabeça comum já pressupõe que, ao final, a pessoa terá uma figura única. O 

trabalho será apenas o de unir as peças e formá-la. Já com o quebra-cabeça da identidade, a 

pessoa precisa unir peças de várias imagens desiguais, diversas e, por vezes, que se conflitam. 

O resultado desse intento não será de completude. Outro fator, importantíssimo a ser pensado 

junto com esse autor, é que no brinquedo as peças estão presentes antes da montagem. Elas 

podem ser manipuladas, investigadas, planejadas a priori. No caso da identidade, as peças não 

possuem a formação de algo único, acabado. Ao contrário, pelo fato de seu processo de 

construção ser infindável, a cada novo momento novas peças são colocadas no tabuleiro, e as 

antigas, que já se encontravam devidamente localizadas, são retiradas. Logo, o processo de 

construção da identidade é sempre um projeto incompleto, no qual não se possuem todas as 

peças, o que esclarece e reforça a metáfora do quebra-cabeça. 
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As peças que formam esse quebra-cabeça da identidade são tanto do sujeito quanto 

atribuídas pela coletividade. A pessoa interioriza de tal forma o que o outro lhe atribui, o 

personagem que a sociedade oferece a ele, que o atributo deixa o lugar de atribuído pelo outro 

e passa para o lugar de pertencimento. Torna, então, o atributo como algo seu, e não como 

algo fornecido externamente (Ciampa 1987). Hall (2006) aponta essa atribuição quando 

problematiza como a identidade se modifica de acordo com a maneira como o sujeito é 

representado pela sociedade e pelos outros sujeitos. 

Identidade é construto histórico, social e cultural. A noção de identidade trabalhada 

por Dubar (1997) se desenvolve tendo como premissa que ela somente é possível se 

compreendida dentro de um contexto social, desde que exista uma compreensão da dimensão 

subjetiva de sua construção. Nesse sentido, o autor afirma que “a identidade não é mais do 

que o resultado simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e 

objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, em conjunto, 

constroem os indivíduos e definem as instituições” (p. 105). 

Segundo Hall (2006), a identidade torna-se um problema ainda mais relevante nesse 

momento histórico, tendo em vista que não mais se refere a grupos fechados ou apenas a 

identidades étnicas, tornando-se híbrida. Por sua vez, Giddens (2002) acredita que a 

autoidentidade é um problema essencialmente moderno, tendo sido originado no 

individualismo ocidental, que possui uma forma muito simplista de tratar as identidades.  

Ao se retomar o papel do outro e da sociedade na construção da identidade conforme 

Dubar (1997), pode-se pensar da seguinte forma: cada pessoa pode ser identificada pelo outro, 

mas pode aceitar ou não essa identificação e, em caso de refuta, definir-se de outra maneira. 

Tanto no caso da aceitação como da refuta, a pessoa utilizará categorias socialmente definidas 

e legitimadas para se manter no que foi identificado pelo outro ou recusar essa identificação. 

De acordo com esse autor, existe uma divisão entre atos de atribuição, ou seja, o que o outro 

atribui ao sujeito como sendo o que esse sujeito é. Por consequência, a identidade para o outro 

é o ato de pertença, que é aquele que exprime o que o sujeito realmente quer ser, a identidade 

para si.  

É coerente e óbvio afirmar que, ao se pensar na possibilidade de se aceitar ou não uma 

identificação e/ou até mesmo na probabilidade de refutá-la, é uma possibilidade complexa em 

qualquer grupo, sendo ele maioria ou minoria psicológica; entretanto, pode e é, bem mais 

abstruso, no caso das identidades estigmatizadas. 
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1.2 Identidade estigmatizada x sociedade deficiente 

  

Ao se problematizar a questão da identidade estigmatizada, este primeiro momento 

será iniciado com a concepção de estigma em Goffman (1963/1988). Estigma, para esse autor, 

pode ser compreendido, inicialmente e a partir da concepção grega, como uma marca, sinais 

corporais que serviam para evidenciar algo de bom ou ruim sobre a pessoa que os possuía. 

Sinais que eram necessários para garantir que um escravo sempre fosse escravo, que um 

criminoso fosse sempre, visualmente, identificado e ocupasse o lugar de criminoso, não 

podendo esquivar de seu lugar social, uma vez que seu estigma não lhe permitiria isso. Na era 

cristã, dois níveis de metáfora foram acrescentados ao termo: sinais de graça divinos ou de 

desgraça. Então, os estigmas poderiam ser sinais de sorte e sinais físicos de graças, 

personificados através de feridas, que, por exemplo, poderiam lembrar as chagas de Cristo, ou 

de desgraça, sendo sinais corporais de doenças e distúrbios físicos. Mas, talvez, sua melhor 

definição seja compreender o conceito de estigma como nascendo da relação entre atributo e 

estereótipo, no qual o primeiro leva ao segundo.  

A sociedade é a instituição que estabelece as formas de categorizar as pessoas e de 

definir quais atributos serão considerados como comuns, naturais, desejáveis e até pré-

requisitos de cada categoria. Essas categorias são estabelecidas por ambientes sociais. Nestes, 

são fixados os tipos de pessoas que deveriam ser encontradas. Ao se perceber uma pessoa em 

um ambiente que, pelas categorizações sociais que se aprende a fazer, não se encaixa, não é 

pertencente, é diferente, quase que imediatamente se busca, mediante seus atributos, prever 

em qual categoria ele se encaixa melhor. Com isso, pode-se antever seu grupo de pertença 

mais adequado. Para exemplificar a estranheza causada, é necessário pensar na situação 

hipotética de uma rádio em que o locutor, por causa de sua deficiência, tem dificuldades na 

fala e nem sempre é compreendido. De imediato, categoriza-se: rádio é o lugar da voz, do 

som, da informação, das palavras corretas. Nesse contexto, não cabe o narrador, cujas 

palavras lhe fogem, vêm pela metade ou são incompreendidas… E são essas precondições que 

fazem com que os indivíduos, de maneira inconsciente, transformem expectativas em 

exigências: uma rádio não pode ser o lugar da pessoa com deficiência na fala. 

Em Goffman (1963/1988), o conceito de identidade é concebido como sendo um 

produto social, ou seja, aquela que precisa ser compreendida em razão de atributos ocasionais, 

relacionais, que se constroem pela relação, e não essenciais, que existiam a priori em seu 

cerne. Para esse autor, a Identidade Social se amplifica em duas dimensões igualmente 

complexas: a Identidade Social Virtual e a Identidade Social Real. Para facilitar a leitura e a 
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compreensão da relação entre esses termos e outros tantos que serão trabalhados nesta 

pesquisa, optou-se pelas denominações identidade virtual e identidade real. A identidade 

virtual pode ser esclarecida com sendo aquela identidade imputada pelos outros ao sujeito, a 

expectativa da sociedade sobre uma pessoa, o que essa sociedade, ou melhor, o que todos 

acreditam que uma pessoa é capaz de fazer e possa ser. Ela pode ser positiva, quando relata 

uma possibilidade, uma crença na realização de algo, em um espaço que se possa ocupar, e 

que independe da deficiência, mesmo que a PcD não concorde ou não fique confortável com 

tal expectativa positiva. Em seu oposto, pode ser negativa, quando um único traço ou traços se 

impõe(m) à sociedade como sendo mais importante(s) que todos os demais atributos da 

pessoa, de maneira que esses outros atributos são desconsiderados. Nesse sentido, existe a 

amarração da PcD em algumas possibilidades previamente autorizadas de acordo com sua 

deficiência e independente de suas potencialidades. Já a identidade real é aquela que o 

indivíduo realmente possui, com suas potencialidades e limitações.  

Na identidade virtual, o outro, por meio dos estigmas e das categorizações, reduz uma 

pessoa a uma característica e imputa a ela um lugar a ocupar, uma identidade “amarrada”. No 

caso da PcD, ela deixa de possuir uma deficiência, para “SER” deficiente. Uma característica 

reduz todo um ser a algumas possibilidades pensadas de acordo com sua característica, e não 

com o infinito de possibilidades apresentadas a todos os demais. A identidade real, ao 

contrário, retira a PcD do lugar de “SER” deficiente para ter uma deficiência que pode ou não 

influenciar em suas escolhas. A identidade social da PcD é fruto, então, da relação dialética 

entre a virtualidade e a realidade, entre o que os outros acreditam que podem as PcDs e o que 

as PcDs acreditam poder. Quanto mais próxima da identidade virtual a identidade social 

estiver, mais irá dizer do que os outros pensam em relação à PcD e mais ela irá se comportar 

de acordo com o que a sociedade espera. Quanto mais próxima da identidade real estiver a 

social, mais dirá do que a PcD realmente pode ou não realizar e mais ela irá se comportar 

conforme o que acredita. 

Ao possuir uma deficiência, Goffman (1963/1986) aponta que o estigma, que faz com 

que a pessoa seja vista como deficiente, pode ser compreendido em dois movimentos: a 

condição do desacreditado, quando esse traço é passível de ser observado, sendo uma 

característica conhecida ou imediatamente evidente; e, se ao contrário, não é algo a ser 

observado imediatamente, se enquadra, então, na condição do desacreditável. Para esclarecer, 

tem-se o exemplo de uma pessoa quieta, parada em um ponto de ônibus, aguardando seu 

transporte. Todos parados ali são iguais até que alguém busque uma informação junto a essa 

pessoa e não obtenha resposta, porque ela não escuta, e a pessoa que pergunta não sabe falar 
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em Libras. Se alguém apenas lhe desse um sorriso, e ela retribuísse, a deficiência não seria 

apresentada.  

Para as condições do desacreditado, têm-se três tipos de estigmas: as deformidades 

físicas, as deformidades de caráter e as de fundo étnico-religioso. É como se um único 

atributo fosse capaz de desqualificar toda uma pessoa, que, caso não tivesse seu atributo 

migrado para um nível de estigma, poderia estabelecer uma relação com as demais pessoas de 

maneira tranquila e quotidiana. E a condição de desacreditável diz respeito a uma 

possibilidade. No caso do desacreditável, a característica necessária para uma categorização 

não é evidente ou conhecida do ponto de vista dos observadores (Goffman, 1963/1988). 

Outro exemplo, na tentativa de clarificar esse conceito em Goffman, pode ser 

fornecido da seguinte maneira: uma PcD não ter pernas ou não conseguir se locomover com 

elas. Isso pressupõe, na condição de desacreditado, que não pode praticar esportes aquáticos 

com bom desempenho, muito menos em competições. Logo, ocorre aqui o mecanismo da 

identidade virtual. Ou seja, a sociedade acredita que o fato de alguém ter dificuldades para se 

locomover é diretamente relacionado à sua incapacidade de fazer atividades em que essa 

locomoção seria um pré-requisito. Contudo, existem exímios nadadores que não possuem 

pernas ou não conseguem se locomover com elas. Apesar disso, ou exatamente por isso, são 

exímios nadadores, ou seja, é a identidade real, os atributos que a PcD realmente possui. 

Embora a sociedade delimite o lugar a partir da categorização “pessoas que não conseguem 

praticar esportes”, formando, assim, uma identidade virtual, existe uma identidade real, que 

diz respeito à PcD como um todo, e não como uma categorização. 

Ainda usando conceitos de Goffman (1963/1988), as atitudes que as pessoas sem 

deficiência têm em relação aos estigmatizados, ao categorizá-los por seus estigmas, são de 

acreditar que estes não são completamente humanos, são diferentes, parciais ou incompletos. 

Por essa razão, para a sociedade, faz sentido produzir para as PcDs uma identidade virtual; 

uma identidade que atribui comportamentos possíveis e delimita, predeterminando 

possibilidades que as PcDs sejam capazes de efetivamente alcançar. Em equivalência, tem-se 

a identidade real, aquela em que as PcDs percebem todas as suas possibilidades, diferenciais e 

limites, que são atribuídas pelo próprio sujeito para si. 

Até aqui, utilizou-se de Goffman para falar das PcDs e das relações que elas 

estabelecem com a sociedade na construção de sua identidade estigmatizada. É perceptível 

que toda discussão de Goffman se faz sobre e na figura da pessoa estigmatizada. Buscando 

contrapor algumas concepções desse autor, Finkelstein (1980) provoca uma reflexão 

importante sobre este tema: se o foco da deficiência é posto sobre a pessoa com deficiência, é 
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inequívoco que a deficiência será relacionada única e exclusivamente a uma tragédia pessoal e 

individual. Logo, a PcD será um diferente, segundo os pré-requisitos sociais, e precisará ser 

ajustada a essa sociedade, ou seja, customizada para responder às demandas do mundo dos 

normais da melhor maneira possível. Ao se colocarem os holofotes sobre a deficiência, 

espera-se que a PcD responda de maneira eficiente às demandas do mundo, “normatizada”, 

tanto na família, na escola, como no trabalho e na sociedade como um todo. Por outro lado, se 

se conceber a deficiência como fruto de uma sociedade deficiente, muda-se o foco, e respostas 

começam a aparecer. Sociedade deficiente é compreendida aqui como aquela que não 

consegue gerir sua diversidade de maneira efetivamente inclusiva. 

O autor aponta que, quando se deseja obter uma compreensão real e profunda sobre a 

deficiência, é necessário, também, a elucidação da contradição que envolve tanto o indivíduo 

como a sociedade. Dessa forma, as atitudes podem ser direcionadas para o indivíduo 

prejudicado, mas podem também ser apontadas para as barreiras sociais ou para ambos. 

Elucidando um pouco mais, quando se assume que existe uma diferença, um desvio do que é 

norma, algo incomum entre duas coisas, como, por exemplo, o ato de caminhar e a pessoa 

cadeirante, esta somente é percebida como diferente porque a base comparativa é o ato de 

caminhar de uma pessoa que não possui dificuldades em se locomover com as pernas. Por 

outro lado, se o foco for a possibilidade de acesso independente de se caminhar ou não, as 

análises recairão sobre a relação social que se produz com aqueles para os quais a sociedade 

não se organizou para atender, sobre a relação social opressiva imposta às pessoas PcDs, e 

não mais como um atributo de um indivíduo. O que é fundamental para esse autor é colocar 

os holofotes sobre a necessidade de mudar a sociedade incapacitante em vez de fazer com que 

as PcDs fiquem aptas para essa sociedade. 

Essa mudança do foco para o social não é peculiaridade desse autor. Embora 

Finkelstein (1980) tenha sido seu precursor, vários autores (por exemplo, Oliver, 1996; 

Barnes, Mercer, & Shakespeare, 1999; Barnes, Oliver, & Barton, 2002) adotam o Modelo 

Social da Deficiência, para reforçar que a deficiência não deveria ser reduzida a uma lesão. 

Deveria, antes, ser deslocada para a maneira como a sociedade se organiza, o que originaria, 

então, uma necessidade de se compreender a deficiência como uma questão de ordem pública, 

e não como um problema privado. Os estudiosos, que têm esse modelo como base para 

explicar a deficiência, acreditam que ela deveria ser compreendida como uma característica 

do corpo assim como a cor da pele, cor dos olhos e tom do cabelo, e não como um estigma 

que tem como consequência a estereotipia, o preconceito, a exclusão e a discriminação 

(Santos, 2008). 
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Problematizando um pouco sobre os conceitos citados nesta pesquisa, pensa-se em 

preconceito utilizando a explicação de Jodelet (2001). Para ela, este é um mediador 

importante, juntamente com a estereotipia, para o processo de exclusão. Concebendo o 

preconceito como um julgamento formulado, pronto, sem nenhum exame prévio em relação a 

uma pessoa ou coisa, a autora explica que ele se mostra como sendo algo acabado sem a 

necessidade de questionamentos ou adequações. Para Crochík, Casco, Ceron e Catanzaro 

(2009) e Crochík (2005), preconceito é uma expressão, uma maneira que a maioria 

psicológica utiliza para direcionar atitudes hostis contra minorias e é um produto que nasce 

das relações entre as necessidades psíquicas e a ideologia dominante. 

A estereotipia, por sua vez, é uma forma de esquema, também terminado, que 

compreende atributos pessoais que por si só têm poder de caracterizar os membros de um 

determinado grupo ou categoria social. A relação entre esses dois conceitos, o preconceito e a 

estereotipia, serve para atribuir uma característica a um conjunto de objetos, com a finalidade 

de produzir uma classe definida pela divisão dessa categoria e que é, neste caso, da categoria 

do diferente. A constatação de semelhanças entre os pertencentes a uma categoria, em seu 

interior, e de diferenças em relação a outra categoria pode gerar exclusão e discriminação na 

medida em que o grupo ao qual se pertence é impregnado com sentimentos favoráveis para os 

iguais em detrimento de sentimentos desfavoráveis em relação ao grupo diferente. Em suma, 

servem para orientar e justificar um discurso social da exclusão (Castel, 2011). 

Retomando Goffmam (/19631988), o estigma, que é um atributo que serve para 

desqualificar e reduzir todas as potencialidades de uma PcD a um único traço, serve, também,  

para categorizar e se relaciona com outros tantos conceitos e movimentos inerentes ao mundo 

da categorização e da identidade estigmatizada. Categorizar, por excelência, pressupõe que 

existe algo (estigma) visível aos olhos ou ao pensamento como sendo diferente e que pode ser 

classificado, colocado em um grupo ou em outro. O diferente, geralmente, gera um 

estranhamento, um desconforto. Silva (2006) afirma que, em uma cultura na qual existe uma 

demanda pela agilidade, pelas respostas com presteza, o estereótipo oferece um produto 

pronto e fácil, tirando do indivíduo um trabalho reflexivo que seria necessário, ao se deparar 

com o diferente, para apoiá-lo em um conteúdo vazio, pobre e pronto, o preconceito. Nesse 

contexto, existe a construção de uma figura, a figura do diferente sendo a culpada pelos males 

e pelas inseguranças dos normais. “O preconceito às pessoas com deficiência configura-se 

como um mecanismo de negação social, uma vez que suas diferenças são ressaltadas como 

uma falta, carência ou impossibilidade. A deficiência inscreve no próprio corpo do indivíduo 

seu caráter particular” (p. 426). 
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O processo de categorização poder ser bem exemplificado se se pensar que as posições 

que os indivíduos podem ocupar dentro da sociedade, as quais podem estabelecer e manter, 

dependem em parte do lugar cedido a essa pessoa pela sociedade ou, até mesmo, amarrado ao 

seu estigma. “João” é médico. Isso quer dizer sobre uma vasta possibilidade de espaços a 

serem ocupados na sociedade. Em contrapartida e na mesma medida, “Ana” é doente (termo 

ouvido várias vezes de pessoas sem deficiência para dizer da PcD). Doente é o contrário de 

saudável. Se o saudável pode fazer muitas coisas e ocupar muitos espaços, o doente, por sua 

vez, deve ser guardado, cuidado ou escondido. Então, e ao mesmo tempo, essa categorização 

autoriza ou desautoriza, reforçando ou excluindo possibilidades e posições que o sujeito 

poderia vir a ocupar. As posições que as pessoas podem ocupar, bem como as relações que 

podem estabelecer e manter, dependem de sua identidade (Ciampa, 1987). 

Retomando as constatações dos autores do Modelo Social da Deficiência, no Relatório 

Mundial sobre a Deficiência (OMS, 2012), um documento criado, principalmente, para os 

formadores de políticas, profissionais da área de saúde, pesquisadores, acadêmicos, agências 

de desenvolvimento e a sociedade como um todo, sugere ações não somente para as PcDs, 

mas, antes, e com muita ênfase, para governos e organizações em geral. Ações que variam 

desde a criação de ambientes facilitadores ao desenvolvimento de serviços de suporte e 

reabilitação, com a finalidade de garantir uma adequada proteção social e a criação de 

programas e políticas, entre outras ações, mas sempre reforçando que as PcDs devem estar no 

centro de tais esforços (Barnes, 2011). 

Para Finkelstein (1980, 2001), o conceito de deficiência já percorreu, nas últimas duas 

décadas, um longo caminho para tornar o “preconceito” socialmente aceitável e para negar a 

responsabilidade da sociedade por suas atitudes. Pensando nesse equívoco, se o preconceito é 

fruto de um processo de categorização, em que a sociedade discrimina as pessoas por seus 

estigmas, o estigma é a fonte de todos os problemas. Ao problematizar as proposições de 

Goffman, Finkelstein pondera que a interpretação que Goffman fornece ao estigma serviu 

para deslocar a atenção de quem cria o problema, os donos de escravo, para aqueles que 

começam a aparecer como os únicos que são a personificação do problema, os escravos. Com 

isso, as pessoas com deficiência são fixadas em um papel de dependência, permanecendo em 

constante procura de “aceitação” de quem as estigmatiza. Se o ser humano, segundo Ciampa 

(1987), dentro de todas as possibilidades que cada opção de sua vida lhe fornece, depende de 

condições objetivas prévias, como: expectativas dos pais, bem como as próprias expectativas 

do sujeito, interiorizadas por ele para traçar seus caminhos, como fazer isso se ainda faltam 

caminhos?  
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Com isso, Finkelstein (1980) aponta a necessidade de uma mudança de foco, saindo da 

pessoa com deficiência para a sociedade que proporciona a deficiência mediante suas 

barreiras. Ao falar sobre as barreiras físicas e psicológicas, ele problematiza sobre ser a 

deficiência uma relação social, que pode ser alterada ou modificada. A possibilidade de uma 

efetiva remoção das barreiras pode proporcionar uma real integração das pessoas com 

deficiência. O foco é deslocado decisivamente para a origem do problema – a sociedade em 

que a deficiência é criada. Quando o foco está na PcD, as ações devem ser pensadas no que 

tange ao cuidado e às compensações financeiras. Mas se o foco é na opressão, as ações têm 

que ser emancipatórias. Obrigatoriamente, fala-se de direitos, de política e de preconceito. 

Na presente pesquisa, serão utilizados os conceitos relacionados à identidade social 

segundo Goffman (1963/1988). Nesse sentido, o processo dialético entre identidade real e 

identidade virtual culmina na identidade social. Dizendo de outra forma, este estudo está 

interessado na identidade social que é fruto da identidade virtual, aquela que diz respeito à 

expectativa da sociedade em relação à PcD, podendo ser essa expectativa positiva ou 

negativa. É determinado pela sociedade um padrão que permite prever a categoria e os 

atributos das pessoas, e, com base nessa categorização, os espaços que podem frequentar, o 

que se pode esperar dessas pessoas e os papéis que acredita que possam ser desempenhados. 

Por outro lado, a identidade real diz respeito não às expectativas, mas, sim, às realidades; o 

que realmente a pessoa pode e quer fazer, quais papéis deseja representar; quais espaços quer 

e consegue ocupar; seus pontos fortes e suas dificuldades reais.  
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CAPÍTULO 2: O MUNDO DO TRABALHO 

 

Este capítulo versa sobre duas barreiras apontadas por Finkelstein (1980) como sendo 

fundamentais para a compreensão da deficiência: as barreiras programáticas e as barreiras 

atitudinais. Será explicitada a legislação brasileira aplicada às pessoas com deficiência no que 

se refere aos direitos destas relacionadas ao mundo trabalho e às barreiras atitudinais.  

Também, serão abordados os diferentes significados que o trabalho tem para as PcDs. 

 

2.1 Legislação relacionada às Pessoas com Deficiência  

 

Ao se pensar a PcD não mais como possuidora de um estigma, de uma deficiência 

biológica, mas, antes, como uma pessoa diversa, entre tantas diversidades presentes na 

sociedade como cor do cabelo, cor dos olhos, altura, religião e sexualidade, entre outros 

categorizadores, já não é mais uma possibilidade, mas, sim, uma necessidade e um pré-

requisito para a real compreensão dos fenômenos sociais inerentes a este tema.  

No deslocamento para o plano social, inúmeros questionamentos cabem; por exemplo, 

as inúmeras barreiras que enfrentam em sua vida. Seis tipos de barreiras, impostas pela 

sociedade, e que dificultam a integração e inclusão, foram descritas por Sassaki (2006), a 

saber: as barreiras arquitetônicas, aquelas relacionadas ao espaço físico, como falta de rampas 

de acesso para cadeirantes; as metodológicas, que são as barreiras relacionadas aos métodos e 

técnicas no trabalho, educação e lazer, como galeria de arte sem o recurso tátil para cegos; as 

barreiras comunicacionais – neste caso, para ilustrar, pode-se pensar nas aulas de História 

para crianças surdas, nas quais a professora não sabe se comunicar por Libras; as barreiras 

instrumentais, em que os instrumentos do dia a dia não atendem a todas as pessoas, como os 

programas de computadores confeccionados para facilitar o acesso às pessoas que não podem 

utilizar as mãos ou não as têm; as barreiras programáticas, percebidas nas normas, leis e 

políticas públicas; e, finalmente, as barreiras atitudinais, aquelas que dizem respeito ao 

estigma, estereótipo, preconceito e discriminação das PcDs. 

Dentre as barreiras explicitadas por Sassaki (2006), para esta pesquisa, serão 

trabalhadas duas delas, conforme indicadas por Finkelstein (1980). As primeiras, que serão 

apresentadas agora, são as barreiras programáticas. Estas são colocadas como de extrema 

importância, e até mesmo como base, para a mudança nas relações com as PcDs. Em um 

segundo momento, serão discutidas as barreiras atitudinais. 
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No Relatório Mundial sobre a Deficiência (OMS, 2012), existe um amplo estudo sobre 

a legislação no mundo. Segundo esse Relatório, várias PcDs são empresárias, autônomas ou 

operárias, entre outras profissões, e quase todos os trabalhos podem ser realizados por uma 

PcD. Contudo, o que vários estudos documentam é que as PcDs apresentam as mais baixas 

taxas de empregabilidade e altas taxas de desemprego. Nesse Relatório fica evidente que 

existem países com leis que tornam ilegal o ato de empregar ou não as pessoas com base 

somente em suas deficiências. Como exemplo, têm-se: Alemanha, África do Sul, Austrália, 

Brasil, Canadá, Estados Unidos, Gana e Nova Zelândia. Nesses países, se um empregador 

contrata uma pessoa por que ela é deficiente, ou, se não contrata pelo mesmo motivo, esse 

empregador estaria cometendo um ato ilegal. Em outros países, existem leis que incentivam 

ou exigem a adequação do acesso aos locais de trabalho. Ainda pensando em ações como 

medida de inclusão, existem países que possuem ações afirmativas, como é o caso do Brasil, 

relacionadas à empregabilidade, como as cotas. Compreendem-se por ações afirmativas as 

políticas compensatórias que aceleram a igualdade enquanto processo, sendo capazes de 

estimular a inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços sociais. Elas 

devem ser compreendidas não somente no sentido de aliviar a carga de um passado 

discriminatório, mas também no sentido de fomentar a transformação social, criando uma 

nova realidade (Piovesan, 2008). E, finalmente, outros adotam o incentivo para os 

empregadores que contratarem PcDs. 

O Brasil possui, segundo o Relatório da Câmara dos Deputados (Legislação brasileira 

sobre pessoas com deficiência, 2013), entre dispositivos constitucionais, leis, decretos-leis, 

decretos e outros documentos voltados com finalidade de garantir diversos direitos às PcDs, 

82 normas. De acordo com esse mesmo documento, o foco dessa legislação deveria ser 

eliminar ou reduzir as dificuldades enfrentadas pelas PcDs em suas rotinas diárias; por 

exemplo: as barreiras arquitetônicas que impossibilitam a entrada em edifícios e meios de 

transporte; e as barreiras de comunicação, como a carência de material de leitura em Braile, 

entre outras. Como o foco desta pesquisa é a relação entre a construção da identidade e o 

mundo do trabalho, o objetivo é descrever as políticas inerentes a este tema.  

Das 82 normas, conforme a Legislação brasileira sobre pessoas com deficiência 

(2013), 18 referem-se direta ou indiretamente ao mundo do trabalho. O Decreto Legislativo nº 

186/2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

de seu Protocolo Facultativo. A Convenção, em seu preâmbulo, reconhece a importância da 

legislação para influenciar na promoção de maior igualdade de oportunidades para as PcDs. 

Seu artigo 4º traz a obrigação do Estado de tomar todas as medidas apropriadas para abolir a 
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discriminação que tenha como base a deficiência por parte de qualquer pessoa, organização 

ou empresa privada. O artigo 8º, que trata da conscientização, estabelece que campanhas de 

conscientização devem ser feitas com a finalidade de promover o reconhecimento das 

competências das PcDs e de sua importância no local de trabalho e no mercado laboral. Já o 

artigo 9º traz a acessibilidade, com a finalidade de proporcionar um vida de independência 

para as PcDs, inclusive no mundo do trabalho. O artigo 27 trata exatamente do tema 

“Trabalho e Emprego”. De maneira sumarizada, pode-se afirmar que visa a garantir o direito 

de as PcDs terem acesso ao mundo do trabalho por meio da eliminação das barreiras e da 

igualdade de condições. 

A Lei nº 7.853/1989 estabelece normas gerais que visam a assegurar o pleno exercício 

dos direitos individuais e sociais das PcDs, e sua efetiva integração social. Em seu artigo 2º, 

alínea III, explica, no que tange à formação profissional, que é obrigação do Governo apoiar 

na formação e orientação das PcDs, inclusive em cursos regulares voltados para a 

profissionalização; que o poder público deve se empenhar para fornecer e manter empregos 

para as PcDs que não tiverem acesso aos empregos comuns; que é necessária  a promoção de 

ações eficazes para a real inserção das PcDs nos setores público e privado; e que é importante 

ter uma legislação específica que regule as reservas de mercado (cotas) para PcDs. O artigo 8º 

estabelece ser crime negar emprego ou trabalho à PcD devido à sua deficiência.  

Essa Lei (nº 7.853/1989), segundo a coletânea Legislação brasileira sobre pessoas com 

deficiência (2013), é regulamentada por meio do Decreto nº 3.298/1999, que dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolidando as 

normas de proteção e fornecendo outras providências. Entre suas principais características, é 

importante ressaltar que esse Decreto delimita e nomeia vários conceitos utilizados nas outras 

políticas relacionadas à deficiência:  

 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano; 

II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou 

durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III – incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade 

de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 

receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 

desempenho de função ou atividade a ser exercida (Legislação brasileira 
sobre pessoas com deficiência, 2013, pp. 238-239). 
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Neste Decreto, ainda se estabelecem critérios para que uma pessoa seja considerada 

como possuidora de uma deficiência ou não. Esses critérios são importantes; afinal, serão 

utilizados para que a PcD seja enquadrada ou não na Lei de Cotas. Diretrizes, princípios e 

objetivos para assegurar a plena integração também são objetivados nesse documento. Outros 

conceitos explicitados no Decreto nº 3.298/1999 são os de habilitação e reabilitação 

profissional, sendo explicados da seguinte forma:  

 

Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a 

possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de 

suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de 
desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de 

trabalho e participar da vida comunitária (Legislação brasileira sobre pessoas 

com deficiência, 2013, p. 250).  

 

Trata, ainda, esse Decreto, em sua seção IV, do tema acesso ao trabalho e de vários 

aspectos desse tema, como acessibilidade e cotas, entre outros. 

As definições de deficiência, bem como a busca pelas garantias de ações de 

acessibilidade, foram revistas pelo Decreto nº 5.296/2004. De acordo com esse Decreto, no 

que tange à acessibilidade, tanto a aprovação de projetos de natureza arquitetônica e 

urbanística, de comunicação e informação, e de transporte coletivo, relacionados à execução 

de qualquer tipo de obra, que tenha destinação pública ou coletiva; como a outorga de 

concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza; a aprovação de 

financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, relacionados aos itens 

citados; e a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos 

internacionais por entes públicos ou privados devem seguir critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Sobre as definições de deficiência, versa que as PcDs podem ser enquadradas da 

seguinte forma:  

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
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c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer das condições anteriores; 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

        1. comunicação; 
        2. cuidado pessoal; 

        3. habilidades sociais; 

        4. utilização dos recursos da comunidade; 
        5. saúde e segurança; 

        6. habilidades acadêmicas; 

        7. lazer; e 

        8. trabalho; 
e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências; e 

II – pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 

conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 

redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 

percepção (Legislação brasileira sobre pessoas com deficiência, 2013, pp. 
277-278). 

 

Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) abrange a temática deficiência e 

trabalho, por meio da Lei nº 8.069/1990, artigo 66, ao instituir que ao adolescente com 

deficiência é assegurado trabalho protegido; quanto a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 

9.394/1996, em seu artigo 59, assegura às PcDs que o sistema de ensino promoverá a 

educação especial para o trabalho. O Plano Nacional de Educação também não se isenta do 

assunto. Regulamentado por meio da Lei nº 10.172/2001, prevê, entre seus objetivos e metas, 

a articulação entre as ações de educação especial, a cooperação com a política de educação 

para o trabalho e as organizações governamentais e não-governamentais, com a finalidade de 

desenvolver programas de qualificação profissional para as PcDs, visando à sua inclusão no 

mundo do trabalho.  

Também, refere-se a esta temática a Lei do Pronatec, Lei nº 12.513/2011. Essa Lei 

estabelece um programa nacional de acesso ao ensino técnico e ao emprego e contempla as 

PcDs quando determina que atenderá prioritariamente a essas pessoas e que será estimulada a 

participação delas nas ações de educação profissional e tecnológica. A Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Lei nº 12.764/2012, 

prevê, de maneira semelhante, o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro 

autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições 

da Lei nº 8.069/1990, o ECA. 
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A Convenção nº 159, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre 

Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes, se deu por meio do Decreto nº 

129/1991, e estabelece, em resumo, assegurar que existam medidas adequadas de reabilitação 

profissional acessíveis para todas as PcDs, de maneira a promover oportunidade de emprego, 

prover igualdade de oportunidades, inclusive para PcDs que estejam localizadas na zona rural 

ou em áreas remotas. A Convenção nº 168, sobre o mesmo tema, se vê legitimada por meio do 

Decreto nº 2.682/1998 e traz como soma à Convenção anterior o enfoque de estender 

progressivamente a promoção do emprego produtivo, bem como a necessidade de se ter uma 

reserva no âmbito legal e da práxis relacionada às PcDs. 

O Decreto nº 2.745/1998, que aprova o regulamento do procedimento licitatório 

simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em um primeiro momento, pode ser visto 

como não-inerente ao tema PcDs e trabalho. Ao ser lido com cuidado, demonstrará não ser 

verdade essa primeira impressão. No capítulo 2, consta que a licitação poderá ser dispensada 

quando se tratar de contratação de instituição brasileira, sem fins lucrativos, que desenvolve 

pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional relacionados às pessoas com deficiência 

física. Já o Decreto nº 3.321/1999 promulga o protocolo adicional à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nesse 

documento, no que tange ao trabalho, tem-se o compromisso do Governo na adoção de 

medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho e ao desenvolvimento de 

projetos de cunho técnico-profissional, particularmente os destinados às PcDs. No artigo 18 

desse mesmo Decreto, tem-se o comprometimento mediante a adoção de programas 

destinados a proporcionar às PcDs os recursos e o ambiente necessários para alcançar seu 

máximo de desenvolvimento por meio do trabalho. O Decreto nº 3.956/2001 promulga a 

Convenção Interamericana para a eliminação da discriminação contra as PcDs, inclusive no 

mundo do trabalho. 

O Decreto nº 7.612/2011 institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (Plano Viver sem Limite). Nesse Plano Nacional, está contemplado o mundo do 

trabalho no artigo 3º, quando afirma ser uma diretriz do plano a ampliação da participação das 

PcDs no mercado de trabalho mediante capacitação e qualificação profissional. Quando o 

assunto é relacionado à punição efetiva de pessoas e/ou instituições no que tange à 

deficiência, tem-se um Decreto-Lei antigo, o de nº 2.848/1940, que prevê como crime frustrar 

um direito assegurado pela legislação para qualquer trabalhador. Porém, se se tratar de PcD, a 

pena pode ser aumentada entre 16,67 e 33,33%.   



39 

 

Por último e de maneira proposital, é apresentada agora a principal lei que trata do 

tema deficiência e trabalho, a Lei nº 8.213/1991, também conhecida como Lei de Cotas. 

Embora seja de 1991, essa Lei foi revisada em vários anos após sua promulgação. 

Atualmente, encontra-se, em seu texto, na subseção II, que trata de habilitação e reabilitação, 

no artigo 93, a obrigatoriedade de contratação das PcDs por meio das cotas. Segundo essa Lei, 

empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a contratar PcDs da seguinte maneira: 

 

Art. 93. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 

preencher de dois por cento a cinco por cento dos seus cargos com 
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 

na seguinte proporção: 

I – até 200 empregados...................2%; 
II – de 201 a 500..............................3%; 

III – de 501 a 1.000.........................4%; 

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

§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado 
ao final de contrato por prazo determinado de mais de noventa dias, e a 

imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a 

contratação de substituto de condição semelhante (Legislação brasileira 
sobre pessoas com deficiência, 2013, p. 106). 

 

Percebe-se, então, que existe um universo de leis e decretos, entre outros instrumentos 

normativos, que visam a garantir e diminuir as barreiras para uma real vida profissional das 

PcDs. Contudo, é fato que as leis não cumprem o que propõem. Afinal, não conseguem 

possibilitar a efetiva contratação das PcDs (Zanitelli, 2013; Carvalho-Freitas, 2007; 

Vasconcelos, 2010; Ribeiro & Carneiro 2009). Vasconcelos (2010) ressalta a importância das 

leis para a efetiva inclusão. Não obstante, afirma que as estratégias adotadas nesse campo não 

são suficientes. Antes, há que se raciocinar que qualquer política de inclusão de PcDs precisa 

pensar no contexto em que estão inseridas, ou seja, uma sociedade que possui uma deficiência 

para lidar com as diferenças corporais. Então, volta-se o foco para as barreiras atitudinais. 

 

2.2 A inclusão e a inserção no mercado de trabalho 

 

Ao analisar as vivências subjetivas dos trabalhadores com deficiência em relação às 

atividades de trabalho que eles realizam junto ao mercado formal, Leão e Silva (2012) 

explicam: 

 

Há indicativos de que para esses trabalhadores a deficiência é percebida 

como impedimento ao crescimento profissional, fator que, por si só, pode 
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remeter ao sofrimento psíquico, notadamente em termos da falta de 

reconhecimento no trabalho e de desgaste físico/psíquico (p. 167). 

 

Além disso, como o trabalho dentro de uma organização tem como características 

marcantes o controle e a pressão, entre outros, o acolhimento da diversidade fica prejudicado. 

As autoras também observaram que o desgaste físico e/ou psíquico apareceu várias vezes nos 

relatos dos grupos, sendo uma das principais queixas dos trabalhadores com deficiência, e 

concluíram que o sofrimento inerente ao trabalho pode se sobrepor aos fatores motivacionais 

presentes no mesmo.  

 Concordando com as autoras, têm-se Pereira et al. (2008), que percebem o trabalho 

como sendo fonte de adoecimento quando nega à PcD uma inclusão ao não fornecer 

providências físicas no ambiente de trabalho. Assunção (2014) aponta a satisfação da PcD 

com o trabalho como algo não predominante. A autora reforça também que a PcD se sente 

insatisfeita por não ter oportunidades de trabalho que lhe proporcione atividades desafiantes e 

criativas. Por isso, percebe que é tratada de maneira diferenciada em relação às pessoas sem 

deficiência. 

Carvalho-Freitas (2009) concluiu em sua pesquisa que, a respeito dos fatores 

relacionados à remuneração e às oportunidades de crescimento profissional, as PcDs têm uma 

insatisfação de mais de 30%. Entretanto, de forma geral, as pessoas com deficiência estão 

satisfeitas com os aspectos pesquisados:  

 no fator referente à satisfação com a remuneração, os resultados encontrados indicam 

que a maioria (61%) das pessoas com deficiência está satisfeita com sua remuneração;  

 88% das pessoas com deficiência reconhecem o empenho da empresa em adequar as 

condições de trabalho e os avanços conseguidos nos últimos anos; 

 no fator satisfação com os direitos na instituição, os resultados encontrados indicam 

que 84% das pessoas com deficiência estão satisfeitas. 

Os resultados de Carvalho-Freitas, Silva, Farias, Oliveira e Tette (2013) permitiram 

verificar que as PcDs têm resultados de satisfação com fatores relacionados ao contexto de 

trabalho e de comprometimento similares aos das demais pessoas. Todavia, mesmo com todos 

os pontos negativos inerentes ao mundo do trabalho, segundo Tette (2013), as PcDs atribuem 

grande importância ao trabalho em relação às demais esferas da vida, o que pode ser 

exemplificado da seguinte maneira: 

 

Constata-se que, para as pessoas com deficiência, o trabalho concreto 

emerge como uma possibilidade de garantir condições econômicas de 
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sobrevivência e de sustento pessoal e familiar; progredir socialmente; ter 

responsabilidade e representar ocupação, esforço mental, tarefas repetidas e 

exigência de ritmo (p. 134). 

 

Nesse mesmo sentido, segundo Lima et al. (2013), para as PcDs, o trabalho tem valor 

tanto instrumental, uma vez que por meio dele pode-se consumir, quanto é capaz de propiciar 

aprendizagem, desenvolvimento e autoestima: 

 

Ser reconhecido pelos colegas do trabalho e pelas outras pessoas como um 
trabalhador traz um sentimento de realização e competência. Realização 

porque o indivíduo se reconhece como pertencente a um grupo de pessoas 

privilegiadas, que podem ter uma vida ‘normal’, ou seja, a vida que uma 
pessoa sem deficiência teria, com família, casa, filhos, carro, emprego. Além 

disso, fazer o mesmo trabalho realizado por outras pessoas sem nenhuma 

deficiência, no mesmo espaço, contribui para essa realização profissional e 

gera a sensação de vitória sobre todas as dificuldades enfrentadas ao longo 
da vida (p. 63). 

 

Para Assunção (2014), as PcDs sentem-se satisfeitas com os direitos na instituição, 

mas insatisfeitas em relação a serem ouvidas. Segundo a autora, as PcDs percebem que seus 

direitos estão garantidos dentro da instituição, que a lei é cumprida. Entretanto, quando a 

demanda é por serem ouvidas no que tange às condições de trabalho, elas não se sentem 

satisfeitas. Ainda no que tange aos direitos, segundo Carvalho-Freitas, Suzano e Nepomuceno 

(2011), a experiência do acompanhamento do processo de socialização de PcDs pode 

promover o estabelecimento do diálogo entre a instituição e as PcDs, e minimizar os receios 

comuns nesse processo, quando possibilita a problematização das condições de trabalho 

dessas pessoas como direito, e não como privilégio. A premissa de garantir efetivamente o 

direito das PcDs e, concomitantemente, cobrar resultados, também, foi estudada em Ávila-

Vítor e Carvalho-Freitas (2012). Esse tipo de comportamento organizacional tem um impacto 

positivo na forma como essas pessoas se veem e percebem o trabalho. 

Quando se pensa um pouco antes no problema da inclusão/inserção no mercado de 

trabalho, segundo Monteiro, Oliveira, Rodrigues e Dias (2011), o preconceito pode ser 

constatado no seguinte cenário: 

 

No que tange às dificuldades para contratação e manutenção, as percepções 

são negativamente atribuídas em função de problemas como a ausência de 
qualificação, a falta de vontade para trabalhar e as dificuldades próprias da 

condição de deficiência dos candidatos. Para os gestores, tais problemas são 

oriundos das próprias PcDs, fato este que os exime de qualquer 

responsabilidade. Escapa a compreensão de que problemáticas como as 
citadas são terminações de grandes mazelas, e uma empresa, enquanto 
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instituição dentro de um sistema maior, também está implicada nesse 

emaranhado social (p. 476). 

 

Ainda nesse sentido, Pereira e Passerino (2012) apontam que os problemas da inclusão 

das PcDs são os mais diversos, indo desde a pouca escolaridade até os ganhos secundários em 

se ter um benefício do Governo. Entretanto, apontam que o mais importante é se constatar o 

quanto a sociedade ainda precisa pensar de maneira ampla e inclusiva na gestão da 

diversidade em todos os seus aspectos, dentro ou fora do mundo do trabalho, antes ou após a 

sua inclusão/inserção.  

Segundo França e Pagliuca (2009), as PcDs, em detrimento de todas as suas 

potencialidades, percebem-se como sendo diferentes das demais devido ao fato de terem sido 

socializadas dentro de uma cultura com discursos, valores e crenças relacionados às PcDs. 

Essas crenças delimitam, com base em preconceitos, tanto o lugar que elas podem ocupar 

dentro da sociedade com seu estilo de vida e escolhas, o que dificulta, inclusive, a sua 

conquista por cidadania.  

Percebe-se, nos estudos citados, que, ao se pesquisar o tema inclusão e/ou inserção de 

PcDs, uma palavra recorrente pode ser lida claramente ou subentendida: preconceito. Sendo o 

preconceito uma barreira para uma efetiva inclusão/inserção da PcD no mercado de trabalho, 

na construção de sua identidade, e concordando com Finkelstein (1980), toca-se, então, em 

outro tema que não pode ser ignorado neste trabalho: as barreiras atitudinais. 

Barreiras atitudinais podem ser compreendidas como comportamentos direcionados 

em relação à PcD, que dificultam sua inclusão no mundo tanto do trabalho como fora dele.  

São exemplos de barreiras atitudinais o preconceito, a estereotipia e a discriminação. Essas 

barreiras podem ser percebidas como barreiras invisíveis, mas que talvez sejam as mais 

difíceis de se remover. Afinal, é necessária uma desconstrução do lugar propiciado às PcDs, 

para a reconstrução de uma compreensão da sociedade, que é deficiente em seus processos de 

inclusão. 

Para Silva (2006), as barreiras atitudinais em relação às PcDs existem, tendo como 

principal enfoque as ideologias do capitalismo. Afinal: 

 

A deficiência inscreve no próprio corpo do indivíduo seu caráter particular. 

O corpo deficiente é insuficiente para uma sociedade que demanda dele o 

uso intensivo que leva ao desgaste físico, resultado do trabalho subserviente; 

ou para a construção de uma corporeidade que objetiva meramente o 
controle e a correção, em função de uma estética corporal hegemônica, com 

interesses econômicos, cuja matéria-prima/corpo é comparável a qualquer 

mercadoria que gera lucro. A estrutura funcional da sociedade demanda 
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pessoas fortes, que tenham um corpo ‘saudável’, que sejam eficientes para 

competir no mercado de trabalho. O corpo fora de ordem, a sensibilidade dos 

fracos, é um obstáculo para a produção. Os considerados fortes sentem-se 
ameaçados pela lembrança da fragilidade, factível, conquanto se é humano 

(p. 33). 

 

Greenberg, Landau, Kosloff e Solomon (2009), em sua teoria intitulada Terror 

Management Theory (TMT), apontam que, para lidarem com os sentimentos de impotência 

frente à finitude humana, as pessoas buscam em suas culturas a segurança psicológica 

necessária. Ao buscar a segurança na cultura, elas se veem imersas em valores e em uma 

visão de mundo muito particular. Quando essa visão de mundo e esses valores são 

questionados, a impotência frente à finitude aflora. E por ser uma situação extremamente 

aversiva, há aumento de reações negativas dirigidas para tudo aquilo que põe em dúvida o que 

fornece segurança.  

No caso das PcDs, ver uma deficiência em uma pessoa faz com que outras pessoas 

sem deficiência percebam que ter ou não uma deficiência não é algo controlável. Perceber a 

fragilidade física implícita em todos os seres humanos, personificada em uma PcD, pode gerar 

sentimentos de impotência. Se olhar uma PcD gera sentimentos de impotência, olhar, 

conviver e trabalhar é algo que as pessoas tenderão a evitar. Outro ponto levantado por esses 

autores seria o de que as pessoas baseiam sua autoestima no tanto que elas se identificam com 

seu grupo. Pensar que se pode ser diferente de seu grupo leva à baixa autoestima. Tendo esses 

dois aspectos como base, eles afirmam que o preconceito relacionado ao diferente ocorre 

porque as pessoas percebem os grupos com características diferentes como representantes 

reais de uma ameaça para sua visão de mundo e sua autoestima; e, por lógica, a sua própria 

vida, fornecendo a noção real de que a morte um dia ocorrerá. 

Exemplificando essas barreiras atitudinais, Mazzoni, Torres, Oliveira, Ely e Alves 

(2001), constataram que, em muitas situações, as pessoas não percebem e discriminam 

involuntariamente por meio das barreiras atitudinais. Para Gomes e Rey (2007): 

  

Torna-se claramente constatado que as barreiras a serem transpostas pelo 
aluno portador de necessidades especiais, aqui na figura do aluno portador 

de deficiência mental, parecem decorrentes não de seu déficit intelectual ou 

cognitivo, fundantes e não limitadores de seu desenvolvimento... mas são 
sim barreiras, prioritariamente, decorrentes de sentidos sociais, embasados, 

fortemente, em uma tendência padronizadora de considerar os sujeitos (p. 

59). 
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Portanto, com base na legislação brasileira, pode-se afirmar que existem leis que 

buscam a inclusão e/ou inserção da PcD no mercado de trabalho. Todavia, tendo dados 

apresentados por outras pesquisas, bem como as evidências dos órgãos do Governo quanto à 

empregabilidade das PcDs, ficam evidenciadas as dificuldades encontradas por esse público. 

Faz-se necessário compreender, então, o processo de inclusão e/ou inserção no mercado de 

trabalho um pouco antes de ele ocorrer, no processo de construção da identidade, com o 

intuito de buscar novos caminhos, respostas e perguntas sobre o tema. E para que esse 

propósito fosse alcançado, utilizou-se como ferramenta a Análise de Discurso (AD). 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DE DISCURSO - BREVE HISTÓRIA E DEFINIÇÕES 

 

Neste capítulo, pretende-se demonstrar algumas das diferentes áreas de estudo que 

pensam sobre a linguagem e a complexidade inerentes aos estudos nesta área. Dentre elas, 

explicar um pouco mais sobre a AD, que, além de se prestar a ser uma ferramenta para o 

alcance do objetivo desta pesquisa, é bem mais um conjunto relacionado de abordagens ao 

discurso. 

Antes de se pensar em AD, é importante falar do que faz possível um discurso ser 

construído e disseminado: a linguagem. Para Chomsky (1997), um dos estudos que se localiza 

entre os ramos mais antigos de investigação sistemática é o estudo da linguagem. Essas 

investigações podem ser confirmadas nas antiguidades clássicas da Índia e da Grécia. Estudar 

a linguagem é pensar em diferentes possibilidades e campos acadêmicos. Dessa forma, ela 

pode ser investigada tanto do ponto de vista biológico como de inúmeros outros: o 

sociolinguístico, o de língua e cultura, o histórico e o psicológico, entre outros. Como 

possuem propósitos diferentes para o estudo, compreensão e aplicabilidade da linguagem, 

cada uma dessas abordagens define o objeto de sua investigação à luz de seus próprios 

interesses. 

Apenas para exemplificar, pode-se citar a Semiótica, que, segundo Santaella (2002), é 

a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis. Explicando de 

outra forma, é a ciência que visa à compreensão dos modos de constituição de todo e qualquer 

fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido; dentre eles, a linguagem. 

Outra área que se ocupa com a linguagem é a Psicologia. Dentro dela, vários autores se 

predispõem a falar sobre esse tema, como, por exemplo, Skinner. Segundo Skinner (1957), 

compreender a fala e a linguagem é compreender o comportamento verbal, um 

comportamento reforçado pela mediação de outras pessoas. Para ele, compreender o 

comportamento verbal é ir além do entendimento do uso do vocabulário, é compreender que o 

comportamento do falante e o do ouvinte, juntos, compõem aquilo que se pode chamar de 

episódio verbal total. 

Áreas diferentes versando sobre um mesmo tema dizem de sua amplitude e 

complexidade. Possíveis movimentos de encontro e complementação, bem como de 

antagonismo, são vistos nessas áreas, que, por vezes, dividem pensamentos, somam 

resultados, mostram-se contrárias e avessas umas às outras. Por essa razão, todo pesquisador, 

independente de se predispor a estudar a linguagem em si ou não, deveria pensar em sua 

complexidade e ter consciência de que ele também está imerso nesse oceano tanto quanto o 
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sujeito que estuda. E para os que se predispõem a estudá-la ou a usar alguma de suas 

ferramentas, como é o caso desta pesquisa, seria fundamental se colocar em uma posição de 

eterno aprendiz em relação às suas possibilidades, dados o enredamento e as ramificações que 

são inerentes a este tema. 

A AD é outra área que tem como interesse a linguagem e será usada neste trabalho. 

Segundo o Dicionário de linguagem e linguística (Trask, 2006), o discurso pode ser explicado 

como sendo qualquer fragmento conexo de escrita ou fala, podendo ser fruto de uma única 

pessoa ou da interação de várias. A noção de discurso, para Machado (2008), pressupõe que a 

linguagem, tanto a falada quando a escrita, é obscura e atravessada por diferentes 

significações. Além disso, todo discurso, para ser compreendido, depende do contexto no qual 

está sendo utilizado, da história de seus protagonistas, de quem o fala e de quem escuta.  

A AD representa um conjunto relacionado de abordagens ao discurso. Essas 

abordagens transbordam para além de ferramentas de coletas de dados e de sua análise, 

formando um conjunto de teorias. Nesse sentido, a AD deixa de ser uma simples opção às 

metodologias convencionais, uma técnica, para ser uma opção em relação ao positivismo, ao 

pós-positivismo e às suas perspectivas epistemológicas no geral, ou seja, uma abordagem 

(Nogueira, 2008).  

Falar sobre a AD é falar em riqueza de detalhes, inúmeras contribuições e vários 

contrapontos. Não se pretende neste enunciado explicá-la de forma global e completa. Ao 

contrário, cada texto sobre a AD é um dos muitos discursos que poderiam ser feitos a respeito 

dela. Neste capítulo, pretende-se tratar das informações que são pertinentes a quem produz o 

discurso neste momento.  

Nesse sentido, para iniciar a história da AD, optou-se por começar por Harris (1964)2 

por ser um dos primeiros relacionados à palavra análise do discurso. O foco de seu trabalho 

estava não em descobrir o que estava sendo dito, mas, antes, em como estava sendo falado. 

Nessa perspectiva, a obra de Harris tornou-se limitada porque não foi capaz de refletir sobre a 

significação e as considerações sócio-históricas (Nogueira, 2008). 

Contrapondo-se a essa concepção, uma perspectiva europeia sobre a AD surgiu na 

França após 1968. Entre os pensadores franceses responsáveis por uma nova maneira de se 

compreender o discurso, tem-se Michel Pêcheux3. Pêcheux (1997) concebia o discurso como 

um lugar em que a ideologia se manifestava na linguagem e a linguagem era materializada na 

                                                   

2 Segundo Machado (2008), o termo “análise do discurso” apareceu, primeiramente, nos trabalhos desse autor. 
3 Fundador da Escola Francesa de Análise do Discurso. 
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ideologia. Pela análise do discurso, objetivava-se explicitar os mecanismos de determinação 

histórica dos processos de significação (Orlandi, 2005). 

Outro acontecimento, na França, de importância para a AD, segundo Machado (2008), 

foi a redescoberta da obra do crítico literário e linguista russo Bakhtin (1895-1975). Segundo 

Pereira e Rodrigues (2014), Bakhtin (1926, 2003) e o Círculo de Bakhtin buscavam construir 

uma teoria materialista da criação linguístico-ideológica mediante a compreensão de como os 

discursos, materializados nos enunciados, são saturados e refratados pela ideologia, e como 

essa relação entre ideologia e linguagem se constitui. 

Michel Foucault (1996), também francês, definiu o discurso como sendo não somente 

uma forma de se comunicar, uma linguagem. Ao contrário, um sistema de conhecimento que 

tem como objetivo controlar a sociedade por meio da regulação do saber e do exercício do 

poder (Tilio, 2010). Para Foucault (1996), o discurso é a realidade material de coisa 

pronunciada ou escrita e está diretamente ligado ao poder e ao desejo. Para uma análise de 

discurso, propõe-se que as análises devem se basear em dois conjuntos: 

 o conjunto crítico que põe em prática princípios de inversão (reconhecer nos 

procedimentos para controlar o discurso, a saber: palavra proibida, segregação 

da loucura e vontade da verdade), no qual o limitam e o recortam de forma a 

diminuir seu corpo e volume; 

 e o conjunto genealógico (formação dispersa, descontínua e irregular), que se 

baseia nos princípios de descontinuidade (o fato de haver rarefação no discurso 

não necessariamente implica que esse discurso esconda um outro discurso 

ilimitado), especificidade (o discurso não é um jogo de significações prévias, 

mas, antes, uma prática imposta às coisas) e exterioridade (não focar no que 

está interno e, por consequência, escondido, mas, antes, a partir do próprio 

discurso, onde esse discurso aparece e com que regularidade).   

Outro autor francês, importante para a compreensão da AD, é Maingueneau (2004a), 

que estuda a relação discurso-interdiscurso. O interdiscurso pode ser compreendido como um 

conjunto de discursos, de uma mesma área, campo, tema, que possuem uma relação 

imbricada, uns sobre os outros, e com sentido amplo. Segundo Maingueneau (1997), o texto é 

um objeto, algo que se materializa por meio do discurso. O objeto de estudo da AD, para esse 

autor, é compreender o discurso como um elemento que faz a “amarração” entre sujeito, 

sociedade e ideologia. A AD visa a compreender o que está inserido na língua e o que está 

externo à linguagem, partindo dos pressupostos de que a língua está atravessada por múltiplos 

discursos. Conforme o autor, na perspectiva pragmática, a linguagem é considerada como 
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uma forma de ação. Quando se fala a frase: “Eu ordeno que...”, pressupõe-se que o ato de 

ordenar somente foi efetuado porque estavam reunidas condições exigidas para se realizar 

esse ato. Cada ato de fala não pode ser separado da instituição que esse ato pressupõe pelo 

simples fato de ser realizado.  

 

Logo, um sujeito ao enunciar presume uma espécie de ‘ritual social da 

linguagem’ implícito, partilhado pelos interlocutores. Em uma instituição 

escolar, por exemplo, qualquer enunciação produzida por um professor é 

colocada em um contrato que lhe credita o lugar de detentor do saber 
(Maingueneau 1997, p. 30). 

 

Ainda segundo esse autor, o sujeito, para a AD, constitui um pressuposto, e não um 

objeto de estudo. Os textos de formação discursiva, por sua vez, refletem sua própria 

enunciação. Sobre a formação discursiva para Maingueneau, segundo Voss (2012), um 

enunciado pode ser regido por determinações de um posicionamento (um gênero concernente 

a um aparelho, uma instituição) ou por uma formação discursiva (na qual não existem 

instituições que fixem as fronteiras de tal discurso). Voss (2012) cita como exemplo: 

 

Como se sabe, os saberes contra os homossexuais – o discurso homofóbico – 

não são regidos por um aparelho institucional regulamentado que define 
regras de estabilização de sentidos (não há uma escola, uma igreja ou uma 

sede de partido político que dite, pelo menos oficial e diretamente, diretrizes 

para a homofobia). Assumamos, portanto, que a homofobia é mantida pelo 
funcionamento de uma formação discursiva: há algo, sem fronteiras 

definidas, que mantém uma unidade de sentidos mais ou menos estabilizados 

(p. 17). 

 

Retomando Maingueneau (2004a), ele acrescenta um quadro (Quadro 1) interessante 

para explicar a diferença entre a AD francesa e a AD nos países de língua inglesa. 
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Quadro 1 – Diferentes formas de se pensar a AD 

 AD – Francesa AD – Língua inglesa 

Tipo de discurso 
Escrito – quadro institucional 

doutrinário 

Oral – conversação 

Objetivo 
Explicação para a construção 

do objeto 

Explicação para o uso do 

objeto 

Método 
Estruturalismo – linguística e 

história 

Interacionismo – psicologia e 

sociologia 

Origem Linguística Antropologia 

Fonte: Maingueneau (2004a, p. 16). 

 

Para ele, existe uma clara distinção entre os estudos sobre o discurso e as diversas 

disciplinas do discurso, sendo a AD uma dessas disciplinas, que tem um ponto de vista 

específico sobre o discurso. Pensando conforme Maingueneau (2004a), o mesmo tipo de 

corpus pode ser estudado por meio de diversas disciplinas. 

Mudando o foco, então, para a tradição dos países de língua inglesa, destaca-se a 

investigação dos atos de fala proposta por Austin (1990) e Searle (1981). Para Pinto (2007), 

Austin se propôs a 

 

[...] discutir sobre enunciados que não poderiam jamais ser nem 

verdadeiros nem falsos – os enunciados performativos. Como a 

verdade foi sempre central na filosofia, Austin acabou preparando 

uma forte polêmica: as realizações linguísticas performativas não 

permitem afirmação sobre seu valor veritativo sem um 

comprometimento ético-moral. Ainda que possa implicar a verdade ou 

falsidade de outros enunciados, o enunciado performativo não existe 

senão para fazer (p. 4). 

 

Ainda segundo Machado (2008), esse teórico tinha um interesse especial nas 

expressões que realizam um ato. Esses atos performativos, como denominou Austin, podem 

ser exemplificados nas seguintes expressões: “Eu peço”, “Eu prometo”, e sempre irão 

depender do pronome “eu”. Além disso, segundo Pinto (2007), Austin atribuiu duas forças 

aos atos performativos: a força ilocucionária e a força perlocucionária. A força ilocucionária é 

advinda de um ato de fala ilocucionário, a realização de um ato ao dizer algo: “obrigado”. A 
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força perlocucionária é advinda de ato de fala perlocucionário e realiza um efeito sobre o 

interlocutor: “Eu vos declaro” marido e mulher. Searle (1981), a partir dos estudos de Austin, 

aprofundou a teoria dos atos de fala. Assim, o trabalho de Searle focaliza as formas pelas 

quais significado e ação são desenvolvidos por meio da língua. Seu objetivo era estabelecer 

uma teoria geral do significado, que fosse capaz de identificar de quantas formas diferentes a 

língua poderia ser usada (Martins, 2002). 

Vários autores mereceriam ser citados neste breve texto sobre a AD, mas optou-se por 

encerrar este discurso com o inglês Norman Fairclough e a Análise Crítica do Discurso 

(ACD). Fairclough (2001), na introdução de seu livro, se propõe a desenvolver uma 

abordagem de análise linguística que possa contribuir para investigar a mudança na 

linguagem e que será útil também em estudos de mudanças social e cultural. A abordagem 

desse teórico tem como objetivo aglomerar a análise de discurso orientada linguisticamente e 

o pensamento social e político relevantes para esse discurso. Propõe, ainda, considerar o uso 

da linguagem como forma de prática social, o que o leva a pensar: 

 O discurso como um modo de ação, uma maneira de as pessoas agirem sobre o 

mundo e sobre as outras pessoas – uma representação; 

 Ao mesmo tempo em que o discurso se implica em uma relação dialética com a 

estrutura social, é, concomitantemente, moldado e circunscrito por essa 

estrutura social; 

 O discurso, além de ser uma prática de representação no mundo, é também de 

significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. 

Para esse autor, o discurso contribui para a construção das identidades sociais e 

colabora para construir as relações sociais entre as pessoas e, por fim, para a construção de 

sistemas de conhecimento e crença. E pensar no discurso é pensar em uma relação dialética 

deste com a estrutura social. Já a prática discursiva, por sua vez, contribui tanto para 

reproduzir a sociedade quanto para transformá-la. Nesse aspecto, ao pensar sobre a prática 

política, estabelece que esse discurso pode manter e transformar as relações de poder e as 

entidades coletivas. O discurso, enquanto prática ideológica, está contido, mantém e 

transforma os significados do mundo nas relações de poder. Outro conceito trabalhado por 

Fairclough (2001) é o da intertextualidade, no qual esta aponta para a produtividade dos 

textos; dito de outra forma, como os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar 

as convenções existentes para, daí, novos textos serem produzidos. Por fim, a ACD, linha 

teórica da qual esse autor faz parte, segundo Wodak (2004), compreende ser a linguagem uma 
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prática social. O contexto de uso da linguagem é encarado como um elemento crucial, e a 

ACD possui um interesse particular na relação entre linguagem e poder. 

Ao se estudarem as falas dos participantes de uma pesquisa utilizando a Análise de 

Discurso, parte-se do pressuposto de que existe uma importância evidente do discurso na 

construção da vida social. Não obstante, não existe uma forma única de se compreenderem os 

discursos. Com base nos diferentes autores citados e segundo Gill (2002), existem vários tipos 

de análises do discurso. Para explicá-las, a autora as dividiu segundo suas tradições teóricas:  

 Análise de discurso na linguística: quando o sentido de um termo provém do sistema 

de oposições no qual está inserido. O foco está na própria linguagem. 

 Análise da conversação: o foco deste tipo de análise está na orientação funcional, no 

uso da linguagem. A maneira de olhar como as narrações se relacionam com o mundo 

sai de cena e abre espaço para o que essas narrações têm como objetivo, o que 

almejam alcançar e conseguir. Dessa forma, a organização da interação social é 

explorada em detalhe. 

 Análise associada com o pós-estruturalismo: o discurso sendo compreendido dentro de 

um contexto histórico. O foco está na historicidade do discurso, e não nos detalhes do 

que foi falado ou escrito. 

Nogueira (2008) aponta uma quarta vertente: a psicologia discursiva. Nesse enfoque, 

os analistas procuram identificar padrões na linguagem que se encontram associados a um 

determinado tópico ou atividade. Explicando de outra forma: ao mesmo tempo em que a 

linguagem é construída historicamente, ela é capaz de construir o presente.  

Para a análise dos discursos obtidos, é importante ressaltar, segundo Machado (2008), 

que não existe uma única técnica para a Análise do Discurso. Ao contrário, cada novo 

trabalho que utiliza a AD pode criar novos dispositivos, que são aplicáveis àquele material. 

Por isso, pode-se afirmar que a AD está em construção/criação. O material advindo dessas 

entrevistas formará o corpus da pesquisa.  

Nesta pesquisa, em especial, de posse dos dados transcritos e após várias leituras e 

releituras, optou-se pelos termos pivôs que podem ser percebidos dentro de fenômenos 

enunciativos, e não sobre o conteúdo explícito das palavras. Entretanto, antes, é importante 

justificar que, concordando com Maingueneau (1997), quando se pensa em “termos pivôs” 

para a análise de um discurso, é fundamental ressaltar que existe uma grande diferença na 

concepção de utilização desse recurso em sua fase inicial em relação à atualidade. Como na 

fase inicial da AD o vocabulário, em si, era a matéria-prima mais relevante, ela reduzia o 

discurso a um conjunto de proposições articuladas em torno de um termo pivô, 
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homogeneizando seu objeto e desconsiderando a sintaxe e os enunciadores. Esses motivos 

poderiam justificar a censura de sua utilização em estudos. Todavia, ao ser compreendida sua 

utilização como um método auxiliar, somente lançar mão dele quando for possível controlá-lo 

e não recorrer a ele sistematicamente, qualquer que seja o corpus, pode ser ele de grande 

utilidade para compreensão de fenômenos. Outro ponto importante é pensar nas fórmulas 

dominantes que são as palavras, que, segundo Maingueneau (1997):  

 

[...] condensam nelas uma massa considerável de discursos, nos quais 

ocorriam como semanticamente equivalentes. Enunciar uma ou outra 
implicava colocar em circulação significações múltiplas, contraditórias, que 

remetiam à existência de séries de enunciados parafrásticos bem 

comprovados [...] (p. 137). 

 

A paráfrase é compreendida pela Análise de Discurso no sentido de ser uma 

reformulação. Nessa perspectiva, segundo Fuchs (1985), a paráfrase é compreendida como 

ação de reformular uma fala, em que o locutor restaura (à sua maneira) o conteúdo de um 

texto-fonte sob a forma de um segundo texto.  

Voltando aos conceitos de fórmulas dominantes, Maingueneau (1997) explica que 

essas formas remetem a um conceito de “referente social”, ou seja, é quando, em uma 

determinada época, os interlocutores saibam, ou desejam saber, o que tais fórmulas significam 

mesmo que nem todos lhes atribuam o mesmo sentido. Elas pertencem à formação de uma 

dada época e contexto. E, neste momento, há uma diferenciação da utilização do termo pivô 

nos primórdios da AD para o termo pivô como será usado neste trabalho, em que a análise 

incide sobre um fenômeno enunciativo (um movimento enunciativo), e não sobre o conteúdo 

de um termo. 

Dessa forma, será utilizado, na presente pesquisa, o termo pivô “não” tanto quanto se 

presta a negações polêmicas quanto a negações descritivas. A negação descritiva serve para 

falar do mundo, contar fatos, e a negação polêmica contesta, opõe-se a uma asserção anterior, 

explícita ou não. A negação é polêmica, segundo Maingueneau (1997), no sentido de retificar, 

ou no proposicional, ou no pressuposicional, como será descrito melhor nos resultados. 
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CAPÍTULO 4: MÉTODOS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para a realização da pesquisa 

junto às pessoas com deficiência nas cidades de Lavras e São João del-Rei, no estado de 

Minas Gerais. Trata-se de uma pesquisa com entrevistas semiestruturadas e posterior análise 

dos discursos produzidos. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram privilegiadas enunciações que poderiam 

explicar as perguntas que levaram a esta pesquisa. Tentou-se descrever todas as etapas, desde 

as entrevistas até um pouco da história de vida de cada participante, para que o processo de 

levantamento e análise de dados pudesse ser devidamente compreendido por todos. 

 

4.1 O Método 

 

Para que o objetivo desta pesquisa fosse alcançado, trabalhou-se tanto com a teoria 

como com o método e as técnicas, de maneira simultânea, exatamente o que aconselha 

Minayo (2012). Logo, como se pretende compreender as experiências que as PcDs tiveram no 

decorrer de suas vidas, de maneira profunda e sistematizada, pela fala das próprias pessoas, 

ouvir a pessoa com deficiência e, por meio de seu discurso, compreender nuanças até então 

não pesquisadas ou pouco estudadas é imprescindível. Optou-se, então, pela escolha da 

abordagem qualitativa, que tem o verbo compreender como base para a ação. Esse verbo 

pressupõe a tentativa de se colocar no lugar do outro, levando em conta as experiências do 

outro, sua subjetividade única, que também é reflexo de um contexto social e histórico mais 

amplo, suas contradições, conflitos e relações sociais de produção, entre outros (Minayo, 

2012).  

Nesse sentido, a AD é uma ferramenta privilegiada, pois considera que os discursos 

são construídos socialmente e possuem importância na construção da vida social (Gill, 2002), 

além de rejeitar a noção de que a linguagem seja apenas um instrumento para refletir o mundo 

e descrevê-lo, e que pode contribuir para o alcance do objetivo desta pesquisa. A AD encerra 

em si a essencial análise de vários aspectos que são base, permeiam e legitimam o discurso 

como o contexto, o momento em que o discurso foi escrito ou colhido e as condições 

sociopolíticas, culturais e econômicas de quem o profere, entre outros (Machado, 2008).   

Para Capelle, Melo e Gonçalves (2003), a AD tem se mostrado adequada em trabalhos 

com dados qualitativos quando o objeto a ser estudado está permeado por relações de poder e 

dominação que se percebem escondidas sob a linguagem. Esse argumento é defendido por 
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Bakhtin (2003), quando este pondera que, ao se focar na análise de um discurso, o 

pesquisador busca não a análise de uma única voz. Ao contrário, pretende compreender como 

essa única voz, que foi e continua sendo construída socialmente e está imersa em relações de 

poder e dominação, representa um emaranhado de vozes que a constituíram. Ao ouvir 

algumas PcDs, pode-se ouvir, indiretamente, milhares de PcDs que habitam o mesmo 

contexto histórico, cultural e social. Um contexto permeado por relações de poder, dominação 

e amarrações, cujos discursos analisados poderão dizer dos muitos discursos não ouvidos, 

onde o que está opaco e escondido, na linguagem, possa vir a ser materializado, clarificado e 

discutido.  

A estratégia metodológica contemplou entrevistas semiestruturadas com PcDs que 

estão no mercado de trabalho da seguinte forma. 

 

4.2 Participantes 

 

Os participantes da presente pesquisa foram escolhidos por conveniência. Participaram 

desta pesquisa PcDs que nasceram com a deficiência física ou sensorial e estão no mercado de 

trabalho. Parte dos sujeitos da presente pesquisa foi selecionada com base no fato de que sua 

entrada no mercado de trabalho ocorreu graças à Lei de Cotas, e outros, no sentido oposto, 

que tiveram a entrada no mercado sem o intermédio dessa Lei.  

Para a escolha da quantidade de sujeitos que participaram da pesquisa, foi utilizado um 

conceito de Maingueneau (1997, 2004a): a comunidade discursiva. Para esse autor, os 

discursos demarcam sua posição e identidade no interior de uma rede discursiva, que existe 

dentro de uma comunidade discursiva, e os membros dessa comunidade partilham um 

conjunto de rituais e de normas inerentes ao grupo ao qual pertencem. Por conseguinte, 

discursos não podem ser separados dos grupos que os geraram. Afinal, os conceitos, ideias, 

opiniões e falas que compõem os vários discursos de uma comunidade discursiva são os 

mesmos, ou muito próximos, entre os membros que fazem parte dessa comunidade. De 

acordo com Maingueneau (2004b) uma comunidade discursiva  

 

tem sua identidade marcada pelos saberes de conhecimento e de crença nos 

quais seus membros se reconhecem e dos quais dão testemunho ao 

produzirem discursos que circulam no grupo social. Essa comunidade 
discursiva é portadora de julgamentos; portanto, é formadora de opiniões (p. 

109). 
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Na formação e propagação de um discurso, percebe-se um processo dialético em que 

os mesmos grupos que criam os discursos são os que os disseminam e que veem suas vidas 

sendo moldadas por esses discursos. Logo, se os membros de um grupo possuem discursos 

muito próximos, é satisfatória a participação de um número reduzido de sujeitos. Para a 

presente pesquisa, pretendeu-se, em princípio, entrevistar seis sujeitos. Contudo, devido à 

quantidade de material coletada nas primeiras quatro entrevistas, que preencheram 105 

páginas, optou-se, então, por reduzir o número de participantes. É relevante esclarecer que, 

para evitar quaisquer possibilidades de identificação dos sujeitos, seus nomes, locais de 

trabalho, escolas e nomes de outras pessoas que citam durante as entrevistas foram trocados. 

O processo de escolha dos participantes ocorreu da seguinte forma:  

 Participante 1 – Pedro (visão subnormal): foi pensado como possível 

participante da pesquisa pela orientadora desta dissertação. Foi contatado pela 

pesquisadora, via e-mail, mostrando-se aberto e solícito em auxiliar. Ao ser 

questionado sobre outras possíveis PcDs que poderiam participar contando 

suas vidas, Pedro indicou alguns, mas somente Márcio retornou os contatos da 

pesquisadora. 

 Participante 2 – Márcio (surdo): foi convidado por meio de uma rede social. Ao 

ser convidado, aceitou o convite. 

 Participante 3 – Vicente (cadeirante): foi sugerido por uma colega de trabalho 

da pesquisadora ao saber de seu projeto de pesquisa. Foi convidado via rede 

social e aceitou participar da pesquisa. 

 Participante 4 – Laura (cega): foi sugerida pela mãe da pesquisadora por 

trabalhar com inclusão e possuir uma deficiência. Foi convidada por telefone e 

aceitou participar. 

As entrevistas aconteceram em locais, dias e horários diferentes. E para contextualizar 

exatamente como foram, segue descrição: 

 A entrevista com Pedro aconteceu pela manhã em uma sala no local onde ele 

trabalha. A sala foi sugerida pelo próprio participante e fica em uma área 

reservada e longe dos demais presentes no local. Estavam presentes somente a 

pesquisadora e Pedro. O áudio da entrevista foi gravado. A entrevista durou 

cerca de 45 minutos. 
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 A entrevista de Márcio aconteceu no mesmo local da de Pedro. Estavam 

presentes a pesquisadora, dois intérpretes e Márcio. O áudio da entrevista foi 

gravado. A entrevista teve duração de 1 hora e 45 minutos. 

 A entrevista de Vicente também ocorreu em seu trabalho, em uma sala 

reservada, que foi sugerida por ele. Estavam presentes somente a pesquisadora 

e Vicente. O áudio da entrevista foi gravado e teve uma duração de cerca de 2 

horas. 

 A entrevista com Laura ocorreu em sua residência. O local foi sugerido pela 

participante. Na hora da entrevista, estavam em casa somente Laura e a 

pesquisadora. O áudio da entrevista foi gravado e teve uma duração de cerca de 

2 horas. 

 

4.3 Instrumentos de Pesquisa e procedimentos na Coleta de Dados 

 

Como analisar o discurso das PcDs era fundamental para esta pesquisa, optou-se pela 

entrevista semiestruturada. Nesse sentido, Duarte (2004) afirma: “Entrevistas são 

fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas 

classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os 

conflitos e contradições não estejam claramente explicitados” (p. 215). 

O processo das entrevistas semiestruturadas seguiu os seguintes passos: os 

participantes liam o Termo de Consentimento Livre após Esclarecimento (Anexo A), exceto 

nos casos dos deficientes visuais, quando o termo foi lido pela pesquisadora. Iniciava-se a 

entrevista semiestruturada e, ao final, eram feitas perguntas do questionário 

sociodemográfico. 

 

4.4 Procedimentos adotados na Análise dos Dados 

 

Compreende-se que o discurso é a realidade material de coisa pronunciada ou escrita 

(Foucault, 1996). Os dados foram materializados mediante transcrição exata das falas das 

PcDs e buscando tentar evitar interpretações subjetivas excessivas. Sua coleta e análise foram 

organizadas da seguinte forma: 

1. Ouviram-se as gravações no mesmo dia ou no dia seguinte à entrevista. 

2. As gravações foram ouvidas novamente e transcritas pela pesquisadora na mesma 

semana da entrevista. 
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3. Para garantir fidedignidade dos textos, ouviram-se as gravações ao mesmo tempo 

em que as transcrições eram lidas, de forma a tentar garantir, o máximo possível, 

que fossem escritas na íntegra4, preservando interjeições, gírias, falas incompletas 

e pausas, entre outros. 

4. Leram-se as transcrições cerca de 10 vezes.  

5. Separaram-se os trechos de acordo com os temas tratados neste trabalho, a fim de 

exemplificar como os fenômenos da construção da identidade real e da identidade 

virtual ocorreram, e como ainda a sociedade pode “amarrar” as possibilidades para 

as PcDs. Foi demonstrada, também, a relação que essas PcDs têm com o trabalho 

e, por fim, analisaram-se trechos dos discursos fornecidos pelas PcDs, 

fundamentados na AD segundo Maingueneau (2006), assumindo a AD como um 

espaço de pleno direito dentro das ciências humanas e sociais, como um conjunto 

de abordagens que pretende elaborar os conceitos e os métodos fundados sobre as 

propriedades empíricas das atividades discursivas. 

Para auxiliar na compreensão das falas transcritas, as normas para transcrição usadas 

nesta pesquisa foram: 

 ( ) – incompreensão da fala;  

 ? – interrogação;  

 ! – frases ou palavras ditas com tom de exclamação; 

 (risos) – momentos em que havia risadas no material; 

 ... – pequenas pausas; 

 (pausa) – pausas maiores; 

 (( )) – comentário do participante; 

 (...) – no início ou no fim da frase, demonstra que houve um recorte do texto; 

 Itálico – para demonstrar a fala de outras pessoas contidas no discurso dos 

participantes;  

 {explicações e contextualizações} – quando a pesquisadora explica parte da 

história que somente poderia ser compreendida se a história fosse lida em sua 

íntegra. 

                                                   

4 No caso do participante com deficiência auditiva, como as falas gravadas foram “as falas” dos intérpretes e alguns trechos 
eles responderam na primeira pessoa (eu queria pedir) e em outros na terceira (ele queria pedir), optou-se por colocar todos os 
trechos na primeira pessoa do singular.  
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A operacionalização da análise do discurso será apresentada juntamente com os 

resultados da pesquisa 
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CAPÍTULO 5: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Antes de iniciar os trabalhos com os termos pivôs, considerando-os como 

reformulações parafrásticas possíveis neste dado contexto, partiu-se para as explicações dos 

enunciados com base nas teorias de construção da identidade, apresentadas até agora, bem 

como nas concepções de Finkelstein (1980). Nesse sentido, este capítulo se inicia com o 

objetivo de exemplificar os temas tratados até agora. Para isso, optou-se por fornecer um 

breve histórico dos participantes para melhorar a contextualização da construção de seus 

discursos, em um segundo momento utilizar recortes das falas dos participantes e colá-los à 

luz das diferentes proposições trazidas até o momento. Buscou-se, por meio dos enunciados 

escolhidos, tentar ampliar os dados relacionados ao contexto de cada participante da pesquisa 

no que tange ao discurso da identidade real em oposição ou concordância com a identidade 

virtual. Também, serviram como base para as escolhas a presença de barreiras atitudinais e as 

relações com o mundo do trabalho.  

 

5.1 Sobre quem construiu os discursos: 

 Pedro possui um tipo de deficiência visual que, com o avançar da idade, vai se 

agravando. Atualmente, ele tem grande dificuldade para enxergar (visão 

subnormal). O pai percebeu traços de sua deficiência quando Pedro possuía 

entre dois e três anos de idade. Ele nasceu e foi criado com ambos os pais e 

mais três irmãos, sendo ele o filho mais velho. Os primeiros anos, ele passou 

em uma roça e, depois, mudou-se para uma cidade maior, em Minas Gerais. 

Começou a trabalhar aos 16 anos, na Prefeitura dessa cidade, em um 

programa de estacionamento rotativo. Trabalhou, também, em uma 

distribuidora de bebidas, na parte de logística e, depois, em uma cooperativa 

na área financeira. 

Ao ser aprovado em um concurso da Caixa Econômica Federal, mudou-se de 

cidade. Após dois anos e cinco meses trabalhando na Caixa, foi aprovado em 

outro concurso público, via Lei de Cotas, e teve, novamente, que se mudar. 

Atualmente, trabalha com inclusão de pessoas com deficiência na área da 

educação.  

É casado, não possui filhos e tem cerca de 30 anos. Sua escolaridade é 

superior, sendo especialista em Gestão Empresarial. Atualmente, trabalha 

como servidor público. 
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 Márcio possui a maior família entre os entrevistados. Sua família, durante sua 

infância e juventude, era formada por sua mãe, seu pai, avó paterna, cinco 

irmãos de sangue e 18 irmãos de criação. A família era formada por 27 

pessoas, todos morando na mesma casa. Nasceu em uma grande cidade de 

Minas e morou lá até sua vida adulta. Mudou-se para outra cidade menor e 

agora trabalha em uma terceira cidade como intérprete de Libras e professor.  

Sobre sua deficiência, recorda-se que, um dia, por volta dos dois anos de 

idade, ao brincar com o irmão dentro de casa, sofreu uma queda. Sua mãe 

percebeu sua incapacidade de ouvir nessa mesma época.   

Começou a trabalhar aos 14 anos como mecânico de carros. Contudo, 

trabalhava escondido para não perder a pensão que recebia do Governo. 

Está em seu segundo casamento, possui três filhos, sendo um adotivo, e tem 

cerca de 50 anos. Sua escolaridade é superior, sendo especialista em Libras e 

em Educação Especial para Surdos. Presta serviço na área de Libras. 

 Vicente é pesquisador na mesma cidade onde nasceu. É solteiro, fez graduação, 

mestrado e doutorado em uma universidade federal, possuindo cerca de 33 

anos.  

Sua família é composta por pai, mãe e um irmão mais velho. Sua deficiência 

física foi descoberta por volta dos dois anos de idade pelos pais ao ser 

comparado aos primos com idades próximas à dele. Todos sentavam e faziam 

diversos movimentos, enquanto Vicente não. Possui uma relação muito 

próxima com primos e tios.  

Foi diagnosticado com paralisia cerebral; por isso, é cadeirante e possui 

mobilidade reduzida das mãos.  

 Laura é a caçula de seis filhos. Possui uma irmã com a mesma deficiência 

visual (cega). Não fala sobre o exato momento em que sua deficiência foi 

percebida. Contudo, fala sobre a deficiência desde sua infância. Mora e 

trabalha na mesma cidade onde nasceu.  

Aprovada duas vezes em concurso público, trabalhou como monitora, 

professora e telefonista. Nos dias atuais, trabalha com inclusão de PcDs nas 

escolas, além de ser presidente de uma organização ligada ao mesmo tema. É 

formada em Letras e pós-graduada em Psicopedagogia e em Educação. 
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Laura possui dois filhos, sendo um deles adotivo. É separada e possui 

aproximadamente 50 anos. É professora e presidente de uma organização sem 

fins lucrativos. 

 

5.2 Identidade real x identidade virtual e as barreiras atitudinais 

 

Para Goffman (1963/1988), a Identidade Social se amplifica em duas dimensões 

igualmente complexas: a dimensão virtual e a dimensão real. A identidade virtual fala da 

maneira como os outros predicam e ilustram as PcDs, tanto de maneira positiva, acreditando 

que são capazes, que podem fazer algo, ocupar espaços e assumir papéis; quanto de maneira 

negativa, atribuindo às PcDs atributos de incapacidade e impossibilidade de assunção de 

papéis no trabalho e na sociedade em geral. Explicando de outra forma, a identidade virtual é 

fornecida pelos outros ao sujeito, fala das expectativas da sociedade para com a PcD, diz 

respeito ao que considera que ela é capaz de fazer, os espaços que pode ocupar, os papéis que 

deve desempenhar, as atividades para as quais está apta, as amarrações. No caminho oposto, 

tem-se a identidade real, que é aquela que o indivíduo realmente possui, com suas 

potencialidades e limitações. A identidade real retira a PcD do lugar de “ser” deficiente para 

“ter” uma deficiência que pode ou não influenciar em suas escolhas, possibilitando que 

perceba todas as suas possibilidades, diferenciais e limites, que são atribuídas pelo próprio 

sujeito para si.  

As barreiras atitudinais, que são os comportamentos direcionados para a PcD e que 

dificultam sua inclusão na sociedade, reforçam a identidade virtual, uma vez que constroem 

um lugar fixo às PcDs. São exemplos de barreiras atitudinais o preconceito, a estereotipia, a 

estigmatização e a discriminação. Outro ponto importante é que as as pessoas baseiam sua 

autoestima no tanto que se identificam com seu grupo. Logo, o preconceito pode estar 

relacionado ao diferente, ocorrendo por que as pessoas percebem os grupos com 

características diferentes como representantes reais de uma ameaça para sua visão de mundo 

(Greenberg et al., 2009). 

No contexto de entrevista realizada para esta pesquisa, as PcDs disseram: 

 

Márcio contando parte de sua história:  
Eu nasci em 1964 é... isso foi logo na época da ditadura, 1964. 

Então eu nasci em casa, eu não nasci em hospital. Eu não tive essa 

oportunidade de nascer em hospital. (...)  
(...) Aí o tempo passou, e quando o vento batia na porta e a porta 

batia fazendo barulho, minha mãe se assustava e eu não sentia nada. É 
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como se nada tivesse acontecido. O meu irmão via, conversando e tal... O 

irmão respondia, mas eu não respondia. Foi ai que minha mãe me levou ao 

médico, no hospital Belo Horizonte. Porque o bairro onde eu morava era 
uma vila. Porque em 1964 não se falava favela se falava uma vila.  

E aí nós fomos ao hospital Belo Horizonte. E aí o médico falava 

várias coisas e eu rindo, achando divertido aquilo. E o médico percebeu 

uma coisa diferente e falou: 
- Olha, seu filho é deficiente mental. 

Minha mãe ficou preocupada. 

- Como assim? 
O médico falou: 

- É, lamento, mas... 

Ele fez um laudo como se eu fosse deficiente mental. E a minha mãe 
ficou muito sentida com isso. (...) 

Mas minha mãe, nós éramos muito ligados. 

E aí minha mãe começou a trabalhar como doméstica. E eu ficava 

onde? Onde eu poderia ficar? Meu irmão ia para a escola. E eu não podia 
ir para a escola, porque a escola não recebia o deficiente na época. Em todo 

lugar que eu ia eu não era aceito. Já tinha procurado vários lugares e 

minha mãe pensava: 
- E agora? Como que eu vou dar uma educação de qualidade pro 

meu filho? Como que ele vai fazer para estudar? Como que ele vai fazer 

para trabalhar? E aí? (...) 
E até então eu comecei a ir para as casas de família com minha 

mãe. (...) 

 

Márcio, após o laudo médico, passou a possuir um documento que lhe confere a 

identidade virtual de deficiente mental. As escolas não o aceitam. Escola não é lugar para 

Márcio. O papel de estudante não lhe é devido. Não havia expectativas da sociedade para com 

ele. Contudo, a mãe, ficou muito sentida e refuta esse lugar. Preocupa-se em como educar 

com qualidade seu filho, como... como é a pergunta que a mãe faz. Como fazer para que ele 

possa estudar e depois trabalhar? Não aceitando a identidade virtual atribuída ao seu filho, a 

mãe, de certa forma, mostra para Márcio que não aceitar o que é imposto pela sociedade é 

possível. É uma possibilidade de se desamarrar do lugar destinado a ele: 

 

{Através de Glória, uma das donas das casas que a mãe limpava, 

Márcio consegue uma vaga em uma escola para crianças com deficiência 

mental} 
(...) Minha mãe só trabalhava cantando. Cantava baixinho... e essa 

mulher chegava e me via sentado. Essa mulher me via e pensava assim: 

- Como assim? Esse menino calado aí? E ela perguntou: 

- Seu filho não canta não? 
- Não, não! Pode deixar ele quietinho {a mãe falando} 

- Não, não, você não está entendo. Mas porque gente! Seu filho ai 

saudável, brincando. 
Aí minha mãe falou: 

- Peraí, deixa eu te mostrar. 

Pegou um papel e mostrou assim: 
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- Olha, meu filho ele é deficiente mental. 

E ela olhou para o laudo e olhou pra mim. Olhou pro laudo e olhou 

pra mim.  
- Tá, tudo bem. {a dona da casa falou} 

Ela pegou uma caixa de brinquedos. Brinquedos da época, 1960 e 

70. Porque todos meus brinquedos eram feitos de madeira. Rodinhas eram 

feitas de cabos de vassoura... e essa moça ... e eu comecei a olhar esses 
brinquedos todos diferentes {os brinquedos que a moça trouxe} e comecei a 

brincar com os bonequinhos, com os cachorrinhos... Ela começou a me 

observar e disse assim: 
- Olha, sinto muito, mas pra mim seu filho não é deficiente mental. 

(...) 

(...) Nós pegamos um táxi e chegamos na Escola Especializada. 
Para quem conhece a Escola Especializada é uma escola muito grande! 

Enorme! O filho dela deu a oportunidade de nós entramos na Escola 

Especializada. Ele ligou, explicou a situação. Ó... é uma escola, por 

exemplo. A escola é para deficientes mentais, síndrome de Down. Mas só 
que não tinha o foco específico para surdos. Ela para deficientes 

intelectuais mesmo.  

Aí quando nós chegamos lá a Glória começou a conversar com o 
diretor. Conversou com o Diretor, explicou a situação. Pegou mais uma vez 

o papel do médico. Ele leu e falou assim: 

- Não! Pode, pode, com certeza 
Me inscreveu na escola.  

Minha mãe começou a chorar e chorar e chorava {de emoção pelo 

filho poder estudar}. Foi aí que eu consegui entrar na escola. E eu comecei 

a observar àquelas pessoas ali babando, e fazendo coisas e bater a cabeça. 
Coisas típicas de quem tem é....algum tipo de retardo mental. Mas eu 

observava aquilo tudo e não me identificava, porque na minha família...ela 

sempre era aquela questão. Eu fazia as coisas erradas, apanhava. E já 
estava acostumado com aquilo tudo, não era uma família toda certinha não. 

A gente apanhava, a gente brigava todo mundo! 

Quando chovia, o quintal da minha casa era de chão batido. Meu 

irmão ia e nós brincávamos e escorregávamos e caíamos no chão. Era 
aquela coisa toda. Minha mãe chegava em casa e falava: 

- Ah não! 

E pegava nós dois, puxava a orelha. E....nós tomávamos banho de 
água gelada. Nós estávamos acostumados com isso. Nós não tínhamos essa 

frescura toda que algumas pessoas têm. Então eu via àquele povo babando, 

esquisito, ali. Coisa típicas do ambiente. E não me assustei com aquilo não! 
(...) 

 

Uma escola aceita Márcio. O destino de não haver uma escola para ele não mais 

existe. Entretanto, não se tratava de uma escola qualquer; antes, era uma escola onde era 

permitida a educação de pessoas com deficiência mental. E, novamente, ficam evidentes as 

amarras. Em algumas escolas, ele não pode estudar, mas, nessa, ele tem autorização para fazê-

lo. E nessa escola, dentre várias coisas que aprende Márcio, a oralidade é imposta, sendo ele 

obrigado a se comunicar por meio da fala: 
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(...) Uma (das alunas da escola) era de família surda e todas as 

outras eram de famílias ouvintes. Essa de família surda começou a ensinar 

aos outros 08 a língua de sinais. Mas escondido. Porque foi aí que começou 
a palmatória mesmo. Que eles batiam na minha mão para proibir que eu 

usasse a língua de sinais. Obrigando a falar. 

Foi nessa época que começou a questão do “oralismo”. Me 

obrigaram a fazer fono {fonoaudiólogo}. Às vezes, eu tinha preguiça de 
falar, porque doía o maxilar. Porque: exemplo, o (nome do intérprete de 

libras) nós nascemos iguais. A mãe dele fala, fala, fala. A minha mãe fala, 

fala, fala. Tudo da mesma forma. Nós crescemos da mesma forma. Ele 
(nome do intérprete de libras) não parou de falar, eu fui crescendo sem 

falar. 

Eu entrei na escola com 08 anos de idade. Imagina até os 08 anos 
sem falar. Foram anos sem exercitar meu maxilar. O (nome do intérprete de 

libras) ele exercita o maxilar sempre. Todos os dias o tempo todo. Eu não 

faço isso.  

Se eu falar uma hora eu fico exausto. Fica doendo. 
Então, nesse período, eu fui obrigado a aprender a falar. Eu 

chegava em casa minha mãe fazia a mesma coisa da escola.  

- Ó mãe! Você tem que acompanhar. O que ele aprende aqui tem 
que continuar em casa, porque senão, depois, vai ter problema. (a escola 

dizendo) 

E minha mãe falava assim 
- Não, tudo bem! ok 

Aí...obrigou toda família a falar comigo e o maxilar doía. 

Eu era obrigado a ...em casa. Minha família ao todo eram 24 

pessoas. Minha mãe, meu pai, minha vó e mais ou menos 18 filhos. Filhos 
legítimos eram 06. E contando tudo eram 27 pessoas dentro de casa. 

E toda aquela influência de falar, eu tinha que olhar, procurar cada 

um que estava ali falando, para fazer a leitura labial. Só que dentro de casa 
eu também praticava a língua de sinais. Na escola era falado, falado, 

falado...mas meu maxilar doía muito porque eu tinha que treinar. E a minha 

mãe não percebia como era sofrido. Ela estava feliz por eu estar 

aprendendo. 

 

 Então, Márcio muda de escola e novas amarras surgem: 

 

{Quando Márcio mudou de escola, aos 18 anos de idade, após seu 

primeiro dia de aula, a mãe lhe pergunta} 
(...)- Você não vai para a escola? 

- Ah... eu não vou não! 

Minha mãe sabia um pouquinho de sinais. 
- Vou chegar lá, vou falar, todo mundo vai começar a rir de mim. 

Estou de saco cheio disso! 

Aí minha mãe falou assim:  

- Já avisei o diretor da escola. Olha o meu filho ele é surdo. Ele tem 
dificuldade na fala. Ele fala errado. (...) 

Então dentro da escola eu ficava calado. Porque eu tinha vergonha, 

receio de acontecer o que aconteceu no primeiro dia de aula. De todo 
mundo rir de mim, zombar de mim. 

Então chamaram a ( ). Os parentes foram me esperar do lado de 

fora da escola, umas 25 pessoas. Porque eles estavam zombando de mim, e 
aí falou (a mãe dele falou para os alunos) 



65 

 

- Olha, meu filho é surdo. Ele tem dificuldade na fala (...) 

- Ele é meu filho. Ele é surdo. Ele fala errado. E se vocês não 

ajudarem ele, ele não vai aprender. Se vocês ficarem zombando dele, como 
ele vai aprender? Por exemplo, você está rindo, a sua mãe ela é casada com 

seu pai, não é? 

- Sim {um colega qualquer que ria da maneira como Márcio lia) 

- Agora pense se falassem que sua mãe é prostituta? Que ela dá pra 
poder ganhar dinheiro e pagar as coisas pra vocês? 

Aí os alunos começaram a refletir, né? Sobre essa questão de estar 

zombando. 
- Eu sou mãe dele. É igual sua mãe. Sua mãe se preocupa com você. 

Se você perder a perna algum dia, como será que vai ser a reação deles? Da 

sua família? 
Então eles começaram a refletir sobre as ações deles. 

- Se acontecer de novo...vocês estão vendo esses homens? (risos) {ao 

usar o termo esses homens a mãe se refere aos parentes que estavam com 

ela). Eles vão voltar aqui e quebrar todos vocês! Vão quebrar perna, o 
braço, vão quebrar tudo de vocês.  

Aí eu falei: 

Ahhh!! Agora vem, vem? Vamos ver! Vocês vão apanhar tudo! 
Aí minha mãe falou assim. 

- Não! Fica quieto Márcio 

- Não mãe, mas eles estão zombando de mim! 
Foi um silêncio, uma calmaria! (...) 

 

Márcio, na nova escola para os novos colegas, era o diferente. E sendo diferente, 

deveria ocupar o lugar de pessoa do estranhamento, da pessoa da qual todos podem zombar. 

Por meio de um estigma, a marca percebida através da fala de Márcio, uma barreira atitudinal 

é imposta e o preconceito aparece sem nenhuma máscara. Novamente, a mãe se faz presente, 

como parte da família, para questionar a identidade virtual imputada ao filho pelos colegas, 

mostrando novamente a ele que não era necessário aceitar as amarras, era possível se despir 

da identidade virtual, falando de uma crença na capacidade de Márcio. A mãe acreditava em 

suas potencialidades acima de tudo. Por meio da reflexão (e também de uma certa ameaça), 

busca um novo comportamento: que os colegas fossem empáticos às dificuldades de Márcio. 

Então, consegue que os alunos forneçam outros papéis ao seu filho: 

 

(...) No outro dia... teve aula de português e toda sala, eu com o 
livro. Todo mundo olhando pro alto, fingindo que nada estava acontecendo. 

Aí eu comecei a ler, todas as palavras invertidas, errado... minha leitura era 

totalmente errada. Aí, mais ou menos passou alguns dias e eles começaram 

a me ajudar...os alunos me ajudavam ((com as repetições)) 
- Não, não, não é assim não! Que fala! 

Aí eu ficava repetindo na aula. 

- Eu vou perguntar pra você e você vai me responder! Você não vai 
repetir. 

Então eu comecei a entender. Foi um estalo, uma luz que acendeu. 

Porque antes você falava e eu repetia. Mas esse processo de falar assim: 
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não eu vou te falar e você vai me responder foi como se acendesse uma luz. 

(...) 
 

Márcio agora era o colega de sala de aula, e esse papel ele reconhece como sendo seu. 

Sua identidade social se aproxima de sua identidade real, formando, assim, sua identidade 

social. Os amigos acreditam que ele pode aprender a conversar e não somente repetir 

palavras; e ele também. E nesse exemplo, a identidade virtual é positiva. Os colegas dão a ele 

o mesmo lugar que a mãe fornecera desde a infância, o lugar de pessoa que pode aprender. 

Ele aprende e, de tanto aprender, vira professor.  

A história de Márcio e o mundo do trabalho será contada em breve. Antes, é 

necessário contextualizar um pouco a história de Vicente: 

 

(...) Vamos lá. Bom! A minha história Priscila é mais ou menos 
assim, Se a gente voltar é engraçado... Que...quando eu nasci, né. E a 

situação da deficiência não era conhecida. Eu nasci prematuro. 

Engraçado... Porque não foi uma gravidez complicada. Minha mãe não teve 

nenhuma complicação. Mas de repente, quando chegou aos 06 meses, 
inexplicavelmente, ela começou a sentir contrações fora do normal. Não 

tinha nada e nasceu. 

Eu vim ao mundo nessas condições: prematuro de 06 meses e meio. 
Não se sabia nada, inclusive se eu iria sobreviver. Imagine, se hoje já temos 

com os recursos da medicina dúvidas, imagina há 30 anos? Então assim, a 

gente teve essa incerteza de início.  
Eu era muito pequenino, você imagina, desse tamanhozinho, 900 g, 

minúsculo. E por causa desse parto prematuro eu tive falta de oxigenação 

no cérebro. Das vezes quando as pessoas perguntam:  

- Você teve paralisia infantil?  
Eu digo não. Eu tive paralisia cerebral.(...) 

(...) Na verdade, meu problema foi descoberto quando eu tinha dois 

anos. Sabe aquela coisa?  
- Ele não senta! {os pais falando} 

Sabe?  

- O que que está acontecendo? {os pais falando} 

E os meus primos da primeira geração, todos da mesma idade ou 
com uma diferença muito pouca, sentavam. Fazia as coisas e eu não fazia 

nada. Então assim, alguma coisa de errado tinha comigo. Então, tinha 

médico que dizia que eu não ia fazer nada! Que eu não ia falar, essas 
coisas. Então ninguém sabia. Pessoal da minha família ficou sem saber o 

que fazer até que fomos em São Paulo na AACD, né? Você deve conhecer. 

Inclusive a gente fez tratamento lá por muito tempo. Eu, às vezes, 
vou lá várias vezes, e eu gosto de lá até hoje 

Aí eles descobriram: 

- Vicente tem um problema sério de motricidade. Possivelmente não 

vai andar, ou vai ter muita dificuldade para andar, mas se ele tiver os 
estímulos necessários pode desenvolver tais e tais mobilidades... mas os 

outros aspectos estão perfeitos, fala, visão, cognição, não tem nada. (...) 
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Vicente nasceu em meio à surpresa. A gravidez não foi complicada e, de repente, aos 

seis meses, ele nasceu de maneira prematura. Aos dois anos, os pais perceberam que ele se 

desenvolvia de maneira diferente dos primos e levaram-no ao médico. Vicente recebeu uma 

identidade virtual de incapaz de fazer qualquer coisa. Não aceitando essa identidade virtual, 

buscaram novos médicos, e, com eles, a família recebeu novo diagnóstico: 

 

(...) Embora eu criança...criança não tem muita consciência dessas 
coisas, de verdade. Mas eu sabia que eu não podia correr, jogar bola, então 

no começo...é engraçado falar disso porque para mim essa parte da infância 

não foi uma coisa complicada. Porque deveria ser, não é? 

Criança gasta muita energia, corre, joga bola, e eu não pude fazer 
essas coisas. Então o pessoal saia para brincar na rua.... Às vezes tinha 

aquelas coisas de jogar bola, essas coisas, e eu não podia fazer. E assim, no 

nosso tempo de criança, tinha aquelas coisas de você ainda sair pra brincar 
na rua. Hoje tem essa coisa mais de computador. Então a gente foi a 

geração que pegou o início do videogame. Pegamos tudo no começo.  

Então, como pegamos tudo no começo, fazíamos muita coisa na rua, 
e no começo a gente ficava assim, pelos menos meus pais ficavam: 

- Putz... Ele não vai poder fazer, vai ser complicado para ele.  

Eu dava meu jeito quando eu podia fazer. Por exemplo, quando o 

pessoal ia jogar bola eu dava o meu jeito, ou eu ficava no gol ajoelhado 
tentando pegar a bola ou então, sei lá, eu brincava que eu era o narrador... 

Inventava alguma coisa pra fazer. (...) 

 

Vicente não aceitou a identidade virtual, ignorando o “não pode”. Ao contrário, 

assumiu sua identidade real e foi brincar, do jeito dele, com os amigos. Pode-se pensar que o 

fato de os pais não impedirem Vicente de brincar com os amigos diz também de sua crença de 

que ele seria capaz. Crença reforçada por intermédio amigos pelo ato de brincarem juntos. 

Vicente aceitou a identidade virtual de menino que brinca e a sua maneira de participar do 

jogo. Rompeu, assim, com o espaço que a sociedade reservava para ele na infância, o espaço 

“de dentro de casa”, e foi brincar na rua, amparado pelas crenças das pessoas nas quais 

confiava e tinha uma relação de afeto, família e amigos: 

 

(...) Então, quando falo isso para as pessoas, ou quando elas 

perguntam sobre isso {sobre sua deficiência} eu falo assim, olha:  

Eu tenho um problema muito sério, que pra mim é muito sério. 
Embora as pessoas muitas vezes ao conviver comigo acham que não tenho 

nada, porque consigo fazer um monte de coisas. Consigo ter uma vida 

relativamente normal, né? Se é o que isso significa (risos). Mas assim, as 
pessoas, realmente elas pensam ou tem uma ideia de que talvez pelo fato deu 

ter conseguido estudar muito, sabe, e chegar à universidade. Acham que eu 

não tenho absolutamente nada. Eu já ouvi de muita gente falar assim:  
- Você não tem nada.  

- Você que pensa que eu não tenho nada. Senta aqui {referindo-se a 

cadeira} pra você ver que eu não tenho nada (risos). 
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Então assim, é isso. Eu acho que por ter essa condição, ainda tem 

uma imagem de que cadeira de rodas é associada a velhice. Até inutilidade 

às vezes. A pessoa inútil, não sei o que...incapaz, está lá na cadeira. Isso é 
outra coisa que demorei pra refletir também 

Quando cheguei a essa conclusão foi um pouco difícil. Porque eu 

realmente, por um momento, eu achava que não tinha nada. Então eu vou 

fazer um monte de coisas! (risos) Pelo fato que te falei, que eu te falei, por 
conviver com muita gente que não tinha nada e por fazer tantas coisas que 

muitas pessoas na minha condição não podiam fazer. Eu falei: 

- Gente! Eu não tenho absolutamente nada! 
Só que o tempo foi passando e a limitação foi criando... Foi 

aparecendo. A hora que você vai crescendo, na adolescência, na vida 

adulta, aí você vê que o negócio existe. Aí não tem jeito mesmo. Porque 
quando você é criança, tá todo mundo fazendo as mesmas coisas. Mas na 

hora que você quer vir para vida adulta, ser adulto, tomar suas decisões, 

fazer as coisas do jeito que você acha que tem que fazer... aí... aí muda tudo 

sabe? Aí sua deficiência vem, mas vem mesmo (risos) 

 

A deficiência é motivo de curiosidade, estranhamento, e as pessoas querem conhecer 

mais sobre Vicente. Algumas, novamente usando a possibilidade de fornecer livremente as 

capacidades inerentes a ele, reforçam sua identidade virtual, dizendo o que ele não tem. Mas 

Vicente não aceitou essa identidade e se posicionou contrário, pedindo à pessoa que se 

colocasse no lugar dele. Vicente brincou com os amigos na infância no mesmo lugar e das 

mesmas coisas. Pessoas lhe dizem que ele não tem nada. Em alguns momentos, sua identidade 

real passa a se confundir com sua identidade virtual. Então, ele assume a posição de poder 

fazer um monte de coisas. Mas quando a realidade é confrontada com a virtualidade, as 

dificuldades aparecem: 

  

(...) minha família, no começo, tinha incerteza de saber se eu 

poderia estudar ou não.  
- Será que ele vai poder acompanhar uma escola regularmente? 

Aí, quando comecei a estudar, eu fui para o pré né, pré-escolar. 

Tipo um teste drive pra ver se eu daria conta de fazer. E assim, uma coisa 
interessante, é que eu aprendi a ler muito cedo. Eu comecei a ler com 05 e 

06 anos. Eu pegava os gibizinhos assim, e começava a entender, a ler. Aí, 

meus pais viram isso e disseram: 

- Ó, tem alguma coisa que talvez ele possa acompanhar.  
Por ter tido esse, essa facilidade eu fui estudei. A professora falou 

assim: 

- Se você colocar ele em uma escola normal, tradicional, não vai ter 
problema, aí eu fui.  

Quando ver eu já estava na universidade.  

Não foi um processo simples, sabe? 
 (...) Às vezes quando eu falava assim: 

- Mas que que você faz.  

- Eu estudo.  

- Mas você estuda onde?! {a pessoa que pergunta parece surpresa} 
Eu tô na (NOME DA UNIVERSIDADE).   
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Mas aí a pessoa:  

- Você tá lá?! {a pessoa que pergunta parece surpresa} 

Eu falei:  
- Tô.  

Ele falou assim:  

- Você faz o que lá?!?! 

Faço (nome do curso)  
- Gente mas que coisa, né! E tal não sei o q {a pessoa que 

argumenta parece surpresa} 

E quando eu falava que fazia mestrado...  
- Meu Deus, mas como assim?! 

Eu falei: 

- Não e tô lá, uai, então. 
Porque isso para as pessoas é uma coisa muito, sabe? É claro que é 

muito difícil fazer uma universidade para qualquer um. 

É claro que fazer mestrado e doutorado também é muito difícil para 

qualquer um. Eu tenho condição (consciência) disso. (...) 

 

A escola é um tema recorrente na vida de Vicente. A família, ao pensar em colocá-lo 

em uma escola regular, acredita que talvez ele possa acompanhar alguma. E novamente vê-se 

a crença da família nas potencialidades de Vicente mesmo que por meio de uma dúvida. 

Afinal, se existe dúvida, existe a possibilidade. Vicente assume para si a identidade de 

estudante e mostra que ele pode, sim, acompanhar e até mesmo transpor, do ponto de vista 

educacional, o lugar para o qual ele estaria apto a priori. A condição de desacreditado se 

reforça durante toda sua vida acadêmica no espanto que causa às pessoas por estar cursando 

uma universidade. Universidade não é lugar de deficiente. Não é um papel que a sociedade 

está acostumada a atribuir à PcD, sendo ela cadeirante ou não. Não é o espaço da deficiência 

os cursos de graduação, muito mais de mestrado e doutorado, mas Vicente não aceita as 

amarras, o espaço autorizado a ele, e busca outros espaços. 

O momento do vestibular: 

 

(...) Aí eu me lembro, que quando eu fui fazer a prova do vestibular 
eu estava com muito medo: Gente eu não vou dar conta... esse negócio de 

universidade não é minha praia como eu vou entrar lá? Magina? Vai ser... 

nossa! Vai ser um transtorno. A não....  
Eu quase, eu cheguei quase a desistir. Eu tive muita dúvida, ... se eu 

poderia ir para uma universidade ou não. E eu falei isso com os professores 

na época do colégio. Os professores olharam para mim (risos)   

- Você tá maluco? 
Falavam assim:  

- Que negócio é esse que você acha que você num vai dá conta?  

Aí eu falava assim:  
Não, eu tô inseguro porque esse negócio do meu problema, eu acho 

que vai ser um problema.  

Aí eu falava, os professores... tinha uns professores que falava. E 
falou assim (E ele falou assim)  
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- Vai. O que vai acontecer lá você num sabe. Vai!!!  

Aí a professora falou assim:  

- Você que ir?  
Eu não sei se eu quero ir. Né?  

- Vai!!! (risos) Se não der certo você vai embora, volta, arruma 

outra coisa. Vai!!! (risos)  

Aí ele falou assim:  
- Mas não desperdiça essa chance.  

Porque no colégio os professores sempre diziam que, não só pelo 

meu rendimento acadêmico né, pelas notas e tudo, mas pela postura que eu 
tinha em sala de aula. Disse assim  ó:  

- Não tem como você não tentar uma universidade. Sê você vai 

passar ou não vai, isso aí a gente não sabe! Mas que você tem quer ir, você 
tem que ir! Você num pode ficar fora disso! Você tem que tentar pelo menos!  

Aí eu fui, fui... 

 

A sociedade, por intermédio dos professores, pensando nos atributos reais de Vicente, 

catalisa suas possibilidades: “Vai”. E Vicente foi. Novamente, a crença de pessoas com as 

quais Vicente convive e confia se mostra importante em sua vida. Aceitando a identidade 

virtual, aceita a crença em suas potencialidades. Ainda sobre escola e preconceito: 

 

(...) Eu entrei na sala (risos) no primeiro dia assim que eu cheguei 

assim aí parei...aí, quando eu entrei olhei aquele povo todo, já vi aquele 

pessoal olhando, assim...com aquele ar de curiosidade né? Chegou assim, 
falou assim:  

- Oi tudo bom, você vai estudar com a gente?  

- Falei vô!  

- Uai legal, bacana!  
Aí começou a conversar e todo mundo tem curiosidade, primeira 

coisa assim: 

- Ah mas que que você teve? (risos) Ah não sei o que! (risos)  
Todo mundo tem essa curiosidade né?  

- O que que você tem, que que você teve? 

Eu conto, sabe? 
É lógico que você não conta tudo, mas você, você... se uma pessoa 

que você não conhece, nunca viu, você não vai contar sua vida inteira, mas 

assim, eu conto porque eu acho que as pessoas tem que saber, pelo menos a 

essência do negócio tem que saber. (pausa) Para diminuir o preconceito 
sabe? Porque eu acho que o preconceito ele existe. Mas eu acho que ele tem 

dois lados:  primeiro é o lado da má fé, da má índole que existe. Existem 

pessoas que são preconceituosas mesmo, mas o segundo não é isso. O 
segundo é o desconhecimento, você não conhece... E eu acho que a maior 

parte desse preconceito acho vem disso, não é nem de...tô fazendo um 

discurso meio assim otimista até né? (risos) mas assim, eu acho que, que 
muitos desse preconceito vem desse desconhecimento. A pessoa nunca viu, 

sabe? Por exemplo, o máximo que uma pessoa vê alguém na cadeira de 

rodas é sei lá, é um avô que tá muito doente, sabe? É um, sei lá, é alguém 

que está passando por uma doença grave. Um avô, uma vó que tem 80, 90 
anos. Aí, você chega com 20 anos de idade, em uma sala de aula, para 

estudar, em uma cadeira de rodas, o pessoal fala assim:  
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- Nó mais... tão novo... que negócio é esse? O que que aconteceu? 

Que negócio é esse? 

Então isso que eu acho que mexe com a cabeça das pessoas. Porque 
as pessoas não conseguem conceber isso. Aliás, as pessoas não conseguem 

conceber cadeira de rodas em nenhuma fase da vida, mas principalmente, 

em uma fase de juventude. As pessoas não conseguem compreender, sabe? 

Passam até a questionar assim.  
- Nó mais que coisa mais injusta ter que passar por isso! Que não 

sei o que. Que às vezes você quer fazer uma coisa e não pode!  

Mas acontece. (...) 
(...) Mas assim... E é engraçado porque o pessoal, eles tem e... 

normalmente eles são receptivos com essa realidade, pelo menos aqui na 

universidade. O pessoal é receptivo. Se você perguntar se houve alguma 
manifestação de preconceito, alguma coisa assim. Nunca houve! Nem aqui, 

nem fora daqui. 

 

A curiosidade novamente está contida no discurso das pessoas em relação a ele. Para 

Vicente, o preconceito tem duas fontes. Uma delas é o desconhecimento. Ele fala sobre sua 

deficiência na tentativa de tornar o estranho, conhecido, familiar. Ao se tornar familiar, espera 

que o sentimento de estranheza possa dar lugar a outros sentimentos. Quando fala sobre as 

características diferentes que possui, com total noção do que busca ao se comportar dessa 

forma, é capaz de diminuir uma possível ameaça da visão de mundo das pessoas que o 

questionam. Embora Vicente afirme não ter sido alvo de preconceito, talvez não perceba que 

a sociedade tem, sim, um conceito prévio dele, quando tenta demarcar os espaços que ele 

deveria, naturalmente, não frenquentar. 

A história resumida de Pedro: 

 

É... Minha questão visual ela é assim:  pai sempre diz que percebia 
que tinha alguma, alguma perda visual na, na época de 02, 03 anos. Porém, 

não tinha um diagnóstico médico, na época as condições, o acesso, era bem 

mais complicado, há um tempo atrás.  

E com 05 anos eu ingressei na escola no jardim, não é? Na época 
tinha, eu nem sei se hoje ainda tem. E hh... Aí que foi ter um diagnóstico, 

prescrição de óculos de correção, né? Por via do encaminhamento escolar.  

Na escola, quando eu era, até uns 20, 23, até a graduação, 20 e 
poucos anos minha visão era assim: uma visão tubular, eu tinha 

dificuldades à noite, mas eu não tinha dificuldades para ler. 

Eu consegui ler até bula de remédio. 
Não tinha... com vinte e poucos anos eu comecei a não conseguir ler 

mais bulas de remédio, mas até os vinte eu...em termos de leitura, para ler 

de perto eu conseguia ler bem, mais era questão de longe, por causa da 

miopia, a questão da visão mais central, ela é tubular. E a pouca percepção 
a luz à noite, né? Que a retinose pigmentar, que é a doença que eu tenho nos 

olhos ela, uma das né? Ela é degenerativa e ela afeta a visão periférica, 

onde tem os bastonetes que são responsáveis pela capitação da luz e... enfim 
Aí começa da periferia do olho e vai para o centro.  
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E, enfim, em relação a...a... vida escolar né? É... em termo de 

adaptação de material não foi necessário. Mas era eu ficar mais a frente, 

mas perto do quadro, no máximo na segunda ou terceira fileira mais central 
da sala. Geralmente era onde eu ficava. 

Então conseguia ler no quadro. Agora assim, toda escola tem essa 

questão do bullying né? Que infelizmente a diferença nessa idade, na fase 

adulta também né? Ela não é... Ela não é bem vista. As pessoas tratam com 
postura discriminatória. Aí, na época que eu não tinha dinheiro para ficar 

comprando óculos de melhor qualidade com lente mais fina, então você 

tinha que usar um óculos com lente mais grossa. Aí sempre tem essas é... 
essas brincadeiras de mau gosto. Isso aí foi uma convivência que a gente 

tem que,... Sempre tive. É só que assim, emocionalmente eu sempre fui muito 

equilibrado. Nunca precisei sair brigando com ninguém por causa disso. 
Não é que você é blindado também, você acaba... Isso abala também 

a gente só que a gente acaba, no meu caso assim, eu interiorizava muito.  Eu 

não era de explodir com isso. 

Né? E acaba que as amizades acabam ficando mais seletas também. 
Eu nunca fui de ficar,... sempre tive meus amigos, né? Mas não era aquele 

negócio de, como que fala, de... ir na onda de todos, de qualquer amigo 

 

Pedro também descobriu sobre sua deficiência visual nos primeiros anos de vida. O 

pai é a pessoa que percebeu o que a escola, depois, comprovou. Como o grau de deficiência 

de Pedro foi progredindo, ele não teve muita dificuldade em ler nos tempos da escola. Mas os 

óculos de grau com lentes mais grossas servem como estigma para autorizar a discriminação, 

o que faz com que Pedro seja alvo de bullying. Pedro, como toda pessoa, tem sentimentos e 

opta por escolher seus amigos pela qualidade, e não pela quantidade. 

Agora, Laura: 

 

Minha história de trabalho é bem interessante, eu comecei tudo 

muito cedo 
Eu sou a caçula em uma família de seis irmãos. 

É... O meu problema e da minha irmã, tenho uma irmã também com 

o mesmo problema que eu, é... Assim... 90% de certeza que meus pais são 
primos de 1º grau 

É... então, eu acho que eu, que eu f.., brinco lá em casa, porque o 

meu irmão mais velho, é ele é terrível,(risos) ele é brincalhão, ele é... Muito 
bom humor, e foi assim, um dos que mais se aventurou nas coisas. E eu já a 

caçula, que sou bem parecida com ele, então eu falo assim: Quando minha 

mãe teve ele, ela não sabia educar, ela não (  ). (risos) 

Quando foi eu, aí já não tinha mais, já tinha esgotado a cota dela 
então ficou faltando também. Então assim, na verdade, é... minha mãe fala 

muito isso, é interessante pensar que os meus irmãos que não tem nenhuma 

deficiência foram os que menos prosperaram, foram os que se acomodaram, 
só um dos meus irmãos é que morou fora. {o segundo filho, em relação ao 

filho mais velho, ou o quinto em relação a participante} (...) 
 

É assim que Laura começa a contar sua história. Interessante pensar na identidade 

virtual atribuída pela mãe a ela. Com outros cinco filhos para criar, a mãe de Laura já tinha 
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esgotado sua cota e deixou Laura mais solta (interpretação da pesquisadora). Se Laura é 

criada sem amarras, existe a crença de que ela consegue, sozinha, resolver as dificuldades que 

aparecem. E essa crença, Laura aceita. Essa característica da identidade virtual imputada pela 

mãe, Laura toma-a para si. Sua identidade social vai se formando. Laura, a menina com 

deficiência, que não era acomodada, gostava de rir, foi criada como o irmão mais velho, 

tratados pela mãe sem excesso de zelo: 

 

(...) Uma engenharia dessas, ele {o irmão mais velho que foi criado 

da mesma maneira que Laura} leva muito jeito, mas ele também não 
concluiu. A minha quarta irmã, ela tem o mesmo problema que eu, só que 

ela é de um tempo mais atrás, então eu não acho que... Se foi a época, se foi 

diferença de personalidade que ela se curvou a deficiência, ela não estudou, 
ela não trabalhou, e hoje ela tem muitos prejuízos com isso, porque minha 

mãe agora está idosa. Ela sozinha, na casa, em casa com a minha mãe e 

hoje ela passa por muitas necessidades. Ela tem muitos vazios também, e eu, 

assim, não sei se na minha época a gente era mais rebelde. (risos) 
Eu não sei se é questão de personalidade, mas eu tinha muitos 

sonhos assim, de trabalho, sempre voltado pro que eu faço. Sempre, o meu 

sonho era sempre envolvido com a educação, com criança. Mas naquela 
época, parecia ser só um sonho, porque, imagina, quantas outras pessoas 

que queriam estudar e não estudaram e como que eu ia consegui? (...) 

 

Laura não se curva à deficiência. Essa frase confere à deficiência um status de algo 

material externo, de algo ao qual se pode curvar ou, por outro lado, se pode combater. Uma 

amarração que Laura não aceita para sua vida. Ela é diferente da irmã. Talvez pela época em 

que nasceram, talvez pela personalidade, ela era mais rebelde. Sobre os sonhos de Laura, 

conta que sempre desejou trabalhar com educação infantil. Mas como uma deficiente visual 

pode almejar um espaço acadêmico que não lhe pertence? Como ela, sendo deficiente visual, 

estaria apta a estudar e, posteriormente, a educar crianças? Mas como as crenças em relação à 

ela, na infância, parecem ser crenças de que Laura daria conta. Dessa forma, ela acredita 

nesses atributos de sua identidade virtual. Esta pesquisa demonstrará como esse traço permeia 

toda a sua história de vida. 

Laura assumiu sua identidade social, a de menina que deseja aprender, ser estudante 

(identidade real). Conseguiu entrar para a escola, mas não antes de “não se curvar” à 

identidade virtual com traços negativos impostos pela sociedade: 

 

(...) um dia eu estava trabalhando num curso, estava trabalhando no 

EMAUS, tava trabalhando na cozinha. Aí tinha uma, tem uma senhora que 

mora aqui em (nome da cidade), ela tem uma irmã deficiente visual que foi 

pro colégio interno no Rio e nunca mais voltou. Agora que está mais ou 
menos, ela vai ter que voltar, não sabe se vai acostumar... mas naquela 
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época, foi a única pessoa que eu conheci que já conhecia alguém assim. E 

ela me perguntou se eu tinha vontade de aprender, de estudar. Aí, eu falei 

que tinha, porque eu ditava redação das minhas colegas eu ditava... E 
muitas vezes elas conseguiam né, competir com as redações, na escola, e 

chegavam assim, até ter boas classificações com as redações que eu ditava. 

É, minha mãe lia pra mim muito,  

Eu sempre arranjava um livro, não conseguia. Até hoje eu sou 
compulsiva com livros, (risos) 

Aí minha mãe lia muito pra mim. Eu tinha uma prima que morava 

com a gente lá em casa, que os pais dela moravam na zona rural, e ela veio 
pra cá estudar. Ela também lia muito pra mim.  Aí, como essa senhora que 

eu fiquei conhecendo, ela um dia ela me apresentou a irmã dela. E uma 

outra amiga minha descobriu que tinha um rapaz que morou fora. Ele 
morou em Belo Horizonte e fez até a 8 série no colégio interno, ele era 

deficiente visual. E ele tava aqui, estudando. E foi pouco tempo que ele ficou 

aqui, porque ele não conseguiu caminhar muito na escola regular. Aí, ele 

desistiu e acabou indo pra sua cidade. Só que ele me ensinou o braile. Aí, 
essa senhora que a irmã dela morava no rio, ela conseguiu pra mim um 

reglete {uma prancheta com uma régua metálica com alguns furos. Nessa 

régua se insere o papel para ser perfurado, imprimindo-se os caracteres do 
Braille, para que possam ser lidos} daqueles bem surradim. (risos) Com as 

beiradinhas dele assim, onde a gente encaixa o reglete, tava tudo ruidinho 

de tanto que tinha sido usado. Eu consegui, é, pegava, conseguia papel de 
rascunho, nos bancos e nas lojas.  

Aí eu fiz braile.  E assim que eu aprendi o braile eu descobri, eu 

estava tentando ser matriculada e não conseguia. Aí eu tinha uma dessas 

minhas colegas do grupo de igreja, eu ainda bem menina. É, tinha uma 
delas que tinha uma irmã em (nome de outra cidade), e nessa cidade era a 

delegacia de ensino. Aí, eu ditei pra ela um bilhete que ela levou pra mim na 

delegacia de ensino. Que eu queria estudar e que eu não estava conseguindo 
é, ser matriculada. O que que existia? Tinha a menor noção! Hoje eu 

trabalho com educação inclusiva, eu tenho que ler, assim, todos os 

documentos que saem. Eu sou uma das primeiras pessoas aqui a ler, e nunca 

imaginei que um dia eu iria conhecer, essa, essa história toda, essa coisa, 
esse histórico todo da educação especial. Mais aí, a minha amiga me trouxe 

uma resposta, que era pra eu procurar uma inspetora de ensino, em (cidade 

onde morava). Aí já existi a LDB! Só que ninguém falava sobre isso, 
ninguém queria. Aí eu fui, e eu queria estudar. Aí eu fui convidada para ir 

pro Rio, morar com essa moça lá, estudar e eu não quis. 

Meus irmãos estudavam, meus sobrinhos estudavam no João da 
Silva, estudaram, e eu queria estudar no João da Silva, {falando com 

humor} 

- Pesquisadora: risos, 

E não tinha outra! Talvez eu estivesse tido mais abertura em outra 
escola, mais eu quis estudar no João da Silva {fala firme}.  

Aí uma inspetora de ensino foi comigo lá, a matrícula foi feita 

assim, como se diz, como uma arma na testa, (risos ) porque, é... eles não 
sabiam nada! Eu hoje fico assim, gente, mas como que pode! Que naquela 

época, uma diretora não sabia que na LDB já tinha essa abertura! Porque 

ela tentou recusar de todas as formas, só quando a inspetora de ensino 
mostrou que ela não podia, e me boicotaram o quanto puderam para ver se 

eu desistia. Eu é... comecei fazendo como suplente, pra, pra, pra, é... 

alcançar o tempo que eu tinha perdido.  

Então, eu fazia. Eu comecei no primeiro, na primeira série. A minha 
professora era uma, prof... Ela tinha sido diretora em outra escola e ia 
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aposentar como diretora. Estavam faltando poucos meses pra ela aposentar, 

só que ela tinha que cumprir mais um tempo. E ela foi pegar essa turma de 

suplentes no Firmino Costa, e ninguém sabia nada sobre braile. E às vezes 
ela pegava, passava a matéria, quando tinham poucos alunos na sala, na 

minha turma quase todo mundo desistiu. Ela passava a matéria, assim, 

alguns exercícios no caderno de alguns alunos, eles ficavam fazendo. Eu 

ficava atoa! Mas eu não podia me afastar, porque senão, se eu tivesse muita 
falta, eles, a escola podia alegar que era infrequência. 

Então as vezes eu ficava das 7 {horas} as 10 {horas} sentada sem 

fazer nada 
- Pesquisadora: nossa! 

 

Laura gostava de ler, auxiliava as colegas com as redações delas e já assumia sua 

identidade social de pessoa que divide o que sabe (professora). No desejo de estudar, 

conheceu pessoas que a auxiliam com o Braile. Com reglete surradin e papel de rascunho, 

Laura busca novos componentes para sua identidade social: a educação formal. Entretanto, ela 

tentava ser matriculada e não conseguia. Novamente, esbarra em sua identidade virtual: escola 

não é lugar para pessoa com deficiência visual. Nova tentativa de amarrar Laura. O papel de 

aluna não poderia ser atribuído a ela. Não havia expectativas da sociedade. Então, a 

informação de um possível caminho chegou até ela por intermédio da Delegacia de Ensino. 

Um ponto interessante é que ela não quer estudar em qualquer escola. Quer estudar na mesma 

escola em que sobrinhos e irmãos estudaram. Quer ser igual. Afinal, é igual, a não ser pela 

deficiência visual, e esta não a impediria, em momento algum, de assumir para si o papel de 

estudante da Escola João da Silva.  

Pensando assim, consegue se matricular, mesmo que seja mediante uma “arma na 

testa”. Laura entrou para a escola, mas não conseguiu assumir seu papel de pessoa que 

aprende. Ela é boicotada. Fruto da discriminação e do preconceito. Na infância, foi exposta à 

crença de que poderia fazer muitas coisas. Por que agora seria diferente? Laura não “se curva” 

e, mesmo ficando à toa, não se afasta da escola. 

As barreiras atingem novamente Laura no ensino superior. Na verdade, impedem-na 

de entrar no curso que escolheu: 

 

(...) Então, a gente {ela e os primos} fazia tudo muito junto. Eu fiz 

vestibular junto com a minha sobrinha. Fiz vestibular para psicologia, eu 

não passei, é... eu já fui descartada direto com a redação. Na época, eu 
fiquei, era assim, era uma incógnita, uma coisa assim... muito antagônica. 

Porque eu já tinha livros publicados, e não consegui fazer a redação, por 

que eu usava uma máquina de escrever comum, uma máquina daquelas bem 
antiga. Na época, a era o que tinha de mais novo! Mas, era... E lá, eles 

usavam máquina elétrica que era praticamente um computador, então eu 

não sabia voltar, retroceder, corrigi. Aí eu fiquei muito presa... e tendo que 
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alguém fazer isso pra mim e num consegui é... fazer uma boa redação. Então 

como a redação lá é eliminatória, eu já, num sei, num ia ser boa também, 

tinha muito gráfico, tinha muita prova que não foi nada adaptada naquela 
época (...) 

 

Se as provas não são adaptadas para as pessoas com deficiência visual é por que o 

mundo acadêmico não é um lugar para eles. Não é o espaço que eles devem ocupar. E mesmo 

assim, Laura optou por outro curso, em outra universidade, foi aprovada e se graduou em 

Letras, o que a levou ao papel de professora, como será visto no próximo tópico. 

  

5.3 O mundo do trabalho  

 

Os autores apresentados a priori nesta pesquisa, Pereira et al. (2008), Carvalho-Freitas 

(2009), Carvalho-Freitas et al. (2011), Ávila-Vítor e Carvalho-Freitas (2012), Leão e Silva 

(2012), Carvalho-Freitas et al. (2013), Lima et al. (2013), Tette (2013) e Assunção (2014), no 

que tange ao significado que as PcDs fornecem ao mundo do trabalho, apontaram que existem 

sinais de que para as PcDs a deficiência é percebida como impedimento ao crescimento 

profissional. Essa percepção pode remeter ao sofrimento psíquico. O trabalho também pode 

ser fonte de adoecimento quando nega à PcD uma inclusão ao não fornecer providências 

físicas que adequem as atividades do trabalho à deficiência apresentada. Todavia, mesmo com 

todos os pontos negativos inerentes ao mundo do trabalho, as PcDs atribuem grande 

importância ao trabalho em relação às demais esferas da vida, emergindo como uma 

possibilidade de garantir condições econômicas de sobrevivência e de sustento pessoal e 

familiar, como uma forma de progressão social. O trabalho também pode significar 

aprendizagem, desenvolvimento e autoestima, além de ter um valor instrumental, uma vez 

que, por meio dele, pode se consumir. 

Concordando com os estudos, as barreiras atitudinais dificultam a inclusão e até 

mesmo a inserção da PcD no mundo do trabalho. Observa-se, nas sequências discursivas, que 

o trabalho pode ser fonte de sofrimento, principalmente quando há discriminação. Ele é fonte 

de sofrimento quando a sociedade não percebe os verdadeiros atributos do trabalhador, 

excluindo-o de inúmeras possibilidades e tomando como verdadeira a identidade virtual 

imposta a ele. Quando a discriminação e o preconceito fazem com que o trabalhador tenha 

que buscar meios, pela lei, ou por conta própria, para conseguir continuar trabalhando, ou 

mesmo sendo aprovado em concursos sem a Lei de Cotas, não é nomeado para os cargos para 
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os quais já demonstrou estar apto. Recebe menos por atividades mais complexas. Não pode 

mudar de emprego porque não possui condições objetivas para isso: 

 

(...) eu comecei a te muito ofuscamento com luz de janela né? Que lá 

tinha uma porta à direita e a janela do lado de cá e eu ficava do lado do 
centro, aí ficava aquele ofuscamento lateral. Por causa da claridade, aí 

fiquei com algumas dificuldades lá, mas enfim conversando com... Porque 

meu gerente não era fácil não. Ele botava muita resistência, mas quando eu 

queria conseguir as coisas eu ia direto no recursos humanos e eles 
arrumavam para mim. (...) 

Quando eu entrei já me encaminharam para o médico especialista 

normal, depois veio ali um software específico. Eu nem conhecia essas 
coisas de software ainda naquela época... Nem utilizava no dia-a-dia, já 

passei a utilizar. Tive algumas dificuldades em relação à agência lá dá 

cidade (onde morava desde a infância), tanto é que eu tive que ir lá para 
(outra cidade, mas esse era bem maior). Até foi por uma questão de... na 

época eu num tava muito familiarizado com essas questões de... legais que... 

né eu poderia ter uma postura mais judicial em cima, falar:  

- Não!  Vocês é que tem que adaptar o lugar, não é eu que tenho que 
sair. (...) 

Aí eu vim para cá e aqui foi tranquilo. Quando eu vim praqui a 

{novo local de trabalho, no qual também é concursado} não fez nada para 
adaptar para mim, basicamente. Tanto é, que quando eu entrei eu pedi uma 

lupa eletrônica, pedi um computador melhor, e até hoje não compraram. 

Né? (...) (Pedro) 
(...) No outro dia eu fui trabalhar como mecânico. Comecei a 

trabalhar com 14 anos mecânico de carros. (...)  

Então... o meu trabalho era escondido porque a lei não permitia. 

Porque eu tinha uma aposentadoria pequena, um salário pequeno. Por 
exemplo: se eu era mecânico. Eu como mecânico... o salário dele {de outro 

mecânico} era maior do que o meu {ele era mecânico e o colega lavava 

somente}. Então a responsabilidade maior era minha. Eu tinha que fazer 
mais coisas com o salário menor do que uma outra pessoa. E eu não 

entendia o porquê disso. 

- Por que que essa questão salarial é diferente? (...) (Márcio) 

(...) Aí eu terminei o magistério e fiz o concurso para professora. O 
concurso foi na mesma época que eu fiz vestibular aqui. Aí... passei mas não 

fui chamada. Ah...estranho né? A secretária de educação, quando eu estava 

trabalhando com...quando eu comecei a alfabetização de adultos, ela fez de 
tudo para eu ficar, para eu ir e tal porque era...eu era a única que tinha 

magistério.  

E depois, quando eu passei no concurso, eu estava ainda na creche, 
e a minha coordenadora fez de tudo pra eu ficar lá em horário de professora 

e eles não, não me nomearam para não me mandar para nenhuma escola, 

porque eles afirmaram que eu não tinha como dar aula. 

Por mais que a (nome da coordenadora da creche) tivesse 
argumentado e tal. Num.... eles não... a secretária não abriu mão. Né? Ela 

tinha feito, estudado algumas décadas antes e não tinha e ela... eu pensava, 

ela não conhece nada do atual. (risos) 
Hoje tem tanta coisa. E eu comecei a gostar muito do construtivismo 

e eu precisava muito de adaptação. Eu conseguia fazer tudo que os meninos 

precisavam sem usar o quadro... sem ter que cair no convencional. Mas por 
mais que a gente tentasse, nós não conseguíamos... 
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Aí, quando eu já estava na prefeitura, o pessoal do departamento de 

pessoal da prefeitura descobriu que eu tinha passado. Que já tinha muita  

gente na minha frente e não tinha saído minha nomeação.  Aí, me 
nomearam. (...) (Laura) 

(...) Eu trabalhei com inovação nas empresas. Então estudei 

inovação no setor automotivo, sabe?(...) 

Mas...teve uma oportunidade de um concurso que eu passei e não 
fui. 

- Pesquisadora: é? 

Muito bom. Um concurso muito bom! Não pude ir! Foi no final do 
mestrado, sabe? Cheguei a passar na prova. Fui, fui convocado assim pra, 

pra seleção e tudo, pra segunda etapa. Daí, cheguei na hora da segunda 

etapa fui lá. E a pessoa chegou e falou assim pra mim: 
- O, vocês vão fazer os exames médicos, psicológicos. Uma coisa é o 

seguinte: só se vocês tiverem um problema muito grave que impeça vocês de 

assumirem os cargos de vocês. Que do contrário eu posso dizer pra vocês 

que a chance de vocês estarem aqui dentro é praticamente 100%.  
Eu ouvi isso! Né? E ai, assim.   

- Não ser que vocês tenham um problema físico, psicológico muito 

grave a ser constatado impeça vocês de assumirem a função de vocês. Do 
contrário vocês podem se considerar funcionários.  

Falei: 

- Meu Deus do céu! 
Mas eu não pude ir.  

Por essas circunstâncias. Eu não tinha, não tinha estrutura pra 

alguém me acompanhar, eu ia para uma cidade grande, não poderia morar 

sozinho. Ninguém ia comigo. Foi terrível. (...) (Vicente) 
 

Em um sentido completamente oposto, o trabalho também pode ser significado como 

fonte de motivação; como sendo o caminho que proporciona a realização de sonhos, missões e 

desejos, quando existe prazer em se fazer o que se faz, e se é tratado da mesma maneira que 

os demais, poder auxiliar outras pessoas com deficiência a ter condições preliminares de 

igualdade com mais facilidade e doar seu tempo a uma causa que você acredita valer a pena. 

Libertar-se. Importante pensar que isso é possível na junção de duas possibilidades, quando a 

PcD impõe sua identidade real que contempla suas potencialidades e dificuldades, e ao 

mesmo tempo, quando existe um suporte por parte do contexto. No caso de Pedro isso pode 

ser compreendido no exemplo da claridade que dificultava seu trabalho. Ele tem consciência 

de sua dificuldade e solicita uma alteração ao RH (contexto) que por sua vez, adequa a sala 

para que o trabalho possa ser realizado com menos dificuldade.  Entretanto, esse 

comportamento não é recorrente. Em sua fala Pedro conta-nos de outras vezes em que a 

adequação para uma inclusão seria necessária e ele não a recebeu, então teve que tentar 

sozinho, criar mecanismos que possibilitassem seu trabalho. Mas nesse mesmo discurso 

percebe-se que embora o contexto não tenha se adaptado às necessidades de Pedro, ele mesmo 

resolve, não se deixando amarrar. 
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Quando se pensa em isonomia salarial, que significa realizar as mesmas atividades e 

por esse motivo, receber os mesmos salários, a história de Pedro é diferente da de Márcio. 

Pedro sempre recebeu os mesmos salários dos colegas, independente de sua deficiência. No 

caso de Márcio, o desempenho nas atividades não era o que balizava os salários, mas sim, a 

deficiência. Ser deficiente conferia o direito aos empregados de remunerar de maneira inferior 

a Márcio, mesmo que esse tivesse o desempenho igual ou melhor aos dos colegas. Um 

estigma, ser surdo, é a base que fundamenta a desigualdade salarial. 

O estigma “não ouvir” retirou o direito de um salário igual para Márcio. No caso de 

Laura, o estigma “não enxergar” retirou o direito de exercer uma profissão. Durante algum 

tempo, concursada como professora, possuindo diploma de Magistério, não era nomeada por 

ser cega. Amarrada a uma pré-condição, por mais que fosse uma boa profissional, tivesse os 

conteúdos teóricos solicitados no concurso, outras pessoas aprovadas com nota inferior a de 

Laura foram chamadas para trabalhar e ela não. Todavia, o RH percebe esse problema e 

realiza sua nomeação. Novamente percebe-se que para que as amarras sejam desfeitas, 

contexto e PcD precisam trabalhar em uma mesma direção. 

Quando o contexto falha em seu suporte temos o exemplo de Vicente. Aprovado em 

um concurso, desejando ir para essa nova atividade, se vê impossibilitado pela mobilidade. O 

contexto social não assegura a Vicente a possibilidade de morar sozinho em outra cidade. As 

amarras são mais fortes que as forças de Vicente. Não há outra opção, que não a falta de 

escolha. 

(...) Só que assim, pagava, não era um salário bom. Mas eu não 

recebia menos por ter baixa visão, eu tinha o mesmo, o mesmo vencimento 

dos demais. 
E era uma função que exigia uma certa responsabilidade. Eu mexia 

com contrato, calcular parcela de financiamento dos tanques que eles 

vendiam. Analisar crédito. Daí chegava um cooperado na loja para 
comprar, aí eu que falava se podia ou não podia vender. 

- Pesquisadora: ó! 

É!!! Mais ou menos isso. Só que acabava que eu estava executando 
uma função meio de supervisor, só que não era promovido para supervisor. 

Né? Eu não vejo que era uma questão do fato de eu ter baixa visão, mas em 

função do fato da política do gerente da unidade. Ele queria meio te sugar, 

mas não queria te promover. Sabe? Já teve outras pessoas nessa mesma 
função que eu fazia que tinha atividade, e não eram promovidas Porque ele 

era mesmo carrasco mesmo, mas enfim...(risos) (...) (Pedro) 

 
(...) Aí eu me mudei para (outra cidade). Em 1984. Lá eu conheci 

umas crianças surdas que trabalhavam de engraxate. Porque o salário dos 

pais deles, eles bebiam. O pai era alcóolatra. Então as crianças acabavam 

tendo que trabalhar. A mãe, faxineira. Doméstica... mas mesmo assim não 
tinha como para a economia. Então eles vendiam alfabeto manual. Era um 

cruzeiro... antigamente era um cruzeiro. 
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Eles vendiam pra conseguir viver e viviam pedindo também. Isso 

eles conseguiam ir até a quarta série e não passavam disso. Nas cidades do 

interior. Então eu comecei a trabalhar como professor de libras, pra servir 
como modelo. Eu comecei nas escolas ensinar libras para os professores. 

Metodologia de ensino. Por exemplo: em uma das escolas que eu ia... a 

maçonaria dava uma verba, uma contribuição para as escolas. Para ajudar 

no salário dos professores. Porque um dos filhos dos maçônicos ele era 
surdo. Então ele dava dinheiro pra escola pra poder ajudar. Então ele 

construiu escolas. Lutava pelo salário dos professores. Tudo voltado para os 

surdos. (...) 
Então... agora eu sou folgado né? Trabalho na (local onde trabalha) 

como contratado. Meu contrato rescindiu. Agora estou com um projeto junto 

a associação de surdos daqui (nome da cidade) de um curso de língua de 
sinais.  E também (em outro local da cidade). Mas falta assinar meu 

contrato. Assinando esse contrato eu vou poder começar o curso de língua 

de sinais, à distância. 

Mais ou menos daqui há seis meses a gente vai começar uma nova 
vida aqui em (nome da cidade). Estou deixando de lado Belo Horizonte. 

Porque lá existe muita disputa...concorrência...há muita concorrência. Há 

muitos surdos procurando suas vagas de professores. Quase mil e setecentos 
surdos concorrendo a serviços.  

Aqui em (nome da cidade) a gente não tem o modelo de surdo. Um 

surdo que sirva como modelo. Então eu procuro ficar aqui. Como eu ajudei 
em (outra cidade) dando o crescimento lá dos surdos na associação deles, 

eu pretendo aqui ajudar e ser um modelo.(...) (Márcio) 

 

Aí comecei...fiquei na sala... depois a gente virou um centro...hoje é 
um centro grande. Nós estamos com mais ou menos uns 70 alunos. Crianças 

em idades variadas. É... em fase escolar ou não. Estou trabalhando... aí eu 

faço itinerância nas escolas que nossos alunos estudam. Eu peguei os 
menores.  Estou trabalhando principalmente com a estimulação precoce. 

Que são as crianças com deficiência que precisam de mais estimulação e às 

vezes não recebe nada! 

Nós pegamos uma menininha com 04 anos e meio. Ela não fazia 
nada! A mãe deixou ela criar dentro de um berço. Ela não andava...ela 

falava porque ela ouvia e repetia, mas na verdade ela não falava. Ela não 

conversava. Ela não comia, não andava, não sentava. Só que eu não percebi 
isso! 

Eu fui substituir a professora que trabalhava com ela. Ela tinha tido 

algumas aulas e a professora entrou de férias prêmio. E de manhã não tinha 
ninguém que tivesse habilidade com educação infantil. Aí, eu fui substituir 

minha colega. Fui um dia antes dela sair para conhecer a menininha. Me 

apaixonei! E aí fiquei e falei com a coordenadora: 

- Duas vezes por semana é muito pouco! Ela não sabe nada.  A 
gente vai ter que fazer de tudo! Manda ela uns dois dias pra mim, no final 

do expediente que eu pego ela. 

Aí ficamos. Foi no ano seguinte, mudou o horário...aí ela foi para a 
escola regular e... a minha colega foi trabalhar em outro horário e ela ficou 

comigo. Depois veio um outro menininho de (nome de uma pequena cidade 

perto da cidade da entrevistada).  
Essa menininha foi... vai ser um marco muito grande na minha vida 

profissional. (...) 

E hoje ela tá comendo, quase conseguindo comer sozinha. Primeira 

vez que ela estralou o dentinho em uma bolacha eu fiquei emocionada! (...) 
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Porque eu não sabia que ela não andava. Eu dava mão pra ela e ela 

ficava paradinha eu achava... todo mundo achava que era birra. Só que ela 

tinha medo de tudo... ela nunca tinha sido colocada em liberdade no chão! 
E logo, logo ela começou ...comecei a colocar a mãozinha dela no 

corrimão. Eu subia e descia escada com ela!!! Emagreci... virei uma Barbie 

na época com ela, (risos) porque eu subia e descia a escada com ela um 

monte de vezes. Ela... rapidinho ela aprendeu. (...) 
Então eu corria com ela...de uma porta na outra. Colocava a mão 

na parede e dava a mão pra ela. Até ela fortalecer os músculos da perninha. 

Aí começou a andar mais rápido. Depois comecei a colocar a mãozinha dela 
pra ela ir sozinha. (...)  

Hoje ela já tá...na escola que ela está estudando ela anda a escola 

inteira sozinha. (...) (Laura) 
 

(...) Então assim, sei lá, é muito difícil você pensa num trabalho 

assim hoje. Pra mim, muito além da questão de dinheiro, que é importante, é 

claro. Não vou dizer que não é importante, é muito importante! Mas além 
disso, eu acho que eu precisaria ter a sensação de que eu não me sinto 

preso. Que eu não tô mais trancafiado do que eu já me sinto.  

- Pesquisadora: entendi 
Porque eu sinto, realmente, bastante preso. Sabe? 

Pela condição física, por tudo o que ela gera. Que é muito mais do 

que não poder andar. Porque eu acho assim, não andar, entre aspas, é a 
parte mais fácil do problema. O problema é o que isso traz pra vida da 

gente. O problema não é você andar daqui até lá.  O problema é o que que 

isso significa. 

Então eu acho que assim. Nesse sentido, trabalho para mim teria 
que ter essa definição. Teria que ter essa visão, de uma certa liberdade. 

Eu vivo em busca da minha liberdade. Se eu pudesse resumi: eu vivo 

em busca da minha liberdade profissional, emocional, psíquica, sabe? Eu 
vivo em busca disso. Eu quero chega numa condição que eu me sinta assim: 

seguro pra mim mesmo. (...) (Vicente) 

 

Em detrimento de todas as barreiras, é possível transpô-las conforme demostrado pelos 

participantes desta pesquisa. É importante citar que o recorte proposto, pessoas com 

deficiência que estivessem trabalhando, faz com esse resultado possa vir a ser tendencioso. 

Afinal, quantos mais não estão trabalhando por não terem conseguido transpor barreiras? No 

entanto, esses discursos nos falam de uma real possibilidade de inserção e até mesmo de 

inclusão; não de uma inserção ou inclusão fácil, mas, antes, uma inserção/inclusão quase 

transgressora. As PcDs estudadas demonstram não concordar, no mundo do trabalho, quando 

um atributo virtual negativo lhes é atribuído; talvez pelo fato de terem aprendido na infância 

que eram capazes de fazer muitas coisas que a sociedade julgava impossível. No mesmo 

sentido, talvez pelo fato de a família e amigos fornecerem atributos virtuais positivos que as 

ajudaram a lidar com suas limitações, e por aceitarem os atributos positivos e negarem os 

negativos arranjando estratégias de enfretamento que os levassem a alcançar os objetivos 
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desejados, independente da expectativa negativa da sociedade, o que será visto nas análises 

dos discursos a seguir. 

 

5.4  O discurso do “não” . 

 

Analisar os discursos não é uma tarefa fácil. Ao contrário, mesmo na busca pelo o que 

a língua teima em esconder, deve-se ter em mente que a análise sempre se dará de maneira 

incompleta e lacunar. Outras análises do mesmo material poderão trazer novos contornos de 

limite ao objeto estudado. Por essa razão, pretende-se neste trabalho fornecer uma análise que 

desde já delimite e esclareça sua imersão em um contexto: a PcD enfrenta barreiras sociais. 

Esta análise foi realizada com base em discurso de PcDs que estão no mercado de trabalho e, 

por isso, não pode dizer das que não estão. E, finalmente, um novo discurso é construído a 

partir do ato de se realizar esta análise. Não existe análise certa ou errada, completa ou 

incompleta. O que existem são análises dos discursos e seus interdiscursos, feitas pelo pensar 

de um pesquisador. 

Nesse sentido, o termo pivô não foi escolhido a priori da análise, mas após exaustivas 

leituras, quando, durante o processo, ele começa a saltar à percepção e, daí, pensa-se que esta 

poderia ser uma boa entrada no discurso, embora seja uma palavra coloquial que pode ser 

usada como um advérbio de negação: “Eu não gosto de jiló.” Ou como interjeição: “Você 

gosta de jiló? Não!” Ou ainda como substantivo: “O não que eu lhe dei.” 

Os “nãos” contidos nos discursos tinham um sentido diferente além de uma simples 

negativa. Nesse sentido, buscaram-se, dentro da AD, conceitos usados por Maingueneau 

(1997). Dito de outra forma, de posse dos dados transcritos e após várias leituras e releituras, 

optou-se pelo termo pivô não como um método auxiliar que foi de grande utilidade para a 

compreensão dos fenômenos estudados.  

Outro ponto importante foi a utilização de fórmulas dominantes que são as palavras, 

ou pequenas frases, que conseguem condensar uma massa considerável de discursos 

semanticamente equivalentes. É relevante ressaltar que essas fórmulas dominantes, segundo 

Maingueneau (1997), remetem a um conceito de “referente social”. Ou seja, em um 

determinado contexto histórico-social, essas fórmulas dominantes circulam em diferentes 

discursos. São numerosas as expressões que podem ser apreendidas como fórmulas. Outro 

limite relevante de ser sinalizado desde já é que não serão analisadas todas as negativas. Este 

trabalho está interessado nas negações polêmicas e nas descritivas relacionadas à construção 
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das identidades real e virtual, e às contidas na relação dos participantes com o mundo do 

trabalho e as barreiras atitudinais. 

Uma boa pesquisa pode ser caracterizada quando descobre coisas novas. Isso implica 

encontrar uma entrada no corpus, que, muitas vezes, é uma entrada modesta, por meio de uma 

fórmula, de um conector, de uma metáfora, de uma frase. Uma coisa que a princípio aparenta 

ser humilde pode ser muito mais rentável, porque é uma maneira de ver o texto não somente 

por meio do conteúdo (Maingueneau, 2006). Diante dos textos a serem analisados, chamaram 

a atenção a palavra “não” e as expressões de negação. Segundo Maingueneau (1997), a noção 

de negação é ambígua e encerra em si duas possibilidades: a “descritiva” e a “polêmica”: 

 

(1) Não há uma nuvem no céu. 
(2) Este muro não é branco 

Apesar de sua aparente semelhança, eles apoiam-se em dois usos diferentes 

da negação. Ao enunciar (1), o locutor descreve um estado de coisas; seu 

enunciado pode ser parafraseado com o auxílio de um enunciado positivo do 
tipo o céu está absolutamente limpo: trata-se de uma negação descritiva, que 

serve para falar do mundo. É bem diferente o funcionamento de (2), que 

contesta, opõe-se a uma asserção anterior, explícita ou não, segundo a qual 
este muro é branco: trata-se aqui de um verdadeiro ato de negação, de 

refutação do enunciado positivo correspondente e fala-se, nesse caso, de 

negação polêmica (p. 82). 

 

Um exemplo, de negação descritiva, retirado dos discursos de Pedro: 

 

Na escola, quando eu era, até uns 20, 23, até a graduação, 20 e 

poucos anos minha visão era assim: uma visão tubular, eu tinha 

dificuldades à noite, mas eu não tinha dificuldades para ler. 

 

Pedro poderia ter contado de outra forma: eu tinha facilidade para ler. Por esse motivo, 

trata-se de uma negação descritiva. Sempre que existe a possibilidade de dizer de outra forma, 

sem a necessidade do “não”, e sem alterar o sentido, está-se lidando com a negativa 

descritiva. Não é permitida a entrada pode ser dito da seguinte maneira: entrada proibida. 

Além disso, segundo Maingueneau (1997), a negação polêmica mantém uma 

contradição em relação ao enunciado que contesta. O enunciado é contraditório porque dois 

enunciados, no caso da contradição, não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo.  

Um exemplo de negação polêmica extraído dos discursos de Laura: 

 

Quando minha mãe teve ele, ela não sabia educar... Quando foi eu, 
aí já não tinha mais, já tinha esgotado a cota dela, então ficou faltando 

também... 
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Ou se sabe educar, ou não se sabe educar. Se o enunciado “ela não sabia educar” está 

correto, existe uma contradição no enunciado oposto, e isso caracteriza uma negativa 

polêmica. Laura explica que a mãe não sabia educar e que tanto ela, por ser mais nova, quanto 

o irmão, por ser o primogênito, foram educados de maneira diferente dos demais irmãos. 

Ainda nesse sentido, as negativas polêmicas e descritivas, estudadas por Maingueneau 

e posteriormente empregadas neste estudo, dizem de uma negativa dentro de um idioma 

específico, no caso o francês, e com uma cultura específica, a francesa. Isso não quer dizer 

que não se pode usar uma constatação de Maingueneau. Ao contrário, quer dizer que se pode 

empregar algo que já foi estudado e compará-lo a um material retirado de outro contexto e 

língua, desde que certos limites sejam bem estabelecidos.  

Quando se pensa em limite, neste trabalho, é importante refletir sobre a pessoa que 

fala. Quem é essa pessoa? Fala de que lugar? Fala em qual contexto/cultura? Nesse sentido, 

concorda-se com Orlandi (2003), quando esta explica que a AD em nosso País não se sustenta 

na hipótese de que estamos na condição de simples receptores de uma teoria produzida no 

exterior que sobre nós exerceria influência. E por essa razão, além das divisões possíveis 

apontadas por Maingueneau (1997), surge a necessidade de um terceiro apontamento. O 

significado de um mesmo “não”, em frases iguais, vindo de pessoas em contextos de respostas 

diferentes, poder dizer de negativas polêmicas ou descritivas com naturezas de significados 

muito diferentes, por exemplo: 

 

O futebol não é um esporte para mim.  

 

Dito por uma pessoa que não é cadeirante, pode estar dizendo mais de uma escolha 

possível acerca de um esporte que, para ela, por meio de uma negativa polêmica, não lhe diz 

respeito, ou que não tem vontade de fazer, não lhe agrada, entre outras possibilidades, sendo 

diferente se for uma negativa feita por um cadeirante. Quando usa essa negativa polêmica, 

nesse contexto, não fala de possibilidades que não quis ou de escolha que não fez, mas, antes, 

de uma impossibilidade. Dessa forma, é razoável pensar que ambos os “nãos” são negativas 

polêmicas, mas o primeiro diz de uma escolha e o segundo de uma negativa que se deu, 

talvez, por falta de possibilidade de escolher, uma ação que é amarrada por uma precondição, 

uma amarra(a)ção.  

Será mantida a compreensão de negativa polêmica, segundo Maingueneau. Contudo, 

dentre as negativas polêmicas exatamente pela possibilidade de serem frutos de uma escolha 
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ou de uma imposição, serão subdivididas em negativas polêmicas, quando se tratarem de uma 

escolha possível, e de negativa polêmica absoluta, quando diz de um negar algo, da 

impossibilidade de escolhas, quando o discurso nos traz um “não” impossível de ser 

transposto, uma amarração da identidade de PcD a espaços, papéis, direitos e desejos. 

Antes de iniciar a análise, cabe informar que nesta parte do trabalho não mais serão 

usados os códigos de transcrição por se entender que somente serão tratados fragmentos do 

texto e, pelo contexto já ter sido explicitado anteriormente, que eles são desnecessários. 

Os “nãos” de Pedro: 

 

Então, às vezes, eu ficava forçando com a letra menor, mas não 

falava que precisava de uma letra maior.  

 

Pedro poderia ter falado de outra maneira: eu ficava quieto, sem pedir adaptação. 

Mesmo sabendo que precisava de adaptações, durante sua vida escolar, não ficava confortável 

em assumir sua identidade real: 

 

Eu fazia isso para eu não perder os meus direitos. 

 

Ao ser obrigado a pedir demissão do emprego, em virtude de estar estudando, Pedro se 

nega. E negando a imposição da sociedade, busca seus direitos. Por meio de uma negativa 

descritiva, explica seu comportamento: 

 

Eu fui o primeiro a ter um monitor de LCD lá no departamento. 
Porque eu briguei, falei assim:  

- Olha, o LCD agride menos a visão. Esse tubão é mais nocivo. 

Inclusive o gerente lá até tinha botado resistência: 
- Acho que isso não vai dar certo, não sei o que.  

Aí eu falei: 

- Não vai?  

Aí, eu já fui lá (no médico)... 
Aí fui nele, expliquei a situação. Ele já meio que recomendou. Aí o 

negócio é diferente, né? 

 

A sociedade tenta, novamente, impor barreiras a Pedro. O gerente achava que iria dar 

errado. Pedro não concorda. Ele sabe das suas reais necessidades de adaptação. Passa a 

assumir, então, sua identidade real e, através de outros caminhos, negando novamente a 

imposição da sociedade, busca seus direitos: 

  



86 

 

Até foi por uma questão de... na época eu num tava muito 

familiarizado com essas questões de... legais que...né eu poderia ter uma 

postura mais judicial em cima, falar:  
- Não!  Vocês é que tem que adaptar o lugar, não é eu que tenho que 

sair.. 

Quando eu vim praqui a {novo local de trabalho, no qual também é 

concursado} não fez nada para adaptar para mim, basicamente. Tanto é, 
que quando eu entrei eu pedi uma lupa eletrônica, pedi um computador 

melhor, e até hoje não compraram. Né? 

 

Pedro nega que ele seja a pessoa a ter que se adaptar. O meio deve se adaptar à 

realidade dele. No mesmo sentido de Finkelstein (1980), aponta a necessidade de uma 

mudança de foco, saindo da pessoa com deficiência e indo em direção à sociedade que 

proporciona a deficiência por meio de suas barreiras. Segundo Maingueneau (1997), quando 

se pensa em uma negação polêmica, quando o locutor refuta somente uma parte do enunciado 

rejeitado, ele o está retificando. Se a refuta incide sobre o conteúdo posto em um conjunto. 

Ela é proposicional. Contudo, se visa ao pressuposto e vem acompanhada de uma 

justificativa, é pressuposicional. Nesse trecho, o sentido negativo polêmico contido no último 

“não” refuta o enunciado positivo de que algo foi feito. 

Os “não” de Márcio: 

 

E minha mãe começou a conversar comigo e eu brincando, mexendo 
com as minhas coisas, e minha mãe achava estranho. E começava a falar 

comigo, alterava o som da voz. Minha mãe achava estranho. 

-Uai gente...como assim? 
Me pegou. Nós ficamos um de frente para o outro e eu comecei a rir. 

Minha mãe começou a falar, falar, falar. E eu não ouvia nada.  

 

O primeiro contato com o não ouvir do filho gera surpresa na mãe. Ao explicar que 

não ouvia nada, usa uma negativa descritiva: era surdo. 

 

Meu pai nunca me olhou como filho. Nunca me cumprimentou, 
nunca conversou comigo. Era tudo muito simples. Ele falava o necessário, 

mas nós não tínhamos relação de pai e filho.  

 

O pai não conferia a ele o lugar de filho. Eles não tinham essa relação. A identidade 

real e subjugada pela identidade virtual, pai e filho, tem outro tipo de relação. A negação 

descritiva estabelece o conflito entre os dois papéis de Márcio: o de filho e o de não-filho: 

 

E eu não podia ir para a escola, porque a escola não recebia o 

deficiente na época. Em todo lugar que eu ia eu não era aceito. 
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Márcio tinha que ir para outro lugar. Ele não podia ir para a escola. Existe uma 

oposição entre os enunciadores. A sociedade diz do não-lugar que Márcio buscava, por 

intermédio da mãe, ser seu. A identidade virtual tenta se impor sobre a identidade real. A 

negativa polêmica absoluta mostra de uma escolha que não era de Márcio. Ele não deixava de 

ir à escola por opção, mas, ao contrário, porque não havia outra opção, estava amarrado à sua 

identidade virtual. 

 

Mas eu observava aquilo tudo e não me identificava, porque na 

minha família...ela sempre era aquela questão. Eu fazia as coisas erradas, 

apanhava. E já estava acostumado com aquilo tudo, não era uma família 
toda certinha não. A gente apanhava, a gente brigava todo mundo! 

 

Iniciando com uma negativa polêmica, Márcio conta que observava tudo aquilo e não 

se identificava. Usa em seu discurso a negação polêmica para afirmar sua identidade real. 

Enunciando a sua não-identificação, reforça sua identificação. Sua identidade real era de um 

menino levado, como qualquer outra criança, que fazia travessuras com o irmão e era 

repreendido da mesma forma. Se era repreendido da mesma forma, pode-se pensar na crença 

da mãe de igualdade entre os filhos. Os atributos positivos fornecidos pela identidade virtual 

que a mãe lhe conferia foram aceitos por ele. Márcio era igual ao seu irmão, e isso dirá muito 

dos comportamentos dele em sua vida. Por outro lado, sua família não era cheia de frescuras, 

o que facilitou o não-estranhamento aos colegas com os quais passou a conviver. Sua família 

era diferente. Então, ele dava conta de conviver com as diferenças. 

 

Nós não tínhamos nada em comum (ele e os outros alunos). Eu não 
sabia deles, eles não sabiam de mim...então assim, ninguém sabia de nada 

na verdade! 

 

Novamente, Márcio nega, de maneira descritiva, a identidade que não lhe era devida. 

Eles eram diferentes! E reforça que, sendo desiguais, não sabiam um do outro. Não se 

reconheciam. Eram estranhos uns para com os outros. Não havia identificação. Não havia 

identidades semelhantes com as quais ele pudesse se identificar.  

 

Falava e eu ficava... não entendia nada! 

 

Usando o conceito de polifonia, percebe-se que existem vozes enunciativas que estão 

representadas no discurso de Márcio. Pode ele colocar em seu próprio enunciado posições 
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diversas da sua. Segundo Maingueneau (2004b), o termo polifonia é um termo que a AD pega 

emprestado da música, assim como uma música tem várias notas, um texto veicula, na maior 

parte dos casos, muitos pontos de vista diferentes, um mesmo o autor pode trazer em seu 

discurso várias vozes. Márcio, então, nega polemicamente o ato de aprender. A palavra 

“Falava” diz respeito à professora buscando ensinar em sala de aula. Márcio nega essa 

possibilidade, porque ele não entendia. Não entender nada é uma negação polêmica absoluta. 

Mostra a impossibilidade de aprender. Claramente, não é escolha de Márcio não aprender. Ele 

é amarrado a essa condição por uma professora que, ao invés da língua de sinais, usa a 

linguagem oral. Demonstra, também, esse trecho a sociedade imputando, outra vez, à Márcio 

a oralidade, forçando a ele uma identidade virtual de ouvinte e, por consequência, falante, o 

que Márcio não reconhece como sendo dele. Essa identidade virtual, Márcio não toma para si. 

E reforça em seu enunciado duas vezes: “não” entendia “nada”. 

 

E a minha mãe não percebia como era sofrido. Ela estava feliz por 

ele estar aprendendo.  

 

A mãe, figura muito importante na vida de Márcio, aceitando as regras da escola, e em 

última instância da sociedade ouvinte, acredita que deve incentivá-lo a falar. Ela não percebia 

como Márcio sofria com esse processo que, além de doloroso, lhe obrigava a aceitar uma 

identidade que lhe era desconhecida, uma identidade virtual de ouvinte. Sua negativa 

polêmica termina com uma argumentação, tentando explicar o comportamento da mãe que 

“não percebia”, que ela estava feliz e, por esse motivo, não percebia. E por mais que pudesse 

ser doloroso, o comportamento mais importante da mãe era a crença em Márcio de que ele era 

capaz.  

 

Falando assim... eu não tinha sinal na época. Ainda não existia uma 

identidade minha. É... e falando sobre os surdos, e eu conversando com os 

surdos. E os surdos começaram a entrar naquela escola. Começou a ter 
mais surdos. 

 

Márcio explica, sobre a língua de sinais, que ainda não existia uma identidade com a 

qual ele poderia se identificar. Ele não se identifica com os colegas da escola. Por outro lado, 

era o menino arteiro que a mãe tratava da mesma maneira como o irmão ouvinte. Então, 

“ainda não” existia, mas em breve iria existir, porque mais surdos começariam a entrar 

naquela escola. Mais pessoas com as quais ele poderia se identificar. Assim, na construção da 
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sua identidade social, a real se aproximaria da virtual por intermédio de sua comunidade 

discursiva. 

 

... processo de apanhar para não usar a língua de sinais. E existiam 

outros surdos que eram mais espertos. Que eles conseguiam fingir essa 
questão da comunicação e eu não. Começavam... ficavam gesticulando e eu 

não tava nem aí com isso. Eu queria usar a língua de sinais livremente e por 

isso acabava tendo esse sofrimento. Eu era bem levado... então eu não 

estava preocupado.  

 

Vêm à tona as identidades com as quais Márcio se identifica, a de falante, através da 

língua de sinais, e a de menino levado. Ele devia usar outra coisa, e não a língua de sinais, e 

era repreendido fisicamente quando isso ocorria. A crença em que era possível ser diferente, 

reforçada pela mãe e pelo irmão desde a infância, faz com que Márcio possa questionar esses 

atributos. Argumenta ele, então, informando ao enunciador, que o obrigava a falar como 

ouvinte, que “não estava nem aí” e, por meio de um “não” descritivo, reforça que “não estava 

preocupado”, estava tranquilo e não aceitaria essa identidade virtual.  

 

Então eu não tinha um surdo como modelo, e o tio dela (que já tinha 

sofrido muito na educação dele) começou a me ensinar. Então, ele passou a 

ser meu modelo.  

 

Márcio não tinha modelo, não tinha pessoas com as quais se identificar. O mundo que 

conhecia ou era dos falantes, ou das pessoas com deficiência mental. E ele sabia que não era 

nenhum dos dois. Encontra, então, um modelo. Alguém com quem ele possa realmente se 

identificar. A negativa polêmica absoluta diz de uma impossibilidade na comunicação. Márcio 

não a escolhia. Ele simplesmente não tinha encontrado um modelo, um professor, alguém que 

o desamarrasse de sua condição de pessoa que não se comunicava. 

 

... porque o surdo não sabia o que era o mundo, porque o mundo é 

ouvinte. 

 

Usando uma negativa polêmica absoluta, fala do mundo e da relação da pessoa surda 

com o mundo ouvinte. Se o pressuposto é de que o mundo é ouvinte, ao negar conhecer o 

mundo, Márcio faz uma refutação pressuposicional. Ele diz de outra escolha que os surdos 

eram forçados a fazer, não saber do mundo, uma nova amarração. No mesmo sentido, com o 

mesmo tipo de refutação e negando polemicamente o pressuposto de que existe acessibilidade 

nas escolas, afirma: 
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A acessibilidade nas escolas, e não existe essa acessibilidade real 
dentro das escolas... 

Essa escola não aceita nenhum tipo de pessoas com necessidades 

especiais... 
... não tem nenhum a escola assim 

Só que não tem uma escola acessível   

 

As pessoas com deficiência auditiva ou surdas não são aceitas nas escolas. Mediante 

essa negativa , novamente, Márcio traz à tona as amarra(a)ções com as quais as PcDs têm que 

conviver. Não ir à escola, não se qualificar, não é uma escolha. É, novamente, uma falta de 

escolha imposta pela sociedade. 

Márcio busca ser um modelo de surdo para os outros surdos. 

 

Aqui em (nome da cidade) a gente não tem o modelo de surdo. Um 

surdo que sirva como modelo. Então eu procuro ficar aqui. Como eu ajudei 

em (outra cidade) dando o crescimento lá dos surdos na associação deles, 

eu pretendo aqui ajudar e ser um modelo. 
 

O último “não” escolhido no discurso de Márcio fala da importância do modelo de 

surdo para outros surdos. Pensando em modelo como alguém que possa ensinar Libras, ser 

um professor, um exemplo a ser seguido. Ao negar que exista na cidade onde mora 

atualmente um modelo de surdo, justifica a sua importância como possível modelo em relação 

ao trabalho que já exerceu. O seu trabalho aparece como sendo uma missão e como um 

pressuposto fundamental para a integração dos surdos à sociedade ouvinte. Uma maneira de 

aproximar a identidade virtual da identidade real. Um caminho para mostrar a eles a crença de 

que todos podem crescer. Márcio cresceu! A negativa polêmica absoluta aparece novamente 

dando conta de uma amarração. Não ter um modelo de surdo não é uma escolha dos surdos. 

Contudo, o final do discurso diz de sua luta para desamarrar os demais surdos: ser um 

exemplo. 

Os “nãos” de Vicente: 

 

- Você teve paralisia infantil? 

Eu digo não.  

- Eu tive paralisia cerebral.  

 

Vicente, em uma de suas primeiras falas, por meio do “não” descritivo que a própria 

fala explicita: “eu tive outra coisa”, afirma sua identidade real (paralisia cerebral) a despeito 
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da identidade virtual que tentam lhe imputar (paralisia infantil), e assim constrói sua 

identidade social.  

 

Assim, eu consigo, entre aspas, caminhar apoiando em barras, essas 

coisas, mas não caminhar normalmente como você. Tenho algum problema 
de coordenação motora. Não consigo fazer movimentos detalhista. Dos 

negócios com a maçaneta como eu te falei, eu não consigo, e só. 

Não é que seja pouco, é muito coisa (risos), mas em vista do que eu 

já vi. 

 

Vicente baseia sua argumentação inicial por meio de negações descritivas. Aponta o 

que não consegue fazer: “caminhar, movimentos detalhistas, negócios”. Contudo, no 

transcorrer de sua fala, modifica o enunciado anterior em relação a um ponto de vista: “eu não 

consigo, e só.” Refuta sua própria argumentação: “não é que seja pouco”. E isso torna a 

argumentação final mais evidente e explícita. Segundo Brandão (1998), a refutação, quando 

busca apagar o que foi dito, é um contradiscurso. Ter uma deficiência é “muita coisa”. 

Embora tente com suas limitações demonstrar que consegue ter uma vida plena, que estas não 

limitem Vicente totalmente, é fato que sua deficiência na nossa sociedade é limitadora. 

 

E os meus primos da primeira geração, todos da mesma idade ou 
com uma diferença muito pouca, sentavam. Fazia as coisas e eu não fazia 

nada. Então assim, alguma coisa de errado tinha comigo. Então tinha 

médico que dizia que eu não ia fazer nada! 
Ele não vai poder fazer, vai ser complicado para ele. 

Eu dava meu jeito quando eu podia fazer. Por exemplo, quando o 

pessoal ia jogar bola eu dava o meu jeito, ou eu ficava no gol ajoelhado 

tentando pegar a bola ou então, sei lá, eu brincava que eu era o narrador. 
Inventava alguma coisa pra fazer. 

 

Os primeiros atributos da identidade virtual de Vicente são atribuídos a ele através de 

estigmas corporais. Marcas são impressas em sua identidade: não sentar, não fazer nada. Mas, 

Vicente, pelas suas próprias falas, não aceita essa atribuição: “eu dava meu jeito”. 

 

Acham que eu não tenho absolutamente nada. Eu já ouvi de muita 

gente falar assim:  

-Você não tem nada.  
-Você que pensa que eu não tenho nada. Senta aqui {referindo-se a 

cadeira} pra você ver que eu não tenho nada (risos). 

 

Às vezes, a diferença entre a identidade virtual, comparada à real, é grande. E Vicente 

se posiciona, por meio de um “não” descritivo: “acham que eu não tenho”, que poderia ser 
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substituído por “acham que eu posso tudo”, para explicar a enunciação de outro locutor. 

Todavia, para reforçar seu argumento, acredita-se que usa de ironia: “Senta aqui pra você ver 

que eu não tenho nada”, que, segundo Maingueneau (1997), “subverte a fronteira entre o que 

é assumido e o que não o é pelo locutor” (p. 98). Quando se nega, simplesmente se rejeita 

explicitamente. A ironia é capaz de rejeitar a ideia sem ter que ser explícita. 

 

Muita gente fala isso:  
- Imagina! Você está acomodado!  

E eu já ouvi isso muito. Aí eu falo: 

Você pode pensar o que você quiser. Te dou o direito de você pensar 

o que você quiser. Não me incomodo não. Se você quiser achar que eu sou 
acomodado, ok. Mas eu discordo. Não é bem assim que funciona. Não vou 

criticar seu direito de pensar, mas eu acho que se você tivesse no meu lugar 

você ia pensar um pouco diferente. 

 

Vicente inicia sua argumentação informando ao outro enunciador que ele é livre para 

pensar como desejar. Utilizando-se de “nãos” descritivos: “Não me incomodo”, diz que está 

tranquilo. A argumentação que transcorre a seguir é dotada de um não concordo; dito de outra 

maneira: “discordo”, que traz em si uma negação pressuposicional, um argumento orientado 

para a conclusão contrária: “se você tivesse no meu lugar você ia pensar um pouco diferente”. 

Nessa negativa polêmica, Vicente mostra sua oposição à imposição de uma identidade virtual.  

 

Aí não tem jeito mesmo. Porque quando você é criança, tá todo 

mundo fazendo as mesmas coisas. Mas na hora que você quer vir para vida 

adulta, ser adulto, tomar suas decisões, fazer as coisas do jeito que você 
acha que tem que fazer... aí... aí muda tudo sabe?   

 

A negativa polêmica absoluta é usada no enunciado anterior para dizer de um possível 

choque entre a identidade real (do que realmente Vicente poderia fazer) em relação à 

identidade virtual (do que as pessoas acreditam que ele poderia fazer e do que ele mesmo, por 

conviver com essa crença, acreditava que poderia fazer). “Não tem jeito” é trazido ao 

enunciado como refuta o pressuposto de que “existem maneiras”, sendo, então, 

pressuposicional. Não há escolha para Vicente. A falta de acessibilidade, que impede que 

Vicente faça as coisas do jeito que ele pensa poder fazer, vem, novamente, por meio de uma 

negativa polêmica absoluta. Não é que seja uma escolha. É exatamente o contrário: a 

impossibilidade da escolha, a amarra(a)ção. 

Os “nãos” de Laura: 

 



93 

 

Sempre, o meu sonho era sempre envolvido com a educação, com 

criança. Mas naquela época, parecia ser só um sonho, porque, imagina, 

quantas outras pessoas que queriam estudar e não estudaram e como que eu 
ia consegui? (...) 

 

Laura usa uma negativa descritiva para contar de sua realidade: se outras pessoas 

queriam e não conseguiam, com ela, com deficiência visual, iria conseguir? Mas Laura era 

diferente por nascimento. Sendo filha mais nova, a exemplo do irmão mais velho, foi criada 

de outra maneira. Talvez, Laura use dessa explicação para dizer de uma criação que não a 

superprotegeu, de pais que tinham a crença de que ela conseguiria e não precisaria ser cuidada 

em demasia. 

 

E não tinha outra! Talvez eu estivesse tido mais abertura em outra 
escola, mas eu quis estudar no João da Silva. 

 

E novamente a negativa polêmica aparece em um contexto de refutação 

pressuposicional. Construindo um enunciado, “e não tinha outra”, que nega a perspectiva 

enunciativa, ele vem acompanhado de uma justificativa: “talvez eu tivesse tido mais abertura 

em outra escola”. Laura poderia ter estudado em outra escola, mas era de seu desejo a mesma 

escola de seus iguais: primos e irmãos. 

 

... professora não me avisava que ia ter prova... 

... professora do segundo ano não me aceito na sala dela. 

 

A negativa polêmica absoluta no discurso de Laura aparece. Laura, por mais que se 

esforçasse, não era avisada que teria prova. Ela não tinha a escolha de fazer ou não a prova. 

Antes, era impossibilitada de se preparar para a prova. Por vezes, como constatado em outros 

trechos de seu discurso, nem as fazia. Não por escolha, mas por que não lhe era dado o direito 

de fazê-las. Outra professora não a aceitou em sala. Nova amarração é feita. E Laura, mesmo 

com essa impossibilidade, não para de estudar. 

Então, Laura começa a ter mais facilidade. A negação descritiva aparece novamente 

no enunciado para contar do momento em que a escola passa a ser mais fácil. As 

potencialidades de Laura são catalisadas por intermédio do sobrinho que se predispõe a ajudá-

la: 

 

Aí fui para o quinto ano, e de lá pra cá não tive dificuldade. Eu 

tinha um sobrinho que era um ano na minha frente, então ele sempre me 
ajudava. 
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Sobre preconceito: 

Aí tem essa questão do preconceito. Mas quando eu faço coisas que 
outras pessoas não dão conta é... às vezes gera uma desconfiança. A num... 

sei... ou às vezes àquela coisa assim:  

Nossa, mas porque que ela consegue e eu não!... 

O preconceito ainda é muito grande! A acessibilidade é muito 
difícil. E se você não tiver uma estrutura a gente desiste. Porque são muitas 

barreiras. 

 

O preconceito é tratado explicitamente no discurso de Laura. Para ela, quando o outro 

“não dá conta” e mostra suas ineficiências (é deficiente como Laura), é nesse momento que o 

preconceito floresce. Como alguém “normal” não daria conta de algo que uma PcD consegue 

fazer? Nessa refuta proposicional, a negação não é totalmente definida. O último não encerra 

em si uma negativa polêmica, sendo também pressuposicional, seguido da justificativa: “são 

muitas barreiras”. 

Encerrando os “nãos”, optou-se pelo seguinte enunciado de Laura: 

 

Eu não tenho escolha. É aquela história se você abaixar a cabeça 

em alguns lugares, as pessoas passam por cima... 
A sociedade não tá nada preparada para a inclusão. Cê chega nos 

lugares e as pessoas ainda te falam. Falam como se você não tivesse 

presente. 

 

Nesse enunciado, Laura inicia com uma negativa polêmica absoluta. Ela não tem 

escolha. E justifica sua afirmação quando afirma que a sociedade não está preparada para a 

inclusão. Quando a PcD chega ao máximo da exclusão: não estar presente estando presente. 

Pode-se perceber a presença da polifonia por meio da identificação de duas perspectivas 

enunciativas distintas: a da sociedade que se acha preparada e a da PcD que acredita que a 

sociedade não está preparada.  

 Fazendo uma síntese da análise de discurso dos trechos escolhidos com base em 

Maingueneau e no discurso negativo, é importante reforçar que sem essa ferramenta não seria 

possível identificar similaridades no discurso relacionado que perpassa a construção da 

identidade social e como isso se relaciona com o mundo do trabalho. O discurso é governado 

por regras sociais; por isso, anônimas, que definem o que pode e deve ser dito. Em cada 

contexto e de acordo com quem o profere, ele terá sentidos diferentes. Quando um discurso é 

proferido, ele já nasce afirmando ou negando um discurso que existia a priori. Em uma última 

análise, no caso desta pesquisa, a negação presente nos discursos funcionou tanto para a 
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formação da identidade social, para o reconhecimento de um fato em si ou para amarrar 

possibilidades que deveriam ser oferecidas, e não negadas. E ainda, existem algumas 

negações que falam da total impossibilidade frente a possíveis escolhas. São as negações 

polêmicas absolutas. Nada há que se fazer quando o meio lhe nega sonhos, papéis, atributos e 

acessibilidade. 

É crucial pensar que cada “não” tem um significado específico dentro de um contexto 

e um discurso. Quando se pensa nas relações nas quais as minorias se veem engendradas, é 

primordial, para uma real compreensão dos objetos a serem estudados, dar voz a essa minoria. 

É fundamental que eles mesmos possam contar de suas vitórias, derrotas e batalhas. Se o 

objeto, como é o caso da pesquisa presente, se preocupa com um significado, com um 

discurso, este tipo de pesquisa impõe-se como ferramenta primordial para o alcance de 

resultados. Esta pesquisa mostra esses “nãos”, fala de suas peculiaridades, significações, 

possibilidades, amarrações e como fazem parte da construção da identidade social desses 

participantes. 

Este trabalho parte do pressuposto de que toda pessoa precisa ser compreendida com 

base em uma identidade que está em construção e é temporal, ou seja, fundamentada no 

passado, presente e futuro. E tendo como base argumentativa as negativas polêmicas ou 

negativas polêmicas absolutas, sendo elas de natureza de retificação, proposicional ou 

pressuposicional, constata-se que este estudo concorda com a pesquisa de Martins e 

Barsaglini (2011) quando estes afirmam que as PcDs podem ter comportamentos e 

concepções distintas frente aos próprios estigmas, o que será influenciado pelos valores 

sociais que possui, por sua visão de mundo e, sobretudo, por sua trajetória pessoal, sendo 

todos fatores únicos e singulares na vivência de cada PcD.  

Entretanto, este estudo pode ser complementado ao se pensar que existe grande 

diferença entre nascer com uma deficiência e adquiri-la ao longo da vida. Diferenças que 

podem ser pensadas em relação ao lugar que uma criança com deficiência ocupa na família, as 

expectativas dos pais, da sociedade, do meio social que o permeia, e que vão construir, de 

maneira dialética, as próprias expectativas do sujeito, interiorizadas por ele, na construção de 

sua identidade social.  

É necessário pensar na forma como essa criança, que se torna adolescente, jovem e 

adulto, foi construindo sua identidade social com toda a virtualidade imputada a ela e com 

toda realidade demonstrada por ela para a sociedade. Conforme visto nesta pesquisa, pode-se 

inferir que, ao negar desde cedo, por meio de um discurso, a identidade virtual, no sentido 

oposto quando se compreende sua identidade real, as PcDs têm maior facilidade, na vida 
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adulta, inclusive nas relações de trabalho, de perceberem suas dificuldades e diferenciais com 

base em sua experiência de vida, e não com base na atribuição social. Elas conseguem exigir 

melhor seus direitos e demonstrar para as pessoas sua identidade real em detrimento do 

movimento contrário que sofrem quando se veem rodeadas de atributos virtuais negativos.   

Outro ponto a ser ressaltado e que fica demonstrado nos enunciados estudados é o fato 

de a negativa polêmica e de a negativa polêmica absoluta aparecerem, principalmente, quando 

a PcD visa a demarcar uma barreira frente ao discurso da maioria psicológica. Maioria essa 

que estigmatiza, classifica e estereotipa as identidades e, com isso, imputa valor ao que é 

aceito e desejável, e discriminação ao que é indesejável. Os discursos de Laura e Márcio 

mostram, em alguns trechos, durante as negativas polêmicas ou negativas polêmicas absolutas 

e por meio da presença de polifonia, quando um autor de um enunciado faz falar várias vozes 

ao longo de seu texto, que nesse caso é o da maioria psicológica. É uma oposição a uma 

fórmula dominante que diz: “Existe inclusão”. Por meio dessas negativas polêmicas, os 

participantes contestam o pressuposto que leva a um discurso da existência da inclusão e 

demonstram, pelas suas histórias de vida, a sua inserção no mundo do trabalho, na escola e em 

outras esferas, e não sua inclusão. Não se pode falar de inclusão com tantas amarrações. 

Conforme apontado por França e Pagliuca (2009), as PcDs podem perceber-se como 

sendo diferentes dos demais devido ao fato de terem sido socializadas dentro de uma cultura 

com discursos, valores e crenças relacionados às PcDs. Essas crenças delimitam, com base em 

preconceitos, tanto o lugar que elas podem ocupar dentro da sociedade como seu estilo de 

vida e escolhas, o que dificulta, inclusive, a sua conquista por cidadania. Nesse sentido, 

concorda-se com os autores e acrescenta-se que, conforme apresentado nos discursos, nos 

casos das PcDs desta pesquisa quando as crenças era fundamentadas em possibilidades 

positivas e vinham de pessoas com relações afetivas e próximas, as PcDs acolhiam e tomavam 

essa atribuição virtual para si.  

No sentido oposto, se a crença era uma amarração, dizia de um espaço delimitado, da 

falta de possibilidade, as PcDs negavam e tentavam, mediante outras estratégias, atingir seus 

objetivos. Dito de outra forma, quando os amigos chamam Vicente para jogar futebol, eles 

têm a crença de que ele, à sua maneira, seria um bom amigo para brincar. E Vicente toma para 

si essa atribuição virtual positiva e vai jogar futebol com os amigos. Quando a mãe de Márcio 

se importa tanto com a educação do filho, ela tem a crença de que o mundo do aprendizado 

era o mundo para Márcio. Márcio, por sua vez, acredita nesse atributo virtual e o aceita como 

sendo de sua identidade social. Ao contrário, quando a escola tenta de todas as formas não 

aceitar Laura, e amarra-a em um mundo em que pessoas cegas não podem ir à escola, ela não 
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aceita essa atribuição. A identidade virtual que cerceia as possibilidades é desconsiderada por 

Laura. Finalmente, vemos esse mesmo exemplo no caso de Pedro, quando o gestor não aceita 

trocar seu monitor de computador. Ele sabe de suas reais necessidades e não aceita as 

diretrizes de seu gestor, indo buscar apoio em outros locais da empresa que poderiam afirmar 

sua identidade real. 

Segundo Silva e Dessen (2001), é fundamental compreender como o ambiente 

influencia o desenvolvimento das crianças, principalmente daquelas que apresentam algum 

tipo de deficiência. Também, nesse mesmo sentido, Fiamenghi Jr. e Messa (2007) apontam 

que a presença da família é fundamental para o desenvolvimento da criança com deficiência e 

que as relações dentro dessas famílias dependerão da estrutura familiar, das crenças da família 

sobre deficiência, da ordem de nascimento, da idade das crianças e do nível socioeconômico 

da família.  

Concordando com esses autores, a importância do papel da família para as PcDs desta 

pesquisa foi observada em seus discursos. A crença de que eles eram capazes de ocupar 

espaços, e com isso imputar atributos positivos em suas identidades virtuais, ocorria de 

maneira expressa, quando a mãe de Márcio não aceita que ele não possa estudar ou quando 

vai à escola exigir tratamento igualitário para ele. Ou, por meio da não negação da 

possibilidade, como é o caso de Vicente, que dava um jeito de jogar bola com os amigos. Essa 

afirmativa pressupõe que os pais de Vicente não o proibiam de brincar com os amigos; logo, 

tinham a crença de que ele era capaz.  

Quando a família oferece suporte para a PcD, no sentido de dar condições de 

sustentação para negação da atribuições negativas e reforço das atribuições positivas, ela 

ensina um caminho. A PcD aprende que existem passagens, formas de impor sua identidade 

real, que ela não precisa aceitar os atributos que a cerceiam e estão contidos na identidade 

virtual, e que pode, por outro lado, aceitar atributos positivos, que a desamarram. E isso fará 

com que durante sua vida ela busque, mesmo frente à atribuição negativa, caminhos que a 

levem a impor sua identidade real, inclusive nas relações que irá possuir no mundo do 

trabalho. 

Pensando em trabalho, então, estudar o significado que as PcDs fornecem ao trabalho 

se mostrou, novamente, de fundamental importância para a compreensão da construção e 

reconstrução da identidade social. No mesmo sentido de pesquisas que constataram a 

importância do trabalho para as PcDs (Assunção, 2014; Ávila-Vítor & Carvalho-Freitas, 

2012; Lima et al., 2013; Tette, 2013), nesta pesquisa,  o trabalho pode ser missão de vida já na 

infância, quando se sonha em ser professora, e, na vida adulta, pelo acompanhamento 
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diferenciado às crianças, que pode promover suas potencialidades. Também, pode ser 

percebido como missão, no desejo de ser um modelo, levar a acessibilidade por meio das 

Libras. O trabalho, ainda, pode significar liberdade, a possibilidade de escolher algo que vá de 

encontro à sua identidade real, sendo capaz de proporcionar a maximização de suas 

potencialidades e a adaptação às suas necessidades. Ou pode ser visto como fim instrumental, 

aquele que proporciona aprendizagem, desenvolvimento, capacidade de consumo e 

autoestima. Contudo, todos os participantes chegaram a esse nível de relação com o mundo do 

trabalho, talvez, por terem aprendido na infância que existiam caminhos possíveis e que 

aceitar a identidade virtual negativa não é obrigatório. 

Pode-se pensar, também, que todos os participantes, embora pareçam inclusos no 

mundo do trabalho, não estão. Ao se analisarem seus discursos, pode-se inferir que estão 

inseridos e não incluídos, com base na presença constante em seus discursos das barreiras 

arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais, sendo estas afirmadas quando negam a 

acessibilidade presente na fórmula dominante. Mesmo diante da presença das barreiras 

atitudinais, as PcDs parecem significar seus trabalhos de maneira mais positiva, na atualidade, 

do que de maneira negativa.  

Ainda nos temas barreiras atitudinais e fórmulas dominantes, o preconceito, ou 

conceito prévio sobre as potencialidades de uma PcD, pode amarrar desde a infância os 

espaços e papéis que desempenham. Quando o desempenho, que pode ser observado nos 

enunciados, de alguma maneira, é barrado por uma precondição social, percebe-se a presença 

das negativas polêmicas visando à não aceitação das amarras e à busca por novos caminhos 

que eram encontrados dentro do próprio mundo do trabalho, quando Laura é convidada para 

participar em um local onde se pensa a acessibilidade, Pedro não aceita o “não” de seu gestor 

e busca suporte no médico do trabalho, entre outros exemplos. Nesse sentido, este trabalho 

concorda com as pesquisas de Carvalho-Freitas (2009), Carvalho-Freitas et al. (2013), Leão e 

Silva (2012) e Pereira et al. (2008). 

Moreira (2011) afirma que as experiências de exclusão e discriminação pelas quais 

passaram as PcDs desde a infância foram essenciais para a (re)construção da identidade 

desses indivíduos e os tornaram quem são hoje. Os dados do estudo presente corroboram as 

observações da autora nesse sentido. Entretanto, este estudo pode auxiliar na compreensão 

desses fenômenos de uma maneira mais profunda, uma vez que aponta que está imbricado no 

movimento dialético da construção da identidade social um discurso da maioria psicológica 

que diz de uma incapacidade de qualquer pessoa que possua o estigma da deficiência. Esse 

discurso aparece como sendo negado, na maioria das vezes, pelas PcDs desta pesquisa, por 
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meio das negativas. Exatamente esse movimento, de certa forma, foi eficaz para a inclusão ou 

inserção delas no mundo do trabalho. Outro ponto passível de reflexão é o lugar que os pais 

forneceram para esses participantes em suas famílias desde a infância. Tal fato pode explicar 

em parte a refuta aos pressupostos desses discursos.  

Este trabalho demonstrou o quanto os discursos são complexos e seu estudo essencial, 

principalmente quando visa à compreensão das relações de exclusão nas quais estão imersas 

as minorias. Ele poderá ser útil para justificar, rever e robustecer as ações afirmativas contidas 

nas políticas públicas. Quanto a justificar a existência de tais políticas, com base nos 

exemplos de amarrações contidos nos discursos dos PcDs, mais uma vez ficam tangíveis as 

relações de desigualdade nas quais essas pessoas estão inseridas, chegando a serem quase 

palpáveis as amarrações. Pode auxiliar para rever tais políticas, quando, por exemplo, dois 

participantes dizem que o benefício fornecido pelo Governo faz com que outras PcDs não 

trabalhem ou o façam de maneira escondida para não perder o direito de recebê-lo. E, 

finalmente, pode robustecer, reforçando sua real necessidade frente às diversas barreiras que 

enfrentam as PcDs diariamente. Por um lado, este trabalho demonstrou a importância da 

crença das pessoas com as quais as PcDs têm um laço de afeto e se relacionam, o que provoca 

a aceitação dos atributos positivos da identidade virtual. Por outro lado, auxilia na 

possibilidade de não aceitação dos atributos negativos da identidade virtual. Por fim, ao dar 

voz às PcDs, pode-se compreender a problemática da construção da identidade e sua relação 

com o trabalho por meio de seus discursos e significações, compreendendo cada contexto no 

qual foi produzido, seus possíveis significados, sentidos, limites e possibilidades. 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Pensar sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, e em todas 

as demais esferas da nossa cultura, a partir da pesquisa apresentada, na medida em que 

possibilita problematizações sobre o papel da família na formação da identidade 

estigmatizada, o papel da sociedade com suas amarrações, o papel da PcD com suas 

transposição de barreiras e, por fim, um discurso maior no qual todos estes se representam e 

estão representados, mostra a importância deste tema e o quanto outras pesquisas são 

necessárias para propor novos caminhos, debater velhos conceitos e rever paradigmas. 

Números veiculados pelo Governo também reforçam o estudo de ações mais contundentes no 

que tange à empregabilidade dessas pessoas, quando se assume que somente 0,7% das PcDs 

no Brasil possuem um vínculo empregatício formal. A preocupação em se buscar a 

compreensão da PcD não de forma fragmentada, mas temporal, ou seja, fundamentada no 

passado, inserida no presente e se movimentando para o futuro, também foi basilar, tendo em 

vista que a relação entre a PcD e o mundo do trabalho não se inicia quando a PcD começa a 

trabalhar, mas bem antes. O ser humano, dentro de todas as possibilidades que cada opção lhe 

fornece, depende de condições objetivas prévias, crenças, desejos, de uma identidade virtual 

com atributos positivos que o levem a ocupar espaços que são dele por direito ou desejo.  

Raciocinando nesse contexto de forma a problematizá-lo, elaborou-se um arcabouço 

teórico tendo como base algumas teorias sobre a construção da identidade, sobre as barreiras 

pragmáticas e atitudinais, e, também, sobre a Análise de Discurso. No que tange à construção 

da identidade, após trazer alguns autores para problematizar sobre esse tema, como Bauman 

(2005), Berger e Luckmann (1985), Ciampa (1987), Dubar (1997), Giddens (2002) e Hall 

(2006), focou-se na construção da identidade estigmatizada estudada por Goffman 

(1963/1988) e em um contraponto apresentado por Finkelstein (2001), que convida à reflexão 

sobre uma sociedade ser deficiente ao não gerir sua diversidade, e não no sentido oposto de se 

focar o problema da deficiência única e exclusivamente na pessoa que a possui. Esse autor 

fala de duas barreiras principais para se pensar essa sociedade: as barreiras pragmáticas, que 

dizem respeito à legislação, e as barreiras atitudinais, ambas tratadas nesta pesquisa. Por fim, 

para compreender a relação que as PcDs têm com o trabalho, outras pesquisas foram trazidas 

de forma a enumerar possíveis significados fornecidos por essas pessoas. E como o estudo 

desejava dar voz à PcD, um pouco sobre a AD foi explicado neste trabalho. Esta pesquisa foi 

composta também por quatro pessoas com deficiência que contaram suas histórias de vida 

para posterior análise. 
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A partir disso, este estudo se propôs a: (1) compreender, por meio do discurso da PcD, 

como o processo de construção e reconstrução da identidade social, no que tange à identidade 

virtual e à identidade real, pode ter influenciado na inclusão/inserção no mercado de trabalho, 

e analisar o discurso das PcDs que se encontram no mercado de trabalho por meio da Lei de 

Cotas ou não. Nesses quesitos, percebeu-se a presença da negação polêmica refutando os 

pressupostos do discurso da maioria psicológica em relação à deficiência. Esse discurso, por 

vezes, tem como pressuposto que as PcDs não podem, não conseguem ou não devem, 

frequentar os mesmos espaços das demais pessoas. Nesse sentido, pode-se exemplificar com 

vários trechos dos enunciados: cadeirante em uma universidade, professora cega, deficiente 

físico brincando de futebol.  

Tanto na infância como em outros momentos da vida, inclusive nas relações de 

trabalho, através de movimento consciente ou não, havia a não aceitação da identidade virtual 

quando ela era negativa, quando cerceava, conforme analisado nos discursos. Pode-se pensar 

que a possibilidade de negar polemicamente a identidade virtual imputada pela sociedade, 

desde a infância e durante toda a sua construção, fortalece a identidade real e a relação que as 

PcDs têm com o mundo em si e com o mundo do trabalho. Dessa forma, problematizasse que, 

quanto mais a identidade social se aproxima da identidade real, desde sua construção na 

infância, mais facilidade a PcD terá para impor e mostrar à sociedade suas limitações e 

potencialidades. Dito de outra forma, sabendo de suas reais possibilidades e dificuldades, a 

PcD consegue perceber, em sua identidade virtual, aquela que é predicada pelo mundo, o que 

é verdadeiro e pode ser assumido em sua identidade real, e o que não é verdadeiro, podendo 

ser desconsiderado. Nesse sentido, passa a PcD a ter uma relação positiva com sua identidade 

social apesar de todas as dificuldades inerentes ao processo. 

Ao pensar-se que existe uma necessidade urgente de a deficiência ser compreendida, 

não como um problema individual, em que a pessoa deve se adequar ao discurso da 

sociedade, mas no sentido oposto, como um problema com a sociedade que não consegue 

gerir a diversidade de maneira inclusiva, segundo Finkelstein (1980), esta pesquisa mostrou-

se de fundamental importância. Ao se compreender o papel basal da família, na construção da 

identidade social, em não aceitar a identidade virtual “escolhida” pela sociedade para o(a) 

filho(a) que possui, identidade que cerceia e amarra, bem como mostrar para essa criança que 

ela tem potencialidades e dificuldades como todas as pessoas e que deve sempre discernir 

quais são suas verdadeiras potencialidades e dificuldades em relação às que a sociedade infere 

para elas, pode-se ter mais PcDs que, a exemplo das PcDs desta pesquisa, mostrarão em seus 

enunciados a negação dos pressupostos do discurso da sociedade. Isso poderá levá-las a se 
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relacionarem com o mundo do trabalho de uma maneira positiva, a buscarem seus direitos e a 

não aceitarem a identidade virtual com atributos de descrença como sendo sua identidade real. 

Ao (2) demonstrar que o trabalho significa para as PcDs, ficou claro em seus discursos 

que elas possuem uma relação dialética com o trabalho. Ele pode ser visto como missão de 

vida, liberdade ou para fins instrumentais. Mas, para se relacionarem com o mundo do 

trabalho, as PcDs não aceitaram as amarras. Elas repetem os comportamentos da infância, 

aceitando os atributos positivos da identidade virtual, vindos de pessoas nas quais confiam e 

possuem laços de afeto, e não tomam para si os atributos negativos, que amarram suas 

potencialidades, seus desejos e possibilidades. Entretanto, o movimento em relação ao mundo 

do trabalho é dialético uma vez que, se por um lado as PcDs precisam provar suas reais 

potencialidades, o contexto também deve se mostrar aberto, sem amarras, sendo capaz de 

reconhecer as potencialidades e auxiliar nas dificuldades de forma a favorecer a inserção e/ou 

inclusão dessas pessoas. 

E, por fim, retomando o conceito de amarração apresentado neste trabalho, (3) ao se 

verificar como é possível para a PCD realizar uma relação efetiva de inclusão no trabalho 

diante das amarrações, percebe-se que é fato que o processo de construção de uma identidade, 

principalmente no caso das identidades estigmatizadas, faz com que essas identidades sociais 

se vejam quase que fadadas ao lugar do imutável, da repetição. No entanto, os resultados 

desta pesquisa confirmam que mesmo frente às inúmeras tentativas da sociedade de barrar as 

reais possibilidades das PcDs, e, com esse intuito, amarrá-las a algumas poucas possibilidades 

autorizadas, as PcDs demonstraram que é possível não ser de todo ancorado. É possível se 

libertar, mesmo que não seja da melhor maneira, do lugar destinado, a priori, a essas pessoas. 

Pela negação de um pressuposto do discurso da maioria, as PcDs foram capazes de romper 

barreiras, impor sua identidade real e exigir direitos. Possivelmente, sem as negações, sem a 

imposição de sua identidade real, elas não estariam trabalhando. Independente do motivo que 

as levaram ao mundo do trabalho, todas estão inclusas ou inseridas. Elas não se deixaram 

amarrar enquanto surdas, cegas, com visão subnormal ou cadeirantes. Aceitando as 

atribuições positivas de suas identidades virtuais e conhecendo suas identidades reais, 

construíram-se como professores, pesquisadores e/ou trabalhadores na área da inclusão.  

A partir desta pesquisa, muitas lacunas foram pensadas. Seriam muito importantes 

novas pesquisas para ampliar a compreensão da relação entre trabalho e deficiência. Pesquisas 

que mesclassem PcDs que estão inseridas ou incluídas no mundo do trabalho com PcDs que 

não estão inseridas e/ou incluídas poderiam aprofundar as questões inerentes a este tema. E, 



103 

 

ainda, pensar em possíveis relações temporais que poderiam tentar explicar o estar ou não 

trabalhando. Outra pesquisa interessante seria pensar a relação entre o lugar que a PcD ocupa 

na família, durante sua infância, e a relação que ela tem com o mundo do trabalho, de forma a 

problematizar sobre o quanto as crenças presentes nas famílias em relação a essa PcD na 

infância se relacionam com as crenças que ela tem relação a ela mesma e como isso afeta sua 

relação com o mundo do trabalho. 

As amarrações existem. Aceitá-las ou não é uma escolha da PcD. Mas não se trata de 

uma escolha óbvia e tranquila. Ao contrário, existe toda uma rede de ações que se constroem 

de forma dialética e suportam a possibilidade da não aceitação das amarras, como a crença 

dos pais, familiares e pessoas nas quais as PcDs confiam e nas reais possibilidades delas 

desde sua infância, e por outro lado, a aceitação pelas PcDs dos atributos positivos advindos 

da identidade virtual. A busca por novos caminhos frente às barreiras no mundo do trabalho e, 

em contrapartida, pessoas dentro desse mundo que façam com que essa transposição seja 

possível auxiliam nos processos de desamarrar. Tanto as PcDs quanto a sociedade são 

responsáveis por desatar as amarras e, por meio disso, criar relações de trabalho mais 

inclusivas. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Identidade, deficiência e trabalho”.  

Poucos estudos buscam compreender a relação entre a construção da identidade, a deficiência 

e o mundo do trabalho. Contudo, para que políticas públicas sejam pensadas e práticas 

empresariais de inclusão sejam questionadas, são urgentes avanços nesta área de 

conhecimento, e eles somente podem ocorrer por meio de estudos como este. O objetivo deste 

estudo é investigar o processo de construção da identidade e como esse processo pode ter 

influenciado em sua entrada no mercado de trabalho e nas relações que você tem com o 

mundo do trabalho. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um código ou codinome. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

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 afetará meu tratamento. 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.  

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

 

 _______________________________________                        _____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                        Documento de identidade 



 

 

 

 

Priscila Aparecida de Andrade 

Mestranda em Psicologia – UFSJ 

 

Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Orientadora 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA SOBRE IDENTIDADE E TRABALHO 

 

Prezado(a), estou muito interessada em ouvir sua história e conhecê-lo(a) melhor. Por 

essa razão, eu gostaria que você me contasse um pouco sobre você. 

É importante que me fale sobre sua infância, seus pais, amigos, professores, escola, 

colegas de trabalho, fazendo um resumo de sua vida. Ou seja, quem é você! Conte-me sua 

história. 

Caso eu precise de maiores informações, eu lhe perguntarei ao final. 

(Somente perguntar caso o participante não aborde um dos temas abaixo) 

1. Conte-me um pouco sobre seu nascimento e a relação que tinha com sua família. 

Quem era o(a) _______ para a família? 

2. Agora, eu gostaria de saber sobre a escola. Quem era você para a escola? 

3. Sobre sua entrada no mercado de trabalho, do que se recorda? 

4. O que é trabalho hoje para você? 

5. Como você acredita que as pessoas o veem? 

6. Quem é ______ para você mesmo? 

 

Dados demográficos 

 

1- Área em que trabalha: _________________________________________________ 

2- Cargo que ocupa:__________________________________________________ 

3- Nome da empresa:_________________________________________________ 

4- Tempo que trabalha na empresa: _____________________________________ 

5- Sexo: (   ) Feminino  (    ) Masculino 

6- Idade: _______________________ 

7- Tipo de deficiência:  

(   ) Física (   ) Auditiva   (   ) Visual ( ) Múltipla (mais de uma deficiência)   

(    ) Reabilitado por acidente de trabalho                 (   ) Outra: ______________ 

 

8- Grau de escolaridade mais elevado:  



 

 

1.(   ) Educação Infantil Incompleta 2.(   ) Educação Infantil Completa   

3.(   ) Ensino Fundamental Incompleto 4.(   ) Ensino Fundamental Completo 

5.(   ) Ensino Médio Incompleto 6.(   ) Ensino Médio Completo 

7.(   ) Curso Técnico Incompleto 8.(   ) Curso Técnico Completo 

9.(   ) Curso Superior Incompleto 10.(   ) Curso Superior Completo 

11. (    ) Pós-graduação Incompleta 12.(   ) Pós-graduação Completa 

13. (    ) Outro: ____________________________ 

 

9- Nível salarial total: 

1.(   ) Até 2 salários mínimos   2.(   ) De 3 a 5 salários mínimos 

3.(    ) De 6 a 8 salários mínimos  4.(    ) De 9 a 12 salários mínimos  

5.(    ) De 13 a 16 salários mínimos   6. (    ) De 17 a 20 salários mínimos 

7. (   ) Mais de 20 salários mínimos 

 

 

  

 


