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RESUMO 

 

Mediante a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência advinda com 

a Lei de Cotas, o processo de inclusão de pessoas com deficiência (PcD’s) nas 

organizações brasileiras tem sido permeado por desafios, tanto para as empresas quanto 

para as próprias PcD’s. Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de verificar a 

influência da percepção de suporte social e de suporte organizacional no significado do 

trabalho. As investigações foram realizadas com uma amostra de 169 pessoas com 

deficiência que trabalham em organizações de diversos segmentos nas diferentes regiões 

do país, aos quais foram aplicados a ‘Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho’ 

(Gomide Junior, Guimarães & Damásio, 2004), a ‘Escala de Percepção de Suporte 

Organizacional’ (Siqueira, 1995), as questões sobre centralidade do trabalho, adaptadas do 

Grupo MOW por Soares (1992) e as duas escalas referentes ao significado do trabalho 

contidas no ‘Inventário de Motivação e Significado do Trabalho’ (Borges & Alves-Filho, 

2003). O registro das respostas deu-se sob a forma de banco de dados do SPSS (Statistical 

Package for Social Science), utilizando-se técnicas estatísticas como análise descritiva, 

análise SSA (Smallest Space Analysis), análise de Cluster, teste t, análise de variância 

(ANOVA) e análise de regressão linear múltipla. Concluiu-se que as pessoas com 

deficiência atribuem uma alta centralidade ao trabalho. As categorias que melhor 

descrevem o significado do trabalho concreto dessas pessoas estão associadas à garantia de 

condições econômicas de sobrevivência e de sustento pessoal e familiar, da estabilidade no 

emprego, do salário e do progresso social, além de descreverem o trabalho como 

representando ocupação, esforço mental, tarefas repetidas e exigência de ritmo. Ademais, a 

presença no trabalho de equipamentos adequados, segurança, higiene, assistência e amparo 

social também são características importantes no significado atribuído ao trabalho. Foram 

identificados três padrões de significado: ‘realizados’, ‘insatisfeitos apáticos’ e 

‘instrumental econômico’, com distribuição diferente das pessoas por tipo de deficiência. 

Também foi verificado que a ‘Percepção de Suporte Social no Trabalho’ (sob suas três 

formas) e ‘Percepção de Suporte Organizacional’ são variáveis preditivas do Significado 

do Trabalho (na forma dos fatores de atributos descritivos). 

Palavras-chave: inclusão, pessoas com deficiência, significado do trabalho, suporte social 

no trabalho, suporte organizacional. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

By means of the obligation to employ disabled people, due to the Quotas Act, the 

inclusion process of disabled people (PcD’s) in Brazilian organizations has been permeated 

by challenges, both for the companies and for the PcD’s. This work has been carried out 

with the purpose of verifying the influence of social support perception and of 

organizational support in the work meaning. The investigations were carried out with a 

sample of 169 disabled people who work in companies of several segments from different 

regions of the country, to whom it was applied the “Scale of Social Support Perception at 

Work” (Gomide Junior, Guimarães & Damásio, 2004), the “Scale of Organizational 

Support Perception” (Siqueira, 1995), issues about the centrality of the work, adapted from 

the Group Mow by Soares (1992) and the two scales referring to work meaning found in 

the “Motivation and Work Meaning Inventory” (Borges & Alves- Filho, 2003). The record 

of the answers was done through a database system from SPSS (Statistical Package for 

Social Science), by using statistical techniques as descriptive analysis, SSA analysis 

(Smallest Space Analysis), Cluster Analysis, t test, analysis of variance (ANOVA) and 

multiple linear regression analysis. It was concluded that disabled people attach high 

centrality to work. The categories that better describe the concrete work meaning of these 

people, are related to the guarantee of survival economic conditions as well as personal and 

family support, job stability, salary and social progress, besides describing the work as 

representing occupation, mental effort, repetitive tasks and the demand of pace. Moreover, 

the presence of appropriate equipment at the workplace, safety, hygiene, social assistance 

and support are also important features in the meaning given to the work. It has been 

identified three patterns of meaning: ‘completed’, ‘apathetic dissatisfied’ and ‘economic 

instrumental’, with distribution different from the people by the type of disability. It has 

been also verified that the “Social Support at Work Perception’ (under its three forms) and 

‘Organizational Support Perception’ are predictive variables of Work Meaning (in the form 

of descriptive attributed factors). 

Keywords: inclusion, disabled people, work meaning, social support at work, 

organizational support.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  

 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Um recente levantamento da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2009) 

constatou que cerca de 10% da população mundial é composta por pessoas com deficiência 

(PcD’s), sendo que 72% delas estão em idade produtiva. No Brasil, segundo dados do 

censo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

existem 45,6 milhões de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência, o que representa 

23,9% da população nacional. Estes dados demonstram que este grupo de pessoas 

representa uma parcela muito significativa da população brasileira. 

A Figura 1.1 apresenta a distribuição das pessoas com deficiência por regiões do 

país. Há uma prevalência de pessoas com deficiência na região Nordeste (26,6%), 

enquanto a região Centro-Oeste e Sul possuem o menor percentual de PcD’s (22,5%). 

 

 

Figura 1.1: Distribuição das pessoas com deficiência por regiões (IBGE, 2010) 
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 No Censo 2010, também foram pesquisados a prevalência relativa dos diferentes 

tipos de deficiência: visual, auditiva e motora e/ou intelectual. Em relação à deficiência 

visual, auditiva e motora, foi perguntado se a pessoa manifestava alguma incapacidade, de 

acordo com a seguinte classificação: “não consegue de modo algum”, “grande dificuldade” 

ou “alguma dificuldade”. No que diz respeito à deficiência intelectual, foi pesquisado se a 

pessoa apresentava alguma deficiência intelectual permanente que limitasse as suas 

atividades habituais (tais como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.).  

A seguir são apresentados os resultados por tipo e grau de severidade das 

deficiências: 

 

- Deficiência Visual: 35.791.488 pessoas declararam possuir, nos seguintes termos: 

 Não consegue de modo algum: 528.624 

 Grande dificuldade: 6.056.684 

 Alguma dificuldade: 29.206.180 

 

- Deficiência Auditiva: 9.722.163 pessoas declararam possuir, nos seguintes termos: 

 

 Não consegue de modo algum: 347.481, nos seguintes termos: 

 Grande dificuldade: 1.799.885 

 Alguma dificuldade: 7.574.797 

 

- Deficiência Motora: 13.273.969 pessoas declararam possuir, nos seguintes termos: 

 Não consegue de modo algum: 740.456 

 Grande dificuldade: 3.701.790 

 Alguma dificuldade: 8.831.723 

 

- Deficiência Mental/Intelectual: 2.617.025 pessoas declararam possuir 

 

Com base nestes dados, constata-se que aproximadamente 15,8 milhões de pessoas 

(8,3% da população brasileira) manifestaram “grande” ou “total” incapacidade para 

enxergar, ouvir e/ou se locomover, além de deficiência intelectual. O restante declarou 

possuir deficiências “leves”. Separando-se somente as deficiências mais severas (total 

incapacidade = “não consegue de modo algum”), tem-se um valor de 2,5% de pessoas 

(IBGE, 2010). Esses dados implicam a necessidade de uma avaliação no sentido de como 

as pessoas interpretaram essas questões (o que elas entenderam, por exemplo, com ‘alguma 

dificuldade’?), e como essa interpretação pode ter influenciado as suas respostas.   
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O censo é baseado na autopercepção dos respondentes. Difere, portanto, da 

legislação, que conceitua e define os limites do que se enquadra como deficiência, sendo 

excluídas as deficiências leves. Portanto, é preciso considerar a influência da subjetividade 

das pessoas que respondem ao censo, que incluem tanto as deficiências mais graves como 

as deficiências leves (Neri, Pinto, Soares & Costilla, 2003). 

Outro fator que contribui para inflacionar o número geral de pessoas com 

deficiência é a inclusão da população idosa, a qual vem aumentando gradativamente nos 

últimos anos. Segundo o censo 2000 (IBGE, 2000), 49,6% de pessoas com mais de 60 anos 

declararam possuir ‘alguma deficiência’, ao passo que este percentual foi de apenas 2,2% 

para crianças entre zero e quatro anos de idade.  

Por outro lado, o envelhecimento da população está mais relacionado à presença de 

deficiências leves do que de deficiências severas. Estima-se um crescimento demográfico 

de 69% para a parcela da população brasileira acima de 60 anos até 2025, o que implicará 

um crescimento correspondente da ordem de 30,6% das deficiências leves e de 19,3% das 

deficiências severas (Neri et al., 2003). 

 Na Tabela 1.1 estão listados os resultados gerais do Censo 2010 para pessoas com 

deficiência no país, por regiões e por tipo de deficiência. Há que se ressaltar que as pessoas 

que relataram possuir mais de um tipo de deficiência (uma pessoa pode, por exemplo, 

possuir deficiências intelectual e motora), foram contabilizadas apenas uma vez no quesito 

‘total de PcD’s’. No entanto, ao se separar os tipos de deficiências, todas as respostas 

foram contabilizadas e, por isso, o número total de deficiências é maior que o total de 

pessoas com deficiência. 

 

Tabela 1.1: Censo 2010 - Tipos de deficiência por regiões do país (IBGE, 2010) 

Brasil/Grandes regiões 
Total de 

PcD’s1 
Visual Auditiva Motora Intelectual 

Total de 

deficiências 

BRASIL 45.623.910 35.791.488 9.722.163 13.273.969 2.617.025 61.404.645 

NORTE 3.655.568 2.983.936 737.384 964.000 183.859 4.869.179 

NORDESTE 14.133.713 11.249.087 3.075.000 4.126.756 827.079 19.277.922 

SUDESTE 18.506.974 14.395.686 3.837.926 5.417.349 1.056.547 24.707.508 

SUL 6.164.158 4.626.282 1.438.602 1.946.069 379.112 8.390.065 

CENTRO-OESTE 3.163.497 2.536.497 633.251 819.795 170.428 4.159.971 
1
As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. 
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A deficiência pode ter dois tipos de causas: congênita (presente desde o 

nascimento) ou adquirida (a pessoa adquire uma deficiência ao longo da vida). A 

Conferência Internacional Del Trabajo (2007) afirma que pouco menos da metade das 

pessoas com deficiência possui deficiência congênita. A maioria torna-se portadora de 

alguma deficiência depois dos 16 anos, principalmente durante a vida profissional. No 

Brasil, os índices são semelhantes. Os dados mostram que 56,6% das deficiências no país 

são adquiridas, ou seja, mais da metade das pessoas que têm algum tipo de deficiência 

adquiriram-na durante a sua vida (IBGE, 2010).  

Segundo o decreto 3.298 (1999), deficiência constitui a alteração completa ou 

parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 

função intelectual, física, auditiva ou visual. A Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2003), amplia esse conceito ao abordar a funcionalidade e o seu oposto – a incapacidade. 

Assim, a CIF propõe que a deficiência é decorrente das interações entre as limitações das 

estruturas biológicas e dos fatores ambientais, os quais podem facilitar ou dificultar o 

desempenho de atividades e a participação dessas pessoas no ambiente social.  

Carvalho-Freitas (2007) concorda com essa premissa ao definir a deficiência como 

um “produto da articulação entre a condição biológica e contingências históricas, sociais e 

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

inserção social das pessoas com deficiência” (pp. 23-24). Tal como a concepção da OMS, 

esta também pressupõe que a deficiência possui natureza contingencial, isto é, depende das 

condições em que a pessoa com deficiência está inserida.  

Em relação ao trabalho, a Secretaria Internacional do Trabalho (2006) afirma que 

uma pessoa com deficiência possui reduzidas perspectivas de obter um emprego 

apropriado, reassumi-lo, mantê-lo e nele progredir. No entanto, nos últimos anos, inúmeras 

mudanças sociais vêm ocorrendo na busca pela igualdade de oportunidade para todos, e 

vêm crescendo também o número de movimentos em defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, suscitando mudanças nas legislações dos países, com vistas a garantir a 

inclusão dessas pessoas no âmbito social, educacional e laboral.  

No Brasil, a inserção das pessoas com deficiência no mundo do trabalho é um 

fenômeno recente. A legislação brasileira é proposta numa perspectiva da ação afirmativa, 

visando garantir oportunidades iguais a grupos historicamente marginalizados, eliminando-

se, assim, as enormes desigualdades acumuladas ao longo da história. Este tópico será 

discutido a seguir.  
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1.2  LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

A Lei 8.213/91 representa a primeira legislação brasileira com o objetivo de 

estabelecer cotas de vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Essa lei, 

conhecida como Lei de Cotas, garante uma reserva de vagas que varia de 2% a 5% para 

pessoas com deficiência em empresas privadas e com mais de 100 empregados. O 

percentual a ser aplicado é proporcional ao número total de empregados das empresas, 

distribuídos da seguinte forma (Tabela 1.2): empresas com 100 até 200 empregados devem 

destinar uma parcela de 2% das vagas disponíveis para pessoas com deficiência; de 201 a 

500 empregados, 3% das vagas; 501 a 1000 empregados, 4% das vagas e empresas com 

mais de 1000 empregados, devem destinar a estas pessoas 5% das vagas disponíveis. 

 

Tabela 1.2: Percentuais das cotas para pessoas com deficiência (Lei 8.213/91) 

Número de funcionários Percentual da cota 

De 100 a 200 2% 

De 201 a 500 3% 

De 501 a 1.000 4% 

De 1.001 em diante 5% 

 

Essa legislação, no entanto, não especifica o tipo de deficiência (intelectual, física, 

auditiva, visual ou motora) das pessoas a serem admitidas por cotas. Em 1999, o Decreto 

3.298/99 delegou ao Ministério do Trabalho a atribuição de fiscalizar as empresas no 

cumprimento dos percentuais de cotas, com aplicação de multas às que descumprem tais 

prescrições.  

Para Neri et al. (2003), a legislação constitui uma tentativa para romper o histórico 

tratamento desigual a que este grupo de pessoas tem sido submetido, suscitando a 

necessidade de valorizar mais as potencialidades do que as carências dos indivíduos que 

possuem alguma deficiência.  

No entanto, os dados da Relação Anual e Informações Sociais –  RAIS (MTE, 

2011) demonstram que, em 2011, dos 44,1 milhões de vínculos ativos no país, apenas 

325,3 mil foram declarados como de pessoas com deficiência, o que representa 0,7% do 

total dos vínculos empregatícios.  
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Este dado é praticamente igual ao do ano anterior, quando 306,0 mil vínculos (ou 

0,69% do total) foram declarados como pessoas com deficiência, sinalizando uma relativa 

estabilidade. A População Economicamente Ativa (PEA) de pessoas com deficiência no 

Brasil foi estimada em 5,741 milhões no ano de 2010 (IBDD – Instituto Brasileiro dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência), dado que demonstra que apenas uma pequena parcela 

desse grupo está inserida no mundo profissional.  

Uma pesquisa do Instituto Ethos (2010) sobre o perfil social, racial e de gênero, 

realizada nas 500 maiores empresas do Brasil, constatou que apenas 1,5% do quadro de 

empregados destas empresas era composto por pessoas com deficiência, sendo que 81% 

das empresas analisadas possuíam mais de 1.000 empregados.  

Fica claro, desta forma, que mesmo existindo políticas públicas fundamentadas pela 

Constituição Federal (1988) e organismos internacionais com o objetivo de garantir 

direitos iguais para todo o cidadão, independente de suas limitações físicas ou intelectuais, 

estes direitos comumente não são respeitados na prática. A análise da literatura recente 

(Bahia, Schommer & Santos, 2008; Batista, 2004; Carvalho-Freitas & Marques, 2007; 

Garcia & Melo, 2010; Gil, 2002; Neri et al, 2003; Ribeiro & Carneiro, 2009; Vergara & 

Irigaray, 2007) evidencia que a participação de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho formal brasileiro é ainda marcada pela restrição de oportunidades. Além disso, as 

pessoas com deficiência enfrentam diversas outras dificuldades, como o desconhecimento 

de sua capacidade de trabalho e o preconceito em relação à sua capacidade produtiva 

(Ribeiro & Carneiro, 2009). 

Em princípio, a Lei de Cotas teria por premissa assegurar às pessoas com 

deficiência a oportunidade de participar da vida profissional em condições iguais aos 

demais membros da sociedade. No entanto, o que poderia ser um marco no processo de 

inclusão, tornou-se, a rigor, um instrumento pouco expressivo, já que o número de pessoas 

com deficiência empregadas é muito pequeno diante do contingente de PcD’s existente no 

país.  

Além da descrença e do desconhecimento de sua capacidade de trabalho, os 

processos de qualificação profissional e o ambiente de trabalho muitas vezes não são 

adequados para pessoas com deficiência (Pastore, 2000). Mediante a obrigatoriedade 

advinda com a Lei de Cotas, as organizações começaram a executar as contratações sem 

nenhum tipo de planejamento. A falta de experiência, por parte de gestores e colegas de 

trabalho, comprometeu a eficácia do processo, fazendo com que pessoas com deficiência 
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fossem alocadas em funções específicas, apenas para garantir o cumprimento da Lei 

(Tanaka & Manzini, 2005). 

Se a contratação de pessoas com deficiência fica restrita ao mero cumprimento da 

lei, esta resulta somente num maior preconceito em relação às possibilidades de trabalho 

das pessoas com deficiência (Tanaka & Manzini, 2005). Há ainda empresas que preferem 

as multas à contratação de pessoas com deficiência, incorporando uma posição totalmente 

contrária às políticas públicas de inclusão (Barbosa-Gomes, 2009).  

Conforme Ribeiro e Carneiro (2009), grande parte das empresas buscam estratégias 

defensivas como forma de driblar a lei, movidas pela lógica da racionalidade instrumental. 

Dessa forma, selecionam, dentre as pessoas com deficiência, aquelas que lhes são mais 

convenientes. Outra forma de driblar a lei é contratar sem garantir práticas e adequações 

para que as PcD’s executem dignamente seu trabalho. Ou seja, mesmo quando tais pessoas 

chegam a ser inseridas no ambiente de trabalho, é comum a baixa receptividade destinada a 

elas. É comum ainda que os indivíduos com deficiências sejam excluídos na intensidade 

compatível com suas habilidades, ou seja, quanto mais severa a deficiência, menores são as 

chances de a pessoa ser aceita no trabalho. 

 

1.3  PREMISSAS DA INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

As dúvidas sobre as possibilidades de trabalho de pessoas com deficiência são 

muitas vezes decorrentes da associação intempestiva que ainda se faz entre ‘deficiência’ e 

‘ineficiência’ (Daufemback, 2009). Quintão (2005) também afirma que o mundo capitalista 

vê a deficiência em associação direta à questão da falta de eficiência, da produtividade e da 

perfeição. Dessa forma, a sociedade desvaloriza quaisquer características ‘desviantes’ ou 

‘imperfeitas’, criando concepções negativas acerca da deficiência.   

Conforme Thomas e Chrobot-Mason (2005), as pessoas diferem em suas tendências 

de perceber os outros e tendem a ver os grupos hierarquicamente. Estes autores explicam 

que, para adquirir um senso positivo do eu, as pessoas (num processo cognitivo) tendem a 

categorizar as outras, de forma que algumas tornam-se membros do próprio grupo de 

pertença, enquanto outras passam a fazer parte de grupos externos. Os membros do grupo 

de pertença são aqueles que compartilham características comuns. Fatores como raça, 

gênero e sexualidade costumam ser determinantes na escolha de quem é (ou não) membro 

do próprio grupo.  
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As similaridades de crenças, valores e visões de mundo oferecidas pelos membros 

do grupo interno são válidas e dão segurança, enquanto os grupos externos ajudam a firmar 

a identidade do eu pelo contraste, pois eles informam quem não somos. Dessa forma, como 

explicam Dovidio e Hebl (2005), as pessoas tendem a reagir negativamente a outros 

grupos, a fim de manter o status quo do seu grupo de pertença. A discriminação nasce das 

ações negativas injustificadas que tendem a negar um tratamento igualitário tanto de um 

indivíduo quanto de grupos de indivíduos, pautada no reconhecimento de que as pessoas 

pertencem a diferentes grupos. 

Em situações nas quais membros de grupos minoritários representam uma pequena 

porcentagem da força de trabalho, o status do grupo tende a se tornar crítico, isto é, sob tais 

condições, membros minoritários são encarados com exageradas doses de expectativas 

(muito altas ou muito baixas), e são altamente criticados e examinados de forma não 

realista, tendendo a experienciar sentimentos de distinção, isolamento e exclusão. Todos 

esses sentimentos podem afetar negativamente as relações de trabalho, de performance e 

do comprometimento organizacional, como explicam os autores Thomas e Chrobot-Mason 

(2005).  

Numa perspectiva histórica da relação da sociedade com a deficiência, constata-se 

que existiram distintas representações, concepções e discursos sobre as pessoas com 

deficiência, o que implicou diferentes formas de interação com elas. Pode-se afirmar que a 

forma como ‘pensamos’ a deficiência foi sendo modificada ao longo do tempo, o que 

afetou significativamente a maneira como as pessoas em geral se relacionam com as 

pessoas com deficiência (Carvalho-Freitas, 2007).  

Neste sentido, Carvalho-Freitas e Marques (2007) constatam que as crenças ou 

concepções sobre a deficiência são fruto de um processo de construção social, constituindo 

um fenômeno sócio-histórico. No entanto, o surgimento de uma nova concepção sobre a 

deficiência não exclui necessariamente a crença anterior. Convive-se, segundo esses 

pesquisadores, com diversas concepções de deficiência em um mesmo contexto. Duas 

dessas concepções são mais pregnantes na atualidade: uma delas é discutida por Goffman 

(1988) que afirma que as pessoas com deficiência são estigmatizadas porque a sociedade é 

pautada pelos pressupostos de normalidade, que tende a desconsiderar os indivíduos 

incapazes, quando estes não atendem aos padrões normalizados por ela. Assim, indivíduos 

com deformações ou com qualquer outra característica que os torne, aos olhos dos outros, 

diferentes, são evitados e, quase automaticamente, desacreditados.  
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Outra concepção presente na atualidade e compartilhada por diversos 

pesquisadores, principalmente britânicos, é denominada ‘modelo social da deficiência’. 

Esta perspectiva desloca o foco da pessoa que possui uma deficiência para o contexto 

social em que a deficiência está inserida, buscando produzir mudanças efetivas no 

comportamento da sociedade e garantir a inclusão das PcD’s nos diversos espaços sociais. 

Dessa forma, a deficiência passa e ser encarada como uma desvantagem resultante da (falta 

de) qualidade dos contextos sociais, já que estes não dispõem de mecanismos que ofereçam 

às PcD’s possibilidades de desfrutar as condições de acesso e oportunidades, restringindo 

ou, até mesmo, excluindo as PcDs de suas principais atividades sociais.  

Uma das atividades sociais a qual as pessoas com deficiência têm sido 

historicamente excluídas é o trabalho, haja vista a necessidade das políticas afirmativas 

para garantir sua inclusão. Embora o trabalho e sua centralidade na vida das pessoas e da 

sociedade seja objeto de discussão de várias vertentes de estudo, a Psicologia começou a 

tratar sistematicamente a questão do significado do trabalho a partir da década de 1980. O 

afloramento do interesse neste assunto foi incentivado por vários fenômenos, dentre eles o 

surgimento de novos modelos de organização do trabalho, mudanças nas relações 

trabalhistas, polêmicas em torno do papel estruturante do trabalho, crescimento no setor de 

serviços e mudanças epistêmicas na Psicologia (Borges & Yamamoto, 2010). 

Conforme Borges e Yamamoto (2010), os estudos sobre o significado do trabalho 

têm sido realizados a partir de dois níveis distintos de análise: um societal e outro que se 

direciona do nível pessoal ao ocupacional. No que tange às investigações realizadas pela 

Psicologia, predominam estudos que focalizam os significados atribuídos pelas pessoas.  

Esses pesquisadores, no entanto, chamam a atenção para a necessidade de a Psicologia 

articular, de maneira dialética, os valores, crenças, normas de ação social (dentre outros 

elementos) presentes na sociedade e a apropriação subjetiva desses elementos por parte das 

pessoas que os internalizam e os reconstroem em seus processos de socialização, 

modificando-os e interferindo nos processos históricos da sociedade.    

 Essa dialética faz com que o conceito do significado do trabalho seja caracterizado 

como uma cognição subjetiva e social que varia individualmente, na medida em que deriva 

do processo de atribuir significados e, ao mesmo tempo, apresenta aspectos socialmente 

compartilhados, associados às condições históricas da sociedade. Portanto, o significado do 

trabalho revela em si a contemporaneidade do sujeito (Borges & Tamayo, 2001). 

Brief e Nord (1990), partindo de uma visão do trabalho como dinâmico e mutante, 

que acompanha a história das sociedades e sem uma essência universal, focalizam a 
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importância de compreender o processo histórico como um caminho necessário para a 

compreensão da incorporação dos valores do trabalho e de seus componentes ideológicos. 

Enfatizam a necessidade de contemplar os aspectos socialmente mais aceitos do trabalho, 

como a realização, a possibilidade de construir relações interpessoais, entre outros, sem 

desconsiderar as relações de poder e dominação também presentes nos processos de 

trabalho ao longo da história.  

Ainda que o trabalho carregue em si as possibilidades de realização, de modificação 

de si e do meio e que explicite as tensões decorrentes de interesses divergentes dentro de 

relações de exploração, ele é considerado um direito social assegurado pelo artigo 6º da 

Constituição Federal do Brasil (1988). Tendo esse cenário por referência, torna-se 

relevante identificar quais significados as pessoas com deficiência atribuem ao trabalho. 

Em função da Lei de Cotas, as pessoas com deficiência angariaram novos postos de 

trabalho, o que possibilitou uma maior percepção do seu papel para o desenvolvimento da 

sociedade e de seu lugar como sujeito no núcleo familiar (Barbosa-Gomes, 2009). Neste 

âmbito, a despeito das controvérsias sobre a questão do trabalho, as pesquisas têm indicado 

que ele é central na vida das PcD’s, principalmente por se constituir como uma importante 

ferramenta para sua inserção social. 

Contudo, realizar de fato a inclusão das PcD’s no complexo processo produtivo 

ainda é um desafio. Barbosa-Gomes (2009) afirma que o percentual de PcD’s que não 

trabalham ou que desenvolvem atividades informais é um indicador indiscutível da 

dificuldade de inclusão destas pessoas no mercado formal de trabalho. A perspectiva de 

uma atividade produtiva tira do ócio uma parcela da população que vive inativa e com 

baixa autonomia financeira, visto que saem do posto de geradoras de despesa para 

consumidoras ativas de produtos e serviços (Garcia & Melo, 2010). 

Os estudos mostram que o trabalho associado a um emprego desempenha papel 

importante entre os grupos historicamente marginalizados, contribuindo para a diminuição 

das taxas de pobreza, do isolamento social e para o aumento da participação política desses 

grupos (Schur, 2002). Além disso, Carvalho-Freitas, Marques e Scherer (2004) afirmam 

que o trabalho formal contribui para melhorar a percepção que as pessoas com deficiência 

têm de si mesmas. Barbosa-Gomes (2009) salienta que a grande maioria das PcD’s 

empregadas consideram ter ocorrido mudanças positivas em suas vidas após ingressarem 

no mercado competitivo, principalmente concernentes à sua valorização pessoal frente à 

família nuclear e ao grupo social mais próximo. 
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Carvalho-Freitas, Marques e Scherer (2004) encontraram alguns fatores principais 

no que se refere à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estes 

fatores estão relacionados às dificuldades da sociedade em promover possibilidades iguais 

de participação para todos, ao baixo conhecimento das PcD’s acerca dos seus direitos e às 

dificuldades enfrentadas na busca de emprego. Os autores ressaltam que há uma grande 

interdependência entre o trabalho e a vida, ao dizer que o trabalho é visto como uma forma 

de obtenção de reconhecimento social, recompensa econômica e manutenção da 

sobrevivência por parte da pessoa com deficiência. Assim, ainda que a maioria das PcD’s 

continuem fora do mercado formal de trabalho, ele continua sendo um alvo almejado por 

elas.  

Partindo do pressuposto de que apenas a determinação de uma lei não assegura a 

efetiva inclusão das PcDs, faz-se necessário que os fatores que dificultam a sua inserção no 

meio social sejam detectados, discutidos e minimizados por meio de uma ação conjunta 

entre o indivíduo, a família, a sociedade e o governo (Tanaka & Manzini, 2005). São 

necessárias medidas que impliquem alterações nos aspectos sociais, ambientais, culturais e 

morais. Nas organizações de trabalho, as principais medidas estão relacionadas às ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho, como a sensibilização dos funcionários, 

adaptações das condições de trabalho e adequação das práticas de recursos humanos que 

favoreçam a integração no trabalho por parte das PcDs (Carvalho-Freitas & Marques, 

2007; Carvalho-Freitas, 2009). 

As organizações empresa que tem como cultura a valorização da diversidade está 

mais propensa a criar um ambiente mais acolhedor para as PcD’s. Isso implica que as 

organizações podem e devem favorecer a diversidade humana por meio de mudanças na 

estrutura e nos comportamentos das organizações. Essas mudanças impactam até mesmo a 

forma como as próprias PcD’s percebem suas possibilidades de contribuição no trabalho 

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

Dessa forma, é essencial que a organização se preocupe em atender as pessoas que 

a compõem. Para isso, o suporte no trabalho – caracterizado pelo suporte social e 

organizacional – desempenha um papel fundamental, podendo atuar de forma direta ou 

indireta na manutenção do bem-estar dos trabalhadores (Siqueira & Gomide Jr., 2008).  

Siqueira e Gomide Jr. (2008) destacam que os estudos sobre os impactos do suporte 

tomaram duas abordagens distintas. O foco da primeira é compreender o quanto o suporte 

ofertado pela rede social existente no trabalho contribui para a promoção da saúde e 

produtividade dos funcionários, enquanto a segunda busca relacionar o papel do suporte 
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oferecido no trabalho com a redução de desgastes emocionais dos trabalhadores, bem-

estar, maior comprometimento organizacional, satisfação e envolvimento com o trabalho. 

Para Paschoal, Torres e Porto (2010), o suporte fornecido pelos colegas de trabalho 

e pelos supervisores pode influenciar as emoções vivenciadas no dia a dia organizacional. 

Os autores ainda afirmam que o suporte das chefias configura-se como um importante 

meio para que o funcionário tenha experiências de realização profissional. Em pesquisa, 

Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano e Almeida (2010) constataram resultados 

semelhantes. Segundo as autoras, as chefias e colegas de trabalho têm um papel importante 

no processo de socialização das PcD’s. Os resultados da pesquisa demonstraram a 

necessidade da introdução de políticas efetivas de diversidade que se desdobrem em 

normas e procedimentos práticos, como flexibilidade da organização para fazer as 

adaptações necessárias, sensibilização das chefias e colegas de trabalho, treinamentos, 

acompanhamentos ou tutoria, dentre outros. 

A partir da constatação que os estudos sobre a temática apontam que o suporte 

social e organizacional contribuem efetivamente para o bem-estar e a saúde dos 

trabalhadores, além de possibilitar vantagens para a organização, como o aumento do 

comprometimento e da satisfação no trabalho (Plaisier, Bruijn, Graaf, Have, Beekman & 

Pennin, 2007), a presente pesquisa busca identificar a possível influência do suporte na 

atribuição do significado do trabalho para pessoas com deficiência. 

Considerando a importância do trabalho na vida das pessoas, impõem-se as 

seguintes questões: quais são os significados atribuídos ao trabalho pelas pessoas com 

deficiência? O trabalho constitui uma categoria estruturante para elas? Em decorrência das 

dificuldades (já mencionadas) implicadas no trabalho das PcD’s, os significados atribuídos 

ao trabalho por elas são diferentes? Quais são as relações estabelecidas entre o suporte que 

elas recebem da organização e os significados atribuídos ao trabalho? Será que a percepção 

de suporte está correlacionada ao significado do trabalho? Responder objetivamente estas 

questões constituem o escopo desse trabalho. 

Em síntese, a pesquisa tem por objetivo geral identificar se o significado que a 

pessoa com deficiência atribui ao trabalho tem relação com a percepção de suporte 

recebido no trabalho. Entender este processo pode permitir lançar um novo olhar acerca 

das possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência, e, a partir disso, oferecer 

subsídios e contribuições importantes no que diz respeito à formação de estratégias que 

possibilitem a facilitação do processo de inserção, já que esta está amparada por lei e 
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possivelmente será uma prática cada vez mais usual e comum nas organizações de trabalho 

brasileiras.  

Pretende-se ainda que este estudo possa ser uma ferramenta útil para melhorar o 

desempenho, a motivação e a satisfação dos funcionários com deficiência no mercado de 

trabalho. Considera-se que pesquisas relacionadas ao tema podem auxiliar no processo de 

inserção, tornando-o mais acessível e produtivo para as pessoas com deficiência, para as 

organizações de trabalho e para toda a sociedade. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  

 

  RREEFFEERREENNCCIIAALL  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

Neste capítulo, são apresentados os pressupostos teóricos que balizaram a 

realização da presente pesquisa. O capítulo é subdividido em quatro tópicos. No primeiro, 

são apresentados conceitos em relação ao trabalho, suas alterações ao longo da história, e 

as novas perspectivas em relação ao trabalho das pessoas com deficiência. O segundo 

tópico trata da gestão das novas forças de trabalho, contemplando a diversidade nas 

organizações. Em seguida, são expostos os conceitos e as principais contribuições acerca 

do significado do trabalho. Por fim, no quarto e último tópico, são abordados os conceitos 

e as principais considerações empíricas referentes ao suporte social e ao suporte 

organizacional. 

 

2.1  A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO COMO UM DIREITO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Como será discutido no presente tópico, em decorrência de sua natureza ampla e 

complexa, influenciada pela cultura e pelo momento histórico, o conceito de trabalho é 

intrinsecamente dinâmico.  

A palavra ‘trabalho’ tem sua origem no latim tripaliare e tripalium. Tripalium teria 

sido um instrumento utilizado para tortura e castigo, que servia para manter presos os 

condenados e também os animais difíceis, o que associa o trabalho à noção de fardo e 

sacrifício (Albornoz, 2002; Aranha & Martins, 1995). Além disso, Aranha e Martins 

(1995) acrescentam, referindo-se aos textos bíblicos, que Adão e Eva viviam felizes até 

que o pecado induziu a expulsão de ambos do Paraíso, mediante a condenação ao trabalho 

com o 'suor do seu rosto'.  

Albornoz (2002) desenvolve uma abordagem interessante sobre a etimologia da 

palavra ‘trabalho’ em várias línguas. Para a autora, travailler (em francês) e trabajar (em 

espanhol) também são derivados de tripalium. Em inglês, a autora evidencia grandes 

diferenças entre labour e work, tal como entre arbeit e werk em alemão. Tanto work 

quanto werk conotam a ativa criação da obra, enquanto labour e arbeit são termos mais 

próximos às conotações de esforço e cansaço. Observa-se, assim, que a palavra trabalho 
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remete a vários significados, alguns relacionados à ideia de atividade criadora e 

transformadora, outros a uma conotação de dor e sacrifício. 

O trabalho nem sempre teve a importância na vida das pessoas e nas reflexões 

teóricas, tal como se verifica nos dois últimos séculos. Na Antiguidade, o trabalho não 

constituía atividade de prestígio. Na Grécia, por exemplo, o trabalho era visto como 

atividade secundária. Os homens livres deveriam viver no ócio, em atividades relacionadas 

à contemplação da natureza ou com prerrogativas políticas. Assim, a estruturação da 

sociedade era baseada no escravismo, associando o trabalho a uma condição servil. Das 

sociedades antigas à Idade Média, poucas modificações ocorreram no mundo do trabalho e 

de seus atores (os servos, camponeses, artesãos, mercadores) que produziam e 

comercializavam tudo que a sociedade necessitava, ao passo que os nobres se 

encarregavam das guerras e o clero dos assuntos teológicos (De Masi, 1999). 

O Renascimento marca a valorização do humano e o surgimento da cultura 

burguesa. Nessa época as atividades laborais alcançam lugar de destaque. Weber (1989) 

auxilia no entendimento das modificações que a importância do trabalho sofreu na 

sociedade ocidental ao buscar compreender as influências dos ideais religiosos no 

desenvolvimento do capitalismo. O autor argumenta que assumir o trabalho como um fim 

em si mesmo foi produto de um longo e árduo processo de educação religiosa, 

desvinculando-o da concepção de castigo para uma concepção de vocação, próxima à 

vocação religiosa, isto é, como uma finalidade da vida. A própria divisão do trabalho 

torna-se um fenômeno justificado pela vontade divina, a partir da reforma protestante. As 

concepções de Lutero e Calvino exerceram grande influência na representação social do 

trabalho. Enquanto Lutero anunciava que o trabalho era um meio para a salvação, para 

Calvino o trabalho era concebido como expressão da vontade de Deus – associado à ideia 

de predestinação. Assim, o cristianismo redimensiona o trabalho, que passa a ser visto 

como forma de servir a Deus (Albornoz, 2002; Weber, 1989).  

O ideário capitalista do “time is money” surge, então, a partir da doutrina 

protestante. A perda de tempo torna-se o primeiro e principal de todos os pecados 

(Albornoz, 2002). A partir da Revolução Industrial, iniciada no século XIX, o trabalho tem 

seu caráter instrumental consolidado. O trabalho, neste período, sofre transformações 

radicais que o levaram a um elevado grau de especialização, ditado pelo uso de máquinas 

nas unidades fabris e pela divisão do trabalho. O destino do homem passa a estar atrelado a 

sua contribuição e submissão ao sistema econômico (Albornoz, 2002; De Masi, 1999). 
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Marx (2001)
1
 provocou uma reflexão sobre o que constitui o trabalho e evocou sua 

função mediadora na relação entre o homem e a natureza. Segundo este autor, foi por meio 

do trabalho que o homem superou sua condição de ser natural e se converteu em ser social. 

Isso porque o trabalho é um ato que se passa entre homem e natureza. O homem constitui a 

si próprio ao mesmo tempo em que modifica o meio, confundindo-se com o processo, ao 

qual o autor designou ‘hominização’ do homem pelo trabalho. Nesta concepção, Marx 

(2001) esclarece a construção humana do homem mediada pelo trabalho, afirmando que:  

 

“É no processo de trabalho que o homem se constrói e se constitui enquanto ser 

coletivo e individual. Nesse sentido, tanto o físico (corpo, mãos, músculos), 

quanto os aspectos mais subjetivos (afetividade, cognição, sociabilidade) do 

homem, se constituirão no processo de trabalho” (p. 115). 

 

Neste sentido, o trabalho significa, ao mesmo tempo, a capacidade do homem em 

transformar a natureza e, também, transformar-se enquanto age. Nesse processo recíproco, 

a natureza interfere no homem, imprimindo marcas em sua consciência. Saviani (1986) 

sustenta esse argumento, completando que essas transformações são realizadas em função 

dos objetivos humanos. Os homens caracterizam-se como tais na medida em que produzem 

sua própria existência. Assim, toda a sociedade é estruturada com base nesse processo de 

produção: o processo do trabalho, que constitui a base da existência humana (Saviani, 

1986).  

No final do século XX, ganha importância o questionamento sobre as configurações 

do trabalho nos novos tempos do mundo capitalista globalizado – em termos dos seus 

significados e valores, e também das suas possíveis modificações. Enquanto empregados e 

empresários se engalfinham na busca de soluções que assegurem a oferta e a manutenção 

de empregos para os primeiros e a redução dos custos da mão-de-obra para os últimos, 

pesquisadores investigam vários construtos que possam produzir conhecimentos que 

influenciem positivamente as práticas organizacionais (Brief & Nord, 1990). 

Assim, nos últimos anos têm sido publicados muitos estudos sobre as recentes 

transformações no mundo do trabalho. Discute-se como essas transformações terão 

impacto na forma de se conceber o trabalho, fazendo emergir duas concepções distintas. 

Numa primeira abordagem, os autores defendem que o trabalho está perdendo seu 

status central na vida dos indivíduos. A obra de Rifkin (1995) configura-se um marco 

importante na discussão desta via. O autor sustenta que o ‘fim do trabalho’ será um 

elemento caracterizador das futuras sociedades, já que apenas um pequeno número de 

                                                 
1
 A primeira edição do livro “Manuscritos Econômicos e Filosóficos” de Karl Marx é de 1844. 
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trabalhadores serão necessários, posto que a tecnologia irá substituir muitos trabalhadores 

por máquinas e só irão sobreviver os que tiverem ‘know-how’ necessário à criação, 

desenvolvimento e manutenção dos equipamentos tecnológicos. Essa mudança resultará, 

por um lado, no surgimento de uma elite da informação, que controlará a economia 

mundial, e por outro, em trabalhadores desprovidos de perspectivas de possuir empregos.  

Numa segunda abordagem, alguns autores conservam paradoxalmente a perspectiva 

da possibilidade do trabalho manter-se como atividade central que estrutura a vida dos 

indivíduos na sociedade. Em uma perspectiva psicodinâmica, Dejours (1999) afirma que, 

de fato, o trabalho possui uma função estruturante, tanto em relação à saúde mental quanto 

à saúde física do indivíduo, mas também pode ser patogênico. Em seus estudos sobre a 

organização do trabalho e seus impactos sobre a saúde mental do trabalhador, o autor 

aponta a ambivalência que existe nas relações de trabalho, fazendo uma análise das 

relações existentes entre prazer, sofrimento e trabalho:  

 

“O fato é que o trabalho é uma fonte inesgotável de paradoxos. 

Incontestavelmente, ele dá origem a terríveis processos de alienação, mas pode 

ser também um possante instrumento a serviço da emancipação, bem como do 

aprendizado e da experimentação, da solidariedade e da democracia” (Dejours, 

1999, p. 141). 

 

O trabalho é um ato imprescindível, pois se refere à própria sobrevivência e ao 

condicionamento social do sujeito. Interessa salientar que a organização do trabalho 

origina determinada gama de pressões, as quais podem provocar no homem, de acordo 

com suas defesas e seu equilíbrio, tanto o prazer, pela liberação da energia pulsional, 

quanto o sofrimento, pela retenção desta energia. É a organização desse trabalho que 

determina as relações do homem com as fases e modos operacionais do trabalho e a 

relação dos homens entre si.  Neste sentido, trabalhar pode causar, ao mesmo tempo, 

infelicidade ou autorrealização (Dejours, 1999). 

Evidencia-se, assim, o papel da organização do trabalho em relação à saúde do 

trabalhador, podendo ser fonte de sofrimento e/ou de doença ou, por outro lado, quando o 

indivíduo encontra na organização elementos que possibilitem sua autoexpressão, sua 

atividade imaginativa e criativa, pode ser fonte de saúde e prazer. Desse modo, a natureza 

do trabalho, as suas características e as condições em que é realizado determinam as 

consequências e efeitos que este terá sobre o indivíduo.  

Enriquez (2001) sustenta que, por meio do trabalho, o homem realiza uma obra, 

caracterizando-se como ser existente e possuindo uma identidade, o que reforçaria a 
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importância do trabalho como fator de equilíbrio emocional. Um homem sem trabalho (ou 

não reconhecido em seu trabalho) está próximo da depressão. Dessa forma, a falta de 

trabalho provoca a perda de identidade dos sujeitos, causando a desagregação de suas 

personalidades. Nesse trabalho o autor reflete a respeito da gravidade que cerca os 

excluídos do mercado de trabalho. O autor sustenta que o trabalho permite o 

desenvolvimento do autoconhecimento e a definição de rumos ou objetivos pessoais e, 

nesse sentido, a organização pode ser um lugar de aprendizagem e socialização. No 

entanto, para esse autor, as organizações capitalistas funcionam como refúgio social, 

ocultando, por meio do sentir-se pertencido, a solidão e o desamparo humanos. 

Brief e Nord (1990), em sua revisão bibliográfica sobre o significado do trabalho, 

enfocam a multidimensionalidade deste construto dentro de uma perspectiva contextual, 

histórica e transcultural, à medida que o tratam como noção socialmente construída, 

determinada por aspectos individuais, ideológicos, institucionais e socioculturais. Assim, 

pontuam a importância dos fatores históricos e geográficos na atribuição do significado do 

trabalho, concebendo-o como um processo inacabado. 

Como uma categoria decisiva da pertença e do valor social das pessoas, o trabalho 

(ou a ausência dele) está no centro das discussões acerca dos mecanismos de 

inclusão/exclusão. Castel (2011) afirma que a exclusão constitui um processo de 

desestabilização da condição salarial, e explica que a vulnerabilidade das massas e, de 

forma mais aguda, a exclusão social de grupos específicos, são resultados intrinsecamente 

ligados à desagregação progressiva das proteções relacionadas ao mundo do trabalho.  

O termo ‘exclusão’ designa um grande número de situações distintas. Castel (2011) 

esclarece que este termo tem-se imposto para definir todas as modalidades de misérias do 

mundo. No entanto, o uso impreciso desta palavra é sintomático, pois oculta e traduz, ao 

mesmo tempo, o estado atual da questão social. Falar em termos de exclusão é rotular com 

uma qualificação puramente negativa, que designa uma falta, sem dizer no que ela consiste 

e nem de onde ela provém. Falar de exclusão conduz a automatizar situações limite que só 

têm sentido quando inseridas num dado contexto. 

Se o discurso da exclusão estiver focado nas ausências, acaba por ocultar a 

necessidade de analisar positivamente no que consiste a ausência. Economiza-se a 

necessidade de se interrogar sobre as dinâmicas sociais globais que são responsáveis pelos 

desequilíbrios atuais. Existem, atualmente, muitas pessoas que se enquadram nos grupos in 

ou out, embora não estejam necessariamente em universos separados. Faz-se necessário 
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reconstruir o continuum de posições que ligam os in e os out e compreender a lógica a 

partir da qual os in produzem os out (Castel, 2011). 

Jodelet (1999) contribui ao explicar que a exclusão só existe quando há interações 

(simbólicas e/ou materiais) entre pessoas e grupos. Dessa forma, o processo de exclusão 

existe quando uns são agentes e outros, vítimas. São várias as possibilidades de 

operacionalização da exclusão: a segregação, constituída pelo afastamento ou 

distanciamento topológico do indivíduo; a marginalização, que é a manutenção do 

indivíduo à parte de um grupo, e a discriminação, que consiste no cerceamento de acesso a 

bens, recursos ou status. De acordo com a sua forma de apresentação, a exclusão norteará 

um determinado tipo de relação social, sempre baseado na desigualdade entre os atores 

sociais. A autora sublinha ainda que as atitudes discriminantes aos grupos excluídos podem 

acarretar diversas consequências, como a interiorização de imagens negativas, sentimentos 

de inferioridade e baixa autoestima (Jodelet, 1999). 

A possibilidade de um tratamento igualitário a todos os cidadãos, que não admitem 

a existência de diferenças entre os indivíduos (que justifiquem ações de discriminação) 

estão no seio das constituições. Considerando que desde a República, foram rompidos os 

fatores de diferenciação fundados na natureza, nas tradições e nas hierarquias que eram 

impostas a cada pessoa, a discriminação tornou-se escandalosa, porque constitui uma 

negação do direito. A igualdade dos cidadãos diante da lei foi condição para a instituição 

da democracia e ofereceu a possibilidade dos indivíduos serem eles mesmos responsáveis 

pelo próprio destino (Castel, 2011). 

Infelizmente, algumas populações não são tratadas pelos mecanismos de igualdade. 

A diferença entre as populações é demarcada, por exemplo, pela cor da pele ou sobrenome. 

Nesses casos, a diferença funciona como um estigma e deflagra suspeição e rejeição 

(Castel, 2011). Portanto, a questão que se coloca frente a essa situação é: o que faz com que 

em sociedades que cultuam valores democráticos e igualitários, as pessoas sejam levadas 

a aceitar a injustiça, a adotar ou tolerar frente àqueles que não são seus pares ou como 

eles, práticas de discriminação que os excluem? (Jodelet, 1999, p. 54). 

As práticas de discriminação e suas consequências negativas para os sujeitos que as 

sofrem acarretaram o surgimento de práticas de ‘discriminação positiva’, que consiste no 

desdobramento de esforços complementares em favor das minorias, buscando integrá-las 

ao regime comum. Portanto, pode-se afirmar que as políticas de ação afirmativa constituem 

essencialmente ações de ‘discriminação positiva’, que combatem a discriminação 
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relacionada a grupos socialmente minoritários e a desigualdade social que dela resulta 

(Castel, 2011).  

Nos últimos 15 anos
2
, em todo o mundo, cresceu o número de leis anti-

discriminação e foram regulamentadas legislações a fim de ajudar as pessoas com 

deficiência a alcançar e manter um trabalho na sociedade (Blanchard, 2001). A garantia de 

acesso ao trabalho para pessoas com deficiência é prevista tanto na legislação internacional 

quanto na legislação brasileira (Pastore, 2000).  

Segundo Goss, Goss e Adam-Smith (2000), duas claras tendências têm surgido em 

todo o mundo com relação às políticas de inclusão da pessoa com deficiência. A primeira 

está focada em medidas antidiscriminação, dando ênfase aos direitos civis de proteção do 

trabalho para toda a população. É o caso dos Estados Unidos. A segunda é relativa às 

politicas dependentes de cotas de emprego e extensiva intervenção do Estado, mais 

presentes na Europa (e também no Brasil).  

A posição dos EUA mantem o individualismo econômico – ao invés de intervenção 

estatal – como o melhor mecanismo para garantir os direitos das pessoas com deficiência. 

As leis americanas dizem respeito à posição social das pessoas com deficiência, 

reconhecendo-os como um grupo minoritário cuja relativa falta de poder as impediu de 

alcançar um tratamento justo e igualitário. Stone-Romero, Stone e Lukaszewski (2006) 

afirmam que, nos Estados Unidos, as PcD’s compõem o maior grupo entre as minorias. 

Entretanto, elas têm um dos menores índices de empregos no país. Esses dados mostram 

que, nos EUA, também existem dificuldades para a inclusão, já que somente 31,4% de 

PcD’s estão empregadas, em comparação com 84% de pessoas sem deficiência (EUA 

Bureau of Census, 2000, como citado por Stone-Romero, Stone & Lukaszewski, 2006). 

Assim, pode-se afirmar que foram pequenas as mudanças ocorridas no status de emprego 

de pessoas com deficiência desde o advento da ADA – Americans with Disabilities Act, 

1990 (Colella & Stone, 2005). Os autores sublinham ainda que as pessoas com deficiência 

são menos prováveis de serem contratadas e, quando contratadas, tendem a receber 

menores salários e a ter menores chances de crescimento na empresa (Stone-Romero, 

Stone & Lukaszewski, 2006).  

Por outro lado, o Reino Unido constitui um caso peculiar na Europa, pois parece ter 

rompido com a tradição europeia e seu sistema de cotas, substituindo-o por medidas anti-

discriminação semelhantes à abordagem americana (Goss, Goss & Adam-Smith, 2000). A 

                                                 
2
 Considerando que a obra de Blanchard  é de 2001, pode-se dizer que, nos últimos 25 anos, cresceu, em todo 

o mundo, as orientações e legislações com vistas a diminuir os diversos tipos de discriminação na sociedade. 
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lei em vigor no Reino Unido foi aprovada em 1995 e, a partir dessa data, tornou-se ilegal a 

discriminação no recrutamento, formação, promoção, condições de trabalho, e demissão 

por ser uma pessoa com deficiência. Além disso, os empregadores devem fazer ajustes 

para acomodar os funcionários e candidatos com deficiência. No entanto, essa pesquisa 

mostrou também a vulnerabilidade da lei, uma vez que, na ausência de apoio e fiscalização 

das agências oficiais, os empregadores simplesmente a ignoram. Portanto, disparidades 

entre a proteção legal e as práticas também são encontradas em países como Reino Unido e 

Estados Unidos.  

No Brasil, conforme Sassaki (2002), o movimento pela colocação de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho teve seu início por volta de 1950. A partir daí, por 

cerca de 30 anos, os principais fomentadores desse processo foram os centros de 

reabilitação profissional. Desde então, a sociedade em geral, o governo e os movimentos 

de pessoas com deficiência e de simpatizantes vêm se organizando em lutas constantes 

pela conquista da inclusão. Com a Constituição Federal de 1988, uma maior preocupação 

acerca dos direitos das pessoas com deficiência tornou-se vigente, com a implantação de 

leis e decretos que dizem respeito aos direitos sociais de PcD’s.  

Na perspectiva de se garantir direitos iguais de acesso a todos os bens, serviços e 

oportunidades disponíveis, a inclusão de pessoas com deficiência é frequentemente alvo de 

debates e discussões por parte de todos os segmentos da sociedade – agora mais 

organizados –, desde as famílias, passando pelas escolas, empresas e entre as próprias 

pessoas com deficiência. Estes segmentos passaram a tornar público que os direitos 

garantidos pelas leis são frequentemente violados. A própria necessidade de existência de 

uma legislação acerca da obrigatoriedade da inclusão de PcD’s dentro das organizações já 

é um indicador da resistência das organizações (e da própria sociedade) perante ao tema.   

Glat (1995) considera essa questão complexa, pois ainda que seja possível obrigar 

as organizações a cumprirem a lei de contratação de PcD’s, não é possível obrigar a plena 

aceitação e inclusão dessas pessoas por meio da eliminação de todas as barreiras. A 

aceitação é pautada na dimensão ética e na responsabilidade social das pessoas envolvidas. 

Nesse aspecto, negar o acesso das pessoas com deficiência ao trabalho é uma violação à 

necessidade que todas as pessoas têm de reconhecimento pessoal e social. Contudo, 

realizar de fato a inclusão das PcD’s no complexo processo produtivo ainda é um desafio, 

uma vez que ainda permanecem preconceitos em relação à sua capacidade contributiva e 

participativa no mercado de trabalho. Para tanto, torna-se fundamental o papel da gestão da 

diversidade na estruturação e manutenção das adequadas condições de trabalho para todos. 
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2.2  A DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES  

 

A questão da discriminação das pessoas com deficiência e a busca por sua 

minimização por intermédio das políticas públicas apresenta para o seio das organizações a 

necessidade de gerir o trabalho de PcD’s. Devido às mudanças políticas e econômicas de 

âmbito mundial, as organizações de trabalho têm passado por transformações profundas 

nas últimas décadas. Com a globalização da economia, ampliaram-se as possibilidades de 

trabalho com equipes heterogêneas, e as organizações vêm ampliando suas ações no que 

diz respeito à valorização da diversidade. Para tanto, certas organizações têm investido em 

ações de atração e manutenção de uma mão de obra cada vez mais diversificada 

(Hanashiro & Godoy, 2004, Mor Barak, 2005).  

Tradicionalmente, essas ações estavam voltadas quase apenas para as questões de 

raça e gênero. Hoje, as organizações vêm ampliando sua definição de diversidade, 

considerando questões como condições socioeconômicas dos empregados, idade, 

nacionalidade, religião, estado civil, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre 

outras diferenças (Sassaki, 2002). Assim, tornou-se um desafio para as organizações atuais 

lidar com estes grupos heterogêneos que se formam em decorrência das diversas 

características das pessoas atuantes no mercado de trabalho atual (Hanashiro & Godoy, 

2004).  

Muitas organizações colocam a gestão da diversidade como parte integrante de seus 

valores, em resposta à existência de uma cultura que valoriza esta concepção como 

ferramenta imprescindível de estratégia competitiva (Ávila-Vitor & Carvalho-Freitas, 

2012; Carvalho-Freitas, 2009; Coutinho, 2005). Para isso, as organizações tendem a 

construir uma estratégia organizacional – estruturada a partir da visão, da missão e dos 

valores – que estimulam e valorizam as diferenças em seus negócios.  

Fleury (2000) afirma que as primeiras preocupações acerca deste tema no Brasil 

vieram com as subsidiárias de organizações estrangeiras. Alguns autores observam, 

contudo, que ainda não há, no nosso país, uma preocupação efetiva para com a gestão da 

diversidade, pontuando que a diversidade ainda gera poucas medidas concretas e constitui 

um tema incipiente como tema de pesquisa no Brasil (Hanashiro & Godoy, 2004; 

Hanashiro, Torres, Ferdman & D'Amario, 2011). 

Nesse âmbito, Fleury (2006) alerta que mesmo constituindo um país heterogêneo, 

fruto de migrações, o Brasil possui uma sociedade contraditória, que valoriza sua origem 
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diversa, mas que permanece estratificada, uma vez que o acesso às oportunidades tanto de 

educação quanto de trabalho é definido por origens econômicas e raciais. 

O termo ‘diversidade’ é comumente utilizado na língua portuguesa em referência 

àquilo que, por determinado aspecto, não se identifica com o comum. Diversidade seria, 

assim, a multiplicidade de coisas diversas (Fleury, 2000).  No entanto, em relação ao 

conceito científico, é consenso que ele carece de maior rigor, necessitando de 

amadurecimento tanto teórico quanto empírico. Trata-se, portanto, de uma teoria em 

construção (Hanashiro & Carvalho, 2005; Nkomo & Cox Jr., 1999). 

Conforme Hanashiro e Carvalho (2005), a diversidade seria expressa em duas 

dimensões: as primárias, que dizem respeito à raça, ao gênero, à idade e aos atributos 

físicos, e aos quais as pessoas têm pouco (ou nenhum) controle; e as secundárias, que 

tratam das experiências, da formação, do estado civil, da localidade, da educação, da renda, 

da experiência militar, de crenças políticas, entre outras, as quais são passíveis de adoção, 

supressão ou modificação. 

Há pelo menos três correntes que definem a diversidade: a partir da identidade 

social, a partir da identidade pessoal e da contemplação tanto das diferenças quanto das 

similaridades. A mais comumente utilizada refere-se à diversidade a partir da identidade 

social (Pereira & Hanashiro, 2010). 

No Brasil, o fator identidade tem sido discutido numa perspectiva interdisciplinar. 

Da Psicologia emprestam-se os conceitos de identidade social e de representações sociais; 

da Sociologia do Trabalho, vêm os ensaios relativos às questões de gênero e raça; da 

Antropologia, os estudos referentes à identidade cultural de grupos, e da Teoria das 

Organizações, estudos relacionados à identidade de grupos e à cultura organizacional 

(Fleury, 2006). 

Cox Jr. (1994) entende a diversidade como as variações de identidades social e 

cultural entre pessoas que convivem no mesmo sistema, seja de trabalho, seja outro 

qualquer. Identidades social e cultural seriam ‘afiliações pessoais’, tais como gênero, raça, 

nacionalidade, religião, idade, grau de instrução e especialização no trabalho. Portanto, a 

diversidade seria um conjunto de pessoas com distintas identidades interagindo no mesmo 

sistema social. 

Hanashiro, Torres, Ferdman e D'Amario (2011) consideram o conceito de 

identidade grupal importante na definição de diversidade. Este conceito está relacionado à 

identificação física e cultural com um determinado grupo social, e a subsequente não 

identificação com outros grupos. Essas identificações podem assumir papéis de maioria ou 
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minoria. Os grupos de maioria são aqueles cujos membros historicamente obtiveram 

vantagens em termos de poder e status em relação aos outros, enquanto os grupos de 

minoria constantemente foram alvos de preconceito e discriminação. Assim, fica claro que 

‘maioria’ e ‘minoria’ nada tem a ver com representação numérica, mas com o poder social 

que lhes é atribuído. 

Carvalho-Freitas e Marques (2007), por sua vez, ampliam o conceito contemplando 

em seus estudos a diversidade como um produto emergente de um processo histórico de 

classificação e atribuição de características que distinguem pessoas, grupos e sociedades. 

Esse processo de distinção baseia-se em padrões de interpretação construídos 

historicamente e estão relacionados com as concepções de homem, mundo e sociedade. 

Desse modo, a diversidade é conceituada com um processo sociocultural, vivenciado pelas 

pessoas, e não as próprias pessoas. 

A gestão da diversidade nas organizações é uma resposta à crescente diversificação 

da demografia da força de trabalho. Há um reconhecimento crescente, por parte dos 

gestores das organizações, acerca das dificuldades de gerir uma força de trabalho tão 

diversificada, compreender amplamente sua dinâmica, abstrair-se de preconceitos e 

desencadear o potencial encravado numa força de trabalho multicultural (Mor Barak, 

2005). Neste sentido, Hanashiro e Carvalho (2005) concordam que lidar com a diversidade 

requer uma gestão diferenciada, a fim de agregar valor econômico à organização e às 

pessoas. 

Como apontam Pereira e Hanashiro (2010), as práticas de diversidade nas 

organizações são realizadas por diferentes motivos. De Meuse, Hostager e O'Neill (2007) 

definem a gestão da diversidade como sendo a variedade de intervenções organizacionais 

desenvolvidas para superar os custos potenciais que advêm das diferenças no ambiente de 

trabalho, de tal forma que elas passem a ser um ponto forte da organização. Desta 

definição depreende-se que há um custo para a organização, no sentido de impacto 

negativo das diferenças.  

O debate envolvendo a relação entre a diversidade da força de trabalho e a 

performance organizacional continua sendo alimentado pela controvérsia que se mantém 

entre aspectos positivos e negativos, apontados por diversas pesquisas. Em termos dos 

benefícios da diversidade, Thomas e Ely (1996) apontam que uma maior diversidade na 

força de trabalho aumenta a eficácia e produtividade organizacional, pois permite que a 

empresa tenha acesso a novos segmentos de mercado. Além disso, os autores citam o 

aumento da criatividade, flexibilidade e inovação, crescimento organizacional e individual, 
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além da melhora no marketing junto aos clientes e na capacidade da empresa de se ajustar 

com rapidez e sucesso às mudanças de mercado. Para os autores, no entanto, não basta 

apenas que os “diversos” sejam admitidos na empresa, mas as suas contribuições devem 

ser reconhecidas e incorporadas aos processos organizacionais. 

A diversidade, quando bem gerida, pode ainda desenvolver a aprendizagem e a 

inovação entre os empregados, trazer maior representatividade perante os consumidores e 

aumentar a atratividade e retenção de profissionais (Cox Jr., 1994; Cox Jr. & Blake, 1991).   

No entanto, o aumento das diferenças culturais pode também trazer custos 

potenciais, como a alta rotatividade, conflitos interpessoais e dificuldades de comunicação 

(Cox Jr., 1994; Thomas & Ely, 1996). O processo de implantação da gestão da diversidade 

pode gerar atitudes negativas e preconceituosas, tanto de gestores como de funcionários, 

proporcionando obstáculos que afetam, direta ou indiretamente, o grau de satisfação e o 

assédio moral no trabalho. Para Castillo (2005), os impactos negativos ocorrem quando as 

pessoas buscam relacionar-se com outras similares a elas (paradigma da atração da 

semelhança), fazendo com que os membros menos integrados sofram com a maior 

rotatividade e maiores níveis de conflito pela incorporação de interesses diferentes.  

Embora o discurso sobre a importância da diversidade esteja presente nas 

organizações, as práticas das empresas estão aquém do que deveriam quando se trata de 

oportunidades igualitárias a todos. Os discursos empresariais, embora expressos em 

políticas organizacionais, são pouco efetivos devido ao preconceito arraigado dos 

funcionários e à ausência de senso coletivo de diversidade. As minorias continuam sendo 

“invisíveis”, frequentemente se escondendo para continuar empregados e silenciando sobre 

as discriminações sofridas (Saraiva & Irigaray, 2009). 

Pereira e Hanashiro (2010) afirmam que há profissionais que, baseados em 

diferentes motivos, defendem as práticas de diversidade realizadas pelas organizações. Há 

também aqueles que consideram tais iniciativas inadequadas. A ambiguidade dos 

comportamentos e atitudes das pessoas envolvidas em relação às práticas de diversidade 

permite compreender a complexidade envolvida nesta questão. Assim, gerenciar a 

diversidade significa planejar e implementar sistemas e práticas organizacionais a fim de 

maximizar suas vantagens e minimizar suas desvantagens. 

A efetividade da gestão da diversidade está relacionada à intensidade com que são 

praticadas as políticas de igualdade de oportunidades entre indivíduos de segmentos 

socialmente discriminados dentro das organizações. No entanto, essa legitimidade é 
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ameaçada quando os indivíduos não acreditam nas políticas de estímulo às diferenças 

(Saraiva & Irigaray, 2009). 

Como explicam Hanashiro e Carvalho (2005), levantar a bandeira da diversidade 

não significa assimilar conceitos consagrados em outras realidades, mas, pensar 

criticamente um próprio conceito, dentro das idiossincrasias de cada país e das 

organizações que percebem essa necessidade (p.3). Da mesma forma, considerar que ‘as 

diferenças não fazem diferença’ é negar a diferença e, assim, apenas aceitar e tolerar a 

diversidade não garante o desenvolvimento de um ambiente efetivo para todos os 

funcionários (Thomas Jr., 1991). É importante ainda a compreensão de que nem toda 

diferença significa diversidade, o contexto cultural e a consequência dessa diferença 

definem se ela deve ser tratada pelo crivo da diversidade ou não (Hanashiro, Torres, 

Ferdman & D'Amario, 2011).  

A partir dessa perspectiva, Mor Barak (2005) define diversidade num sentido mais 

amplo, que não lista categorias (como raça, gênero e pessoas com deficiência), deixando-as 

abertas para, em função do contexto, definir a dimensão de diversidade.  

Torres e Pérez-Nebra (2004) estabelecem uma clara distinção entre demografia 

organizacional e diversidade. Segundo estes autores, elevar o número de contratações de 

minorias para executar atividades específicas não se configura prática de diversidade, uma 

vez que pouco ou nada acrescentam às organizações. Nesse sentido, Thomas Jr. (1991) 

afirma que a diversidade da força de trabalho está na mistura entre os diferentes e não nas 

múltiplas segmentações dos grupos que não pertencem à norma (subgrupos), pelo 

contrário, essa segmentação constitui uma prática excludente que resulta na não-

diversidade.  

Mor Barak (2005) enfatiza que os seres humanos precisam ser incluídos no sistema 

social para que suas necessidades básicas sejam saciadas. Para a autora, o conceito de 

inclusão-exclusão no ambiente de trabalho refere-se à percepção do indivíduo de ser parte 

do sistema organizacional tanto nos processos formais quanto nos processos informais. 

Ao considerar esse pressuposto, torna-se importante o entendimento dos elementos 

necessários para que as pessoas inseridas percebam-se ou não incluídas. Mor Barak (2005) 

afirma que, para isso, é preciso considerar cinco níveis de inclusão: o grupo de trabalho, a 

organização, o supervisor, a alta gestão da organização e o âmbito das relações informais. 

Assim,  
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um local de trabalho inclusivo valoriza e utiliza diferenças individuais e 

intergrupais em sua força de trabalho, coopera e contribui com a 

comunidade que o cerca, alivia as necessidades de grupos 

desfavorecidos em seu ambiente mais amplo e colabora com indivíduos, 

grupos e organizações dentro e além de suas fronteiras nacionais e 

culturais (Mor Barak, 2000, pp. 339-340).  

 

Diversos obstáculos, no entanto, podem impedir que uma organização promova um 

ambiente de trabalho inclusivo.  

Siqueira (2005) expõe que as relações de trabalho dentro das empresas perpassam a 

cultura e o ambiente organizacional propiciado pela empresa aos seus funcionários. 

Somente a partir destas premissas, torna-se possível pensar numa prática da diversidade 

que crie condições e ambientes em que as pessoas possam agir em conformidade com seus 

valores individuais. 

Thomas e Ely (1996) colaboram ao apontar que é função da organização criar 

expectativas de alto desempenho para todos os seus funcionários, estimulando o 

desenvolvimento pessoal, sem distinção ou discriminação. Os líderes devem reconhecer 

que a expressão de diferentes perspectivas traz para a empresa tanto oportunidades de 

aprendizado quanto novos desafios, o que pode tornar-se uma vantagem competitiva. No 

entanto, é importante destacar que a gestão da diversidade não é um pacote com soluções 

prontas que acaba com a discriminação e o preconceito nas organizações, e sim, um 

processo em que as pessoas aprendem a interagir com as diferenças (Heinski, 2004). 

É fato que um dos grandes cenários onde o diverso convive é o ambiente 

organizacional, daí a clara preocupação em como a diversidade é formalizada e como as 

organizações as colocam em prática, pois não é suficiente que haja orientações formais se 

não há coibição de comportamentos que as desrespeitam (Saraiva & Irigaray, 2009, 

p.338).  

No Brasil, em decorrência da Lei de Cotas, as organizações aumentaram a 

contração de pessoas com deficiência, mas o fato de contratarem essas pessoas não 

significa que as estejam tratando de forma igualitária (Vergara & Irigaray, 2007). Assim, 

vários estudos buscam observar o impacto da legislação sobre as organizações e as 

dificuldades de inserção de PcD’s no mercado de trabalho. 

Tanaka e Manzini (2005), por exemplo, enfatizam a falta de preparo dos 

empregadores para receber as pessoas com deficiência, situação esta decorrente da falta de 

conhecimento e de informação do tema por parte da população em geral. Bahia, Schommer 

e Santos (2008) corroboram essa questão, lembrando que a grande maioria dos gestores 
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não recebe treinamento específico para lidar com pessoas com deficiência, ignorando, 

portanto, a necessidade de se estabelecer condições diferenciadas com as especificidades 

de cada funcionário. 

Neste contexto, Ribeiro e Carneiro (2009) observam que, muitas vezes, as 

organizações não estão preparadas para lidar com a diversidade. Os autores sinalizam 

dificuldades e a baixa receptividade em relação à inserção de pessoas com deficiência nas 

organizações. Dessa forma, as organizações justificam suas escolhas, ressaltando a 

escassez de pessoas com deficiência qualificadas para o exercício eficaz das ocupações ou 

a dificuldade de fazer adaptações no ambiente de trabalho (Alves & Galeão-Silva, 2004; 

Ribeiro & Carneiro, 2009). 

Segundo Vergara e Irigaray (2007), a inclusão por meio de cotas não garante a 

aceitação social e a integração organizacional das pessoas com deficiência. Como apontam 

ainda Tanaka e Manzini (2005), ao se contratar uma pessoa com deficiência com o único 

intuito de cumprir a lei, tende-se a enfatizar o preconceito em relação às suas 

possibilidades de trabalho. Cabe ressaltar, ainda, que políticas padronizadas impessoais nas 

organizações podem expor pessoas com deficiências e outros que tenham necessidades 

especiais em situações de desvantagem nas organizações. Assim, o uso de sistemas 

flexíveis ou baseados nas necessidades pode ser útil nas organizações, especialmente 

quando essas políticas são aplicadas a todos (Colella & Stone, 2005). 

Carvalho-Freitas (2007) enfatiza a atenção que deve ser dispensada às adaptações 

das condições e de práticas de trabalho, visto que, uma vez implantadas, estas facilitam a 

autonomia e a eficiência das pessoas com deficiência, gerando um ambiente propício para 

a realização de um trabalho exequível por todos. Assim, no processo de inserção da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho impõe-se, não apenas a incorporação dessas 

pessoas no ambiente organizacional, mas a adoção de novas concepções baseadas no 

respeito às diferenças e nas adaptações ao ambiente laboral (Carvalho-Freitas, 2007; 

Quintão, 2005; Tanaka & Manzini, 2005).  

Em outras palavras, cumpre formalizar nas organizações uma concepção baseada 

no respeito às diferenças, estruturando uma cultura que vislumbre a pessoa com deficiência 

não a partir de suas limitações, mas como um indivíduo dotado de diferentes 

potencialidades (Alves & Galeão-Silva, 2004; Ávila-Vítor & Carvalho-Freitas, 2012; 

Carvalho-Freitas, 2007; Tanaka & Manzini, 2005).  

 Adicionalmente, Carvalho-Freitas (2009) e Suzano (2011) ressaltam que existem 

vários tipos de deficiência, com diferentes graus de severidade, que podem ter impactos 
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diferentes no ambiente de trabalho. Torna-se indispensável, portanto, entender a realidade 

com que pessoas com deficiência tendem a se deparar diariamente, de forma a 

compreender as dificuldades que elas enfrentam nas relações de trabalho e na execução do 

mesmo. Ainda, é preciso que a sociedade assuma o seu papel, reconhecendo a capacidade 

de pessoas com deficiência no processo produtivo, desde que sejam oferecidas a elas as 

condições e oportunidades necessárias (Carvalho-Freitas, 2009).  

Nesse contexto, é no processo de gestão da diversidade que ocorre a inserção de 

pessoas com deficiência no trabalho, e, para além desse contexto, é relevante avaliar as 

posições do indivíduo e os significados que o mesmo atribui ao trabalho, tema a ser 

discutido no tópico seguinte.  

 

2.3  O SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

2.3.1  Premissas e concepções 

 

Brief e Nord (1990) explicam que o indivíduo insere suas marcas nos modos de se 

conceber o trabalho. Os autores enfatizam a importância dos fatores históricos na 

atribuição do significado do trabalho, explicando que este construto possui um caráter 

dinâmico, inacabado e socialmente inserido, visto que é afetado por um complexo e 

dinâmico sistema social. Assim, o significado do trabalho é determinado por aspectos 

individuais, ideológicos, institucionais, sociais e culturais. 

Para Borges, Tamayo e Alves-Filho (2005), a aplicação desse princípio no estudo 

do significado do trabalho implica a necessidade de compreensão do mesmo como uma 

construção que se dá na relação do indivíduo com o mundo no qual vive.  

Conforme Borges e Yamamoto (2010), a Psicologia começou a estudar 

sistematicamente o assunto do significado do trabalho a partir da década de 1980, sob a 

influência do próprio mundo do trabalho. A crise do modelo de organização do trabalho 

taylorista/fordista, a emergência de modos de trabalhos sustentados pelas novas 

tecnologias de comunicação, de informática e de automação, e também os novos modelos 

de gestão que priorizam a participação do trabalhador no processo decisório contribuíram 

para a emergência destes estudos.  

Assim, o interesse em torno deste tema na Psicologia ocorreu, principalmente, pelas 

seguintes razões: polêmicas em torno do papel estruturante do trabalho, aparecimento de 

novos modelos de gestão e organização do trabalho, mudanças nas relações de trabalho, 
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crescimento do setor de serviços e mudanças epistêmicas na Psicologia (Borges & 

Yamamoto, 2010).  

Uma das principais mudanças ocorridas na Psicologia foi o surgimento da 

perspectiva construtivista. Berger e Luckmann (1985) trouxeram a noção de realidade 

socialmente construída. Para estes autores, o cotidiano apresenta-se como uma realidade 

interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido. Dessa forma, o mundo 

social, além de ser considerado uma realidade pelos membros da sociedade, é também um 

mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens. Portanto, essa realidade 

apresenta-se como um mundo intersubjetivo. Berger e Luckmann (1985), nesse âmbito, 

defendem a ideia de que o indivíduo não nasce membro da sociedade, mas sim se torna 

membro dela ao longo da vida, em um processo de apreensão e interiorização. 

Corroborando esse pressuposto, Bastos, Pinho e Costa (1995) explicam que, por 

meio da experiência cotidiana, os indivíduos constroem suas percepções e conhecimentos 

sobre o mundo no qual estão inseridos. Essa construção, embora de base individual, dá-se 

num processo eminentemente social, no qual crenças, valores e significados são 

compartilhados por meio das interações entre os indivíduos em sociedade. O significado do 

trabalho inspira uma percepção particularizada, originada da experiência do sujeito e, ao 

mesmo tempo, uma percepção socialmente construída. Dessa forma, o significado do 

trabalho pode ser avaliado como uma estrutura cognitiva que impacta fortemente as 

percepções, avaliações, atribuições e o próprio comportamento do indivíduo no trabalho.  

Considerando essa realidade subjetiva, Borges (1998) explica que o significado do 

trabalho é uma estrutura cognitiva e, simultaneamente, subjetiva, por estar ligada às 

crenças, valores e atitudes individuais do sujeito. Ao mesmo tempo, é uma construção 

histórico-social. Em seu curso de formação, o indivíduo sofre a todo o momento interação 

com os demais membros da sociedade, fazendo com que caracterize o trabalho de forma 

variável. Dessa forma, além de dependente da formação individual, o significado do 

trabalho é construído coletivamente, a partir das interações sociais, acontecimentos 

históricos e do contexto em que os indivíduos estão inseridos. 

Segundo Borges e Tamayo (2001), o trabalho é rico de sentido individual e social, 

provendo a subsistência, criando sentidos existenciais, e contribuindo na estruturação da 

personalidade e da identidade. Assim, destacam o entendimento de que as pessoas não se 

restringem aos benefícios diretos da atividade laboral que executam, mas trabalham 

também com a intenção de atingir e agregar outros benefícios, fora daquela atividade. As 

pesquisas reconhecerem o significado do trabalho como um construto que compartilha as 
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questões cognitiva, psicológica e social, no entanto, podem ser encontradas duas 

tendências teórico-metodológicas distintas nas pesquisas sobre este assunto (Borges, 

Tamayo & Alves-Filho, 2005; Borges & Yamamoto, 2010). 

A primeira, de tendência empírico-descritiva, é caracterizada por um pressuposto 

idealista, que procura identificar e classificar as dimensões dos significados do trabalho 

pressupondo a existência do fenômeno em si, além de imprimir uma noção dualista em 

relação às técnicas de pesquisa – ou quantitativas ou qualitativas, como se uma excluísse a 

outra. A segunda tendência possui perspectivas psicossociológicas, levando em 

consideração os aspectos sócio-históricos dos sujeitos. Além disso, consideram que o 

construto significado do trabalho está intimamente ligado aos aspectos vivenciais do 

mundo de cada um (visão mais existencialista). Essa tendência admite a aplicação conjunta 

de diferentes técnicas de análise de dados (Borges & Yamamoto, 2010). 

A publicação que melhor representa a primeira tendência é da equipe de 

investigação MOW – Meaning of Work International Research Team, que impulsionou a 

condução de pesquisas que identificassem as variáveis que explicam os significados que os 

sujeitos atribuem ao trabalho.  

Os estudos do grupo MOW (1987) foram desenvolvidos a partir de amostras 

representativas de oito países (Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Iugoslávia, Israel, Japão, 

Holanda e Estados Unidos), totalizando uma amostra de aproximadamente 15 mil 

participantes. Trata-se de uma amostra distribuída em três continentes, numa pesquisa 

realizada durante seis anos. A pesquisa teve como objetivos identificar: a) os principais 

padrões do significado do trabalho; b) como os indivíduos e os grupos diferem nestes 

padrões; c) as consequências desses padrões para o indivíduo, a organização e a sociedade; 

d) qual a proporção da força de trabalho em cada país com relação ao padrão de significado 

predominante; e) comparar os significados do trabalho, seu desenvolvimento histórico e as 

conseqüências para os países envolvidos na pesquisa; e f) desenvolver políticas a partir dos 

resultados encontrados.  

Os resultados obtidos na pesquisa evidenciaram que 35% da amostra definiram o 

trabalho a partir dos aspectos concretos, destacando-se os aspectos mais objetivos e 

tangíveis da atividade laboral (local, horário, salário); 17 a 22% estabeleceram a definição 

pelos aspectos sociais, abrangendo as finalidades sociais e interpessoais para o indivíduo 

(sentir-se membro de grupos ou coletividades, o trabalho como contribuição para o 

desenvolvimento da sociedade); 25 a 30% definiram o trabalho como dever, destacando-se 
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o caráter obrigatório da atividade e aproximadamente 20 % do grupo definiram o trabalho 

como carga, empreendimento de grande esforço físico ou mental. 

Em resumo, a pesquisa identificou diferenças entre categorias profissionais e 

também entre países, tendo sido constatado que o trabalho constitui uma esfera central para 

a maioria das pessoas da amostra. Foi atribuído um valor significativo à função econômica 

do trabalho em todos os países. Os pesquisadores da equipe MOW chegaram à conclusão 

de que uma grande variedade de significados é atribuída ao trabalho pelos indivíduos e que 

a variabilidade de padrões de significados está relacionada às características individuais, à 

educação, à cultura, às características e qualidade das experiências, ao tipo de ocupação e a 

outros antecedentes, gerando um complexo padrão de significado do trabalho (MOW, 

1987).  

O modelo de estudo do significado do trabalho adotado pela equipe MOW possui 

três níveis de variáveis: antecedentes, centrais e consequentes, sendo pensado de forma 

causal e linear. Este modelo, de composição multifacetada, está baseado em três construtos 

ou facetas que relacionam o indivíduo ao fenômeno do trabalho (variáveis centrais): a 

centralidade do trabalho, as normas sociais sobre o trabalho e os objetivos e resultados 

valorizados no trabalho. 

 Segundo a Equipe MOW (1987), a dimensão da centralidade do trabalho é definida 

como o grau de importância que o trabalho possui na vida de uma pessoa em um dado 

momento. Esta dimensão busca compreender em que medida o trabalho é central para o 

sujeito. O índice de centralidade é obtido por meio de medidas acuradas através da 

centralidade relativa e absoluta.  

A centralidade relativa é obtida por meio da comparação da importância atribuída 

ao trabalho com relação a outras esferas da vida diária (família, lazer, religião, 

comunidade), enquanto a centralidade absoluta é indicada pela valorização da importância 

do trabalho para a própria vida. Os estudos realizados nas últimas décadas sobre 

significado do trabalho (entre eles, Bastos, Pinho & Costa, 1995; Borges, 1998, Borges & 

Yamamoto, 2010; Equipe MOW, 1987; Morin, 2001; Soares, 1992) apontam que o 

trabalho possui uma condição central na vida das pessoas, constituindo uma das mais 

importantes esferas da vida.  

 As normas sociais sobre o trabalho remetem aos valores morais relacionados ao 

trabalho que operam como antecedentes dos princípios e condutas sociais dos 

trabalhadores. Tais normas funcionam como padrões sociais que consistem em trocas 

equitativas entre o que o indivíduo recebe da situação de trabalho e as contribuições que 
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ele traz para o processo de trabalho. Assim, dizem respeito aos direitos – obrigações da 

sociedade para com o indivíduo, e deveres – obrigações dos indivíduos para com a 

sociedade. Importa destacar que estas não são estáveis e sim circunstanciais, pois sofrem 

influências de diversas variáveis sociodemográficas e pessoais (Equipe MOW, 1987).  

A terceira dimensão fundamental avaliada pelos pesquisadores do MOW consiste 

nos objetivos e resultados valorizados no trabalho. Estes dizem respeito às metas, produtos 

e finalidades que os indivíduos esperam alcançar por meio do seu trabalho, além da 

valoração atribuída aos resultados do mesmo. Dessa forma, busca-se conhecer os motivos 

que levam o trabalhador a desenvolver o devido trabalho. Essa variável envolve funções 

intrínsecas (relacionadas ao conteúdo do trabalho) e extrínsecas (não relacionadas ao 

conteúdo do trabalho), como prestígio e retorno financeiro, contato social, estabelecimento 

de relações interpessoais e autorrealização (Equipe MOW, 1987). 

De maneira geral, as grandes contribuições dessa pesquisa-marco realizada pelo 

MOW ocorreram justamente pela dimensão internacional, pela evidência dos aspectos 

multifacetados na composição do significado do trabalho, pela inclusão dos aspectos sócio-

normativos, e pela construção e validação de um instrumento estruturado (Borges, 1999). 

Em análise crítica, Borges (1998) classifica a pesquisa do MOW como descritiva, estática 

e eminentemente quantitativa, isto é, ao valer-se de técnicas exclusivamente quantitativas, 

descreve os resultados sem, entretanto demonstrar grande atenção ao contexto sócio-

histórico, às explicações das diferenças e ao processo dinâmico de mudança. Entende-se 

aqui que as características apontadas pela autora, contudo, não invalidam o estudo da 

equipe, detentor de reconhecimento internacional; assinala, porém, aspectos limitadores 

que poderiam ser eliminados com o uso de outros recursos mais condizentes com uma das 

tendências atuais da investigação científica: a associação de técnicas quantitativas e 

qualitativas, além de análises que ressaltem o caráter dinâmico e histórico dos fenômenos. 

Os limites dos estudos feitos pela equipe MOW dizem respeito principalmente à 

ausência de contextualização. Este estudo relaciona-se mais com um estudo crossnational 

do que crosscultural, pois explora a variabilidade de dimensões do significado do trabalho 

em diferentes países, mas sem se deter nas características próprias de cada país pesquisado 

(MOW, 1987). Nas últimas décadas, com a evolução dos estudos em Psicologia do 

Trabalho e das Organizações, abriu-se a perspectiva de considerar o contexto sócio-

histórico nos estudos sobre significado do trabalho. Almeja-se, além disso, compreender o 

significado do trabalho enquanto um processo de construção permanente (Borges, Tamayo 

& Alves-Filho, 2005). 
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Borges e Yamamoto (2010) descrevem que a segunda tendência de estudos sobre o 

significado do trabalho é mais coerente. Parte dos fundamentos desta perspectiva consiste 

em assumir uma visão do mundo existencialista (materialista-dialético), que leva em conta 

que as ações dos sujeitos são construídas sócio-historicamente. Assim, esta tendência 

avança em direção a uma visão que considera a dinamicidade processual dos significados 

atribuídos ao trabalho. 

A coletânea de textos publicada por Brief e Nord (1990) constitui o principal 

exemplo dessa tendência. Os autores partem de um reconhecimento explícito da 

importância dos fatores históricos e geográficos nos estudos dos significados do trabalho. 

Assim, inserem o significado do trabalho no significado do viver, abordando-o como tendo 

um caráter dinâmico e afetado por um complexo e dinâmico sistema social. O caráter 

dinâmico da abordagem está presente, principalmente, na clara concepção da atribuição de 

significado ao trabalho como processo inacabado, supondo um papel ativo do sujeito. 

Ainda, observa-se claramente a presença de contextualização nos estudos dos referidos 

autores, principalmente a relação dialética entre o trabalho e o contexto, ou seja, os efeitos 

de um sobre o outro.  

Importa destacar que England e Whitely, em um capítulo de uma coletânea de 

textos publicados por Brief e Nord (1990), desprezaram a dimensão resultados valorizados 

do trabalho, que era considerada na obra da Equipe MOW (1987). Além disso, os autores 

enfatizaram os padrões do significado do trabalho, intensificando o caráter sistêmico do 

construto. Fizeram ainda uma classificação destes padrões em positivos e negativos, 

chegando à conclusão de que pouco mais da metade da amostra apresentou padrões do 

significado do trabalho negativos. 

 

2.3.2  O Desenvolvimento do construto no Brasil 

 

As pesquisas sobre o tema Significado do Trabalho realizadas no Brasil foram 

iniciadas na década de 90. Basicamente, todas elas adotaram como referencial teórico e 

instrumental a pesquisa do grupo MOW, representante da primeira tendência. Soares 

(1992) foi a primeira pesquisadora que procurou replicar a pesquisa da Equipe MOW para 

a realidade nacional. Ela investigou o significado do trabalho no Distrito Federal para 

diferentes categorias profissionais – que possuíam no mínimo o segundo grau completo e 

estavam alocadas em empresas privadas e públicas – identificando semelhanças e 

diferenças na formação do significado do trabalho.  
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A pesquisa foi realizada em sete organizações diferentes, com uma amostra de 915 

sujeitos, divididos em seis categorias profissionais, definidas como: profissionais; gerentes 

e assessores; trabalhadores administrativos; técnicos de nível médio; trabalhadores semi-

especializados; e atendentes. Dentre as conclusões da pesquisa, destaca-se a constatação de 

que as diferentes categorias ocupacionais avaliam de forma diferente as dimensões do 

trabalho. Além disso, nesta pesquisa, por meio da análise fatorial dos dados coletados, a 

autora excluiu as normas sociais do seu modelo.  

Posteriormente, Bastos, Pinho e Costa (1995) realizaram um estudo na Bahia, que 

contou com participantes da região metropolitana de Salvador. A amostra pesquisada foi 

composta por 1.013 pessoas que atuavam nas áreas técnicas e científicas (51,9% da 

amostra), administrativas (33,5%) e industriais e produção (14,7%) em vinte organizações. 

Concluiu-se que fatores como escolaridade, natureza da ocupação e setor de trabalho 

influenciam as pessoas em relação à centralidade do trabalho. Os resultados mostraram-se, 

em relação à centralidade do trabalho, próximos aos padrões encontrados no estudo de 

Soares (1992).  

Quanto aos produtos valorizados do trabalho, tanto a amostra de Brasília (Soares, 

1992) como a da Bahia (Bastos, Pinho e Costa, 1995) demonstraram equilíbrio entre os 

aspectos expressivos e instrumentais do trabalho, diferentemente da pesquisa do MOW, 

que enfatizava o aspecto financeiro. Finalmente, quanto às normas societais relativas ao 

trabalho, a maior adesão ao direito e menor ênfase no dever de trabalhar aproxima os 

baianos dos trabalhadores da Holanda e Bélgica (MOW, 1987). 

Borges (1996) buscou o desenvolvimento de estudos que visavam identificar 

categorias do significado do trabalho que fossem peculiares à realidade brasileira. A 

autora, incorporando as sugestões de Brief e Nord (1990) e de outros autores 

representativos da segunda tendência, realizou uma investigação exploratória – por meio 

de entrevistas – com 134 trabalhadores da construção civil, costureiras e comerciários no 

Distrito Federal. A partir das entrevistas, foram levantadas diversas características 

atribuídas ao trabalho. Aplicou-se, então, a técnica de análise de conteúdo, a qual buscou 

encontrar tanto os atributos do significado do trabalho definidos em classificação prévia 

como aqueles que a bibliografia consultada não contemplava. Os resultados destacaram as 

funções de fonte de sobrevivência, de realização e prazer, e também de exploração. Essas 

características demonstram que os trabalhadores ressaltaram aspectos positivos e negativos 

relacionados ao trabalho. 
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Este último estudo foi muito relevante pois, além da exploração dos atributos do 

trabalho específicos dos trabalhadores no contexto brasileiro, com trabalhadores de baixo 

ou nenhum grau de instrução, possibilitou uma maior aproximação do pesquisador com o 

universo de trabalhadores e, consequentemente, uma apropriação da linguagem utilizada 

por eles. Com base nesses estudos, a autora elaborou o IST – Inventário de Significado do 

Trabalho (Borges, 1998), propondo os conceitos de atributos descritivos e de atributos 

valorativos. A autora aplicou o questionário numa amostra total de 622 trabalhadores, 

sendo 179 de uma rede pública de supermercados, 268 de rede privada de supermercados e 

175 funcionários de uma construtora habitacional em Brasília, no Distrito Federal. 

Em que pese as divergências existentes na reflexão sobre o significado do trabalho, 

a bibliografia tem convergido quanto a assumi-lo como um construto multifacetado 

(MOW, 1987; Brief & Nord, 1990), entretanto, não há consenso quanto à identificação 

dessas facetas. A equipe MOW, como explicitado previamente, explorou as seguintes 

facetas: ‘centralidade do trabalho’, ‘normas societais’ e ‘objetivos e resultados valorados’. 

Borges e Tamayo (2001) apresentaram modelo próprio adotando as facetas ‘centralidade 

do trabalho’; ‘atributos valorativos’, ‘atributos descritivos’ e ‘hierarquia dos atributos’.  

Em consonância com a proposta dos referidos autores (Borges & Tamayo, 2001) e 

por tratar-se de modelo validado em pesquisas anteriores realizados no Brasil, nesta 

pesquisa serão utilizadas as facetas por eles propostas (Figura 2.1), nos seguintes termos: 

 

- Centralidade do trabalho (expressa de maneira análoga ao modelo do Grupo MOW): grau 

de importância que o trabalho possui na vida de uma pessoa.  

 

- Atributos valorativos e descritivos do trabalho: dimensões que expressam a percepção do 

trabalhador em relação à realidade concreta e idealizada do trabalho respectivamente. Os 

atributos descritivos estão relacionados ao trabalho concreto (o que o trabalho é), enquanto 

os atributos valorativos versam sobre o que o trabalho deve ser, e é formado por valores, 

crenças e ideologias presentes na sociedade (Borges & Tamayo, 2001). 

 

Pesquisas realizadas posteriormente confirmaram haver relações entre os atributos 

valorativos e descritivos, justificando adotá-los como facetas do significado do trabalho. 

Assim, os autores propõem em seu estudo a concepção dos atributos descritivos e 

valorativos como facetas do significado do trabalho, em que para cada atributo descritivo 

corresponderia um atributo valorativo (Borges, 1998; Borges & Tamayo, 2001). 
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Borges e Tamayo (2001) identificaram a necessidade de inclusão de uma quarta 

faceta, além das já citadas: 

- Hierarquia dos atributos: consiste na organização dos atributos valorativos e descritivos 

segundo o grau de importância atribuída a eles.  

                   

Figura 2.1: Facetas do significado do trabalho (Borges e Yamamoto, 2010) 

 

As normas societais identificadas pela Equipe MOW não são tomadas como faceta 

independente, mas sim como uma faceta adicional, integrando-se como tipos de atributos, 

tanto valorativos quanto descritivos (Borges & Alves Filho, 2003; Borges & Tamayo, 

2001; Borges, Tamayo & Alves Filho, 2005; Borges & Yamamoto, 2010). 

Desenvolvendo estudos posteriores sobre a identificação dos atributos do 

significado do trabalho, Borges e Alves Filho (2001) elaboraram o Inventário da 

Motivação e do Significado do Trabalho (IMST). Para isso, os autores realizaram uma 

pesquisa com 642 participantes em Natal-RN, sendo 487 profissionais vinculados ao 

sistema de saúde pública e 155 bancários. Quase todos os itens do IST foram incorporados 

ao IMST, além do acréscimo de mais seis itens. De uma maneira geral, o IMST mostrou-se 

consistente, mas o inventário foi aperfeiçoado em pesquisas posteriores (Borges & Alves 

Filho, 2003; Borges, Tamayo & Alves Filho, 2005), buscando aumento de consistência e 

melhoria na estrutura fatorial. 

O IMST compõe-se de quatro escalas, sendo duas referentes às facetas do 

significado do trabalho: atributos valorativos e atributos descritivos, e duas referentes aos 

componentes da motivação: as expectativas (o que se espera que o trabalho seja) e 

instrumentalidade (quanto o esforço ou dedicação ao trabalho garantem a obtenção de 

resultados desejáveis). Ressalta-se que neste estudo serão utilizadas apenas as partes 

referentes ao significado do trabalho.  
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A Tabela 2.1 apresenta uma síntese da descrição dos atributos descritivos e a 

Tabela 2.2 a síntese da descrição dos atributos valorativos. Em ambos os casos, as 

descrições são feitas conforme a última pesquisa sobre os mesmos (Borges & Yamamoto, 

2010): 

 Tabela 2.1: Descrição dos atributos descritivos 

Fatores dos Atributos 

Descritivos 
Descrição 

Autoexpressão 

Possibilidade de opinar, expressar criatividade, influenciar as decisões, 

merecer confiança, ser reconhecido, sentir-se tratado como pessoa 

respeitada, possibilidade de qualificação e crescimento pessoal e 

profissional 

 

Desgaste e 

desumanização 

Faz o trabalhador perceber-se como máquina ou animal, aceitando a dureza 

no trabalho, exigindo rapidez, esforço físico, ritmo acelerado, repetição de 

tarefas e até discriminando-o em função do que faz. 

Condições de  

trabalho 

Para garantir um desempenho adequado no trabalho, faz-se necessário um 

ambiente higiênico, com equipamentos específicos, conforto material, 

seguro e com assistência para o trabalhador. 

Independência e 

Recompensa 

Econômica 

Descreve o trabalho como garantia do sustento, assistência para si e para a 

família, independência econômica e sobrevivência. 

Responsabilidade 

Necessidade de cumprir as tarefas previstas; sentimento de ocupação, 

percepção de ser produtivo e ter responsabilidade para enfrentar os 

problemas do trabalho. 

Fonte: Adaptado de Borges e Yamamoto (2010). 

 

Tabela 2.2: Descrição dos atributos valorativos 

Fatores dos Atributos 

Valorativos 
Descrição 

Justiça no Trabalho 

Condições materiais, de higiene e de equipamentos adequados, adoção de 

medidas de segurança, retorno econômico compatível e equilíbrio de 

esforços e direitos entre os profissionais 

Autoexpressão e 

Realização Pessoal 

Oportunidade para expressão da criatividade, sentimento de produtividade, 

habilidades interpessoais, capacidade de tomar decisões e prazer em realizar 

as tarefas 

Sobrevivência pessoal e 

familiar 

Condições econômicas de sobrevivência e sustento pessoal, assistência à 

família, estabilidade no emprego, salário e progressão social. 

Desgaste e 

desumanização 

Deve implicar desgaste, pressa, atarefamento, esforço físico, dedicação e 

discriminação. 

Fonte: Adaptado de Borges e Yamamoto (2010). 

 

Atualmente, os padrões do significado do trabalho consistem na combinação dos 

escores de centralidade do trabalho, fatores valorativos e descritivos, e hierarquia atribuída 

a tais fatores; esta ponderação é estabelecida a partir da ordem de importância dos fatores, 

tanto valorativos quanto descritivos (Borges, Tamayo & Alves Filho, 2005). A importância 



 53 

de se fazer uma hierarquização dos atributos encontra respaldo na ideia de que os 

indivíduos são diferenciados mais pela hierarquia de valores do que pelos valores em si, já 

que estes são limitados (Rokearch & Ball-Rokeach, 1989; Ros & Schwartz, 1995, como 

citado por Borges e Yamamoto, 2010).  

Borges e Yamamoto (2010) realizaram uma pesquisa com psicólogos brasileiros. 

Os resultados indicaram uma alta centralidade do trabalho por parte dos psicólogos.  Essa 

categoria profissional possui a percepção do trabalho como humanizante, além de possuir 

exigências elevadas sobre como o trabalho deve ser. A questão da sociabilidade no 

trabalho foi um aspecto importante mencionado, e a insatisfação do psicólogo com sua 

remuneração constituiu outro ponto de destaque.  

Pesquisas com referências teóricas e metodológicas diferentes das que serão 

utilizadas na presente investigação têm sido realizadas e também ratificam a importância 

do trabalho para categorias profissionais diversas. 

Por exemplo, diante da questão: “se você tivesse dinheiro suficiente para viver o 

resto da vida confortavelmente, o que você faria do seu trabalho?” mais de 80% das 

pessoas inquiridas afirmaram que continuariam a trabalhar (Morin, 2001). As principais 

razões indicadas para não abdicar do trabalho foram as seguintes: relacionamento com 

outras pessoas, sentimento de vinculação, ter o que fazer, evitar o tédio ou ter um objetivo 

na vida. A pesquisa foi objetiva em constatar que o trabalho tende a desempenhar um fator 

central na construção do significado da vida da maioria das pessoas. 

Morin, Tonelli e Pliopas (2007), em pesquisa realizada no Brasil com 15 estudantes 

de um curso de especialização em Administração, confirmam que o trabalho, além de 

constituir indiscutivelmente a principal fonte de sustento e independência, é também um 

meio de satisfação pessoal. A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, os autores 

observaram similaridades entre os sentidos obtidos no Brasil e em pesquisas internacionais. 

Na pesquisa no Brasil, entretanto, foi identificada uma maior quantidade de sentidos 

relativos à dimensão individual (como satisfação pessoal, independência, identidade, 

aprendizagem) em detrimento de sentidos relacionados às dimensões organizacionais 

(utilidade, relacionamento) e societais (inserção e contribuição social).  

Coutinho e Gomes (2006), visando verificar as diferenças apresentadas nas teorias 

que falam do sentido do trabalho, fizeram uma pesquisa com jovens e, como resultado, 

destacaram que os trabalhos considerados satisfatórios foram aqueles que suprem as 

necessidades dos planos afetivo, cognitivo, social e financeiro dos indivíduos. Oliveira, 

Piccinini, Fontoura e Schweig (2004) acreditam que, no âmbito individual, o sentido do 
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trabalho está associado aos valores morais da pessoa, com a realização de algo estimado 

por ela, que é prazeroso e que possibilita desenvolvimento e crescimento. A remuneração é 

vista como importante na medida em que possibilita a independência e é voltada ao 

atendimento das necessidades. Dessa forma, o trabalho perde seu sentido quando entra em 

choque com os valores pessoais, quando impede ou não possibilita crescimento e/ou 

reconhecimento, e ainda, quando a pessoa não gosta da atividade que realiza e não entende 

ou percebe o motivo da sua realização.  

Goulart (2009) fez uma adaptação do Questionário sobre Significado do Trabalho – 

QST, de autoria de Blanch (2003), da realidade da Espanha para o contexto brasileiro. 

Originalmente, o questionário foi aplicado na Espanha, Argentina, México e Brasil, em 

680 pessoas de diversas ocupações, idade, sexo e escolaridade. Com o objetivo principal de 

analisar a experiência de trabalho no contexto de subemprego, a pesquisa focou na 

dimensão psicossocial. Goulart traduziu e validou o QST para a língua portuguesa. Trata-

se de um instrumento misto (estruturado e não estruturado), respondido na forma 

tradicional com papel e lápis, que se divide em três partes: a) perguntas objetivas em três 

inventários (sobre Valores Pessoais, sobre Significado do Trabalho e sobre Atribuições da 

Situação Laboral); b) perguntas abertas sobre o significado de trabalhar, o impacto 

percebido sobre a experiência de trabalhar e a visualização do próprio futuro de trabalho; e 

c) dados sociodemográficos (Goulart, 2009). 

Outra pesquisa sobre a temática foi realizada por Fonseca (2009) com servidores 

públicos do Tribunal de Contas da União na faixa etária dos 50 anos. O objetivo principal 

era compreender o significado do trabalho para quem se encontra na fase final de suas 

carreiras. Observou-se que os servidores manifestaram uma grande satisfação no trabalho, 

proporcionados pelas atividades variadas e não monótonas e valorizaram bastante o 

ambiente de trabalho e a flexibilidade de horários que possuíam. Além disso, eles 

entendem o trabalho como um dever e não como um direito, sentindo-se bem em poderem 

fazer algo em prol da coletividade. 

Este tópico buscou contextualizar as mudanças (provavelmente ainda em curso) do 

construto significado do trabalho para as pessoas. Considerando que o conceito de 

significado do trabalho se ancora em uma perspectiva materialista-dialética (Borges & 

Yamamoto, 2010), ele possui dimensões contingenciais associadas ao contexto em que o 

trabalho ocorre. Nesse sentido, torna-se relevante investigar aspectos relacionados ao 

suporte social e organizacional percebido pelas pessoas com deficiência no ambiente de 

trabalho. 
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2.4  A PERCEPÇÃO DE SUPORTE  

 

2.4.1  Percepção de Suporte Social 

 

Um conjunto substancial de investigações tem documentado as relações entre a 

extensão e a qualidade das relações sociais e uma melhor saúde mental e física dos 

trabalhadores (Rodriguez e Cohen, 1998). Conforme explica Padovam (2005), o interesse 

em estudar suporte social deve-se principalmente à importância de achados referentes à 

relação do suporte social com indicadores de presença/ausência de diversas doenças, 

incluindo sua relação de prognóstico para o restabelecimento do indivíduo. 

Desde o nascimento e ao longo do percurso de sua existência, toda pessoa humana 

estabelece diferentes vínculos com pessoas, grupos, instituições, partidos, ideologias, 

objetos, locais geográficos, etc. Explicar como esses vínculos são formados, decifrar as 

fases do processo de vinculação, apontar as suas implicações para a estruturação interna do 

indivíduo e para o seu desenvolvimento e comportamento são alguns dos múltiplos 

desafios que os estudiosos do assunto buscam fundamentos (Siqueira & Gomide Jr., 2004).  

Os estudos sobre suporte social ganharam ênfase a partir de 1970, principalmente 

com os estudos pioneiros de Cobb (1976). Estes estudos enfatizaram a influência do 

suporte social na predisposição e proteção contra enfermidades, principalmente, aquelas 

relacionadas às situações de estresse. O suporte social funcionaria como protetor do 

indivíduo em relação aos impactos negativos dos eventos estressores do dia a dia 

organizacional (Padovam, 2005). Apesar do consenso em relação aos efeitos benéficos do 

suporte social tanto na saúde mental quanto corporal, existe uma diversidade de 

conceituações dentro da comunidade científica, refletindo que o suporte social é um 

construto teórico complexo e multidimensional, que foi concebido e medido de várias 

maneiras (Rodriguez & Cohen, 1998). 

A definição de suporte social provém da definição de rede social. As redes sociais 

são definidas como o conjunto de pessoas com as quais um indivíduo se relaciona e se 

identifica socialmente em sua vida. Assim, essas pessoas funcionam como fontes de apoio 

diante de dificuldades e adversidades e permitem ao indivíduo construir e manter sua 

identidade social (Cohen, 2004).  

Padovam (2005) afirma que a rede social é frequentemente formada por familiares, 

amigos, colegas de trabalho e de comunidades das quais uma pessoa pode fazer parte, 

como igrejas, clubes e associações. A intenção é que o indivíduo estreite laços de 
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relacionamentos com essas pessoas. Podem fazer também parte dessa rede pessoas com as 

quais não se mantém grande intimidade, mesmo um contato apenas ocasional e esporádico. 

As redes possuem diversas funções, como suporte emocional, guia cognitivo, regulação 

social, ajuda material e de informações e acessos a novos contatos (Padovam, 2005). 

Southwick, Vythilingam e Charney (2005) revelam que as pessoas que pertencem ou têm a 

percepção de pertencerem a uma rede social forte, ou seja, que lhes oferece auxílio quando 

passam por acontecimentos difíceis, sentem de forma menos intensa as situações de 

estresse. 

De acordo com Rodriguez e Cohen (1998), a integração social é um conceito 

relacionado a quanto um indivíduo se sente interligado em sua rede social. Os autores 

categorizaram os recursos disponibilizados pelas redes em três dimensões, as quais estão 

relacionadas aos diferentes tipos de apoio que alguém pode receber de sua rede social: 

suporte emocional, suporte instrumental, e, por último, o suporte informacional (Rodriguez 

e Cohen, 1998). 

O suporte social emocional é constituído por crenças pessoais de que integrantes da 

rede social se preocupam, ofertam cuidados e oferecem expressões de empatia, carinho e 

confiança (Cohen, 2004). Conforme Gomide Junior, Guimarães e Damásio (2004; 2008), a 

percepção de suporte emocional no trabalho refere-se às crenças dos funcionários de que 

na organização para a qual trabalham existem pessoas em que se pode confiar, que se 

mostram preocupadas umas com as outras, que se valorizam e que se gostam. 

O suporte social informacional, por outro lado, inclui informações e orientações 

disponibilizadas por integrantes da rede social. De acordo com Cohen (2004), ele envolve 

o fornecimento de informações relevantes, destinadas a auxiliar o indivíduo a lidar com as 

dificuldades. De acordo com Rodriguez e Cohen (1998), este tipo de suporte geralmente 

traduz-se sob a forma de conselhos e orientações, com o objetivo de auxiliar a resolução de 

problemas. Gomide Junior, Guimarães e Damásio (2004, 2008) salientam que o suporte 

informacional no trabalho refere-se à crença, por parte do funcionário, de que a 

organização possui uma rede de comunicações comum, através da qual são veiculadas 

informações precisas e confiáveis. 

Por último, há o suporte social instrumental, relacionado aos auxílios tangíveis ou 

materiais (assistência financeira ou ajuda nas tarefas diárias). Esta percepção está associada 

à crença do indivíduo de que a empresa fornece insumos materiais, financeiros, técnicos e 

gerenciais necessários à realização de suas tarefas (Gomide Junior, Guimarães & Damásio, 

2004; 2008).  
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Para Moraes (2007), o tipo de função determina qual é o tipo de suporte que uma 

determinada pessoa pode disponibilizar a outra: se for alguém que acolhe, escuta e apóia 

disponibilizará suporte social emocional, se for alguém que pode lhe prestar uma ajuda 

tangível, é denominado suporte social instrumental e, por fim, alguém que forneça 

informações importantes e sinceras prestará o suporte informacional.  

Cobb (1976) define o suporte social como a informação disponível ao indivíduo 

dividida em três dimensões: a informação que leva o sujeito a acreditar que é amado, 

cuidado e que as pessoas se preocupam com ele; a que leva o sujeito a acreditar que é 

apreciado e valorizado; e a que conduz a pessoa a crer que pertence a uma rede de 

comunicação e de obrigações mútuas. O suporte social denota um estado transitório, já que 

a percepção de ser acarinhado ou amado pode mudar rapidamente de acordo com as 

informações recebidas pelos indivíduos. Nesse contexto, o autor identificou que o suporte 

social facilita o enfrentamento de crises e adaptação à mudança em situações angustiantes. 

Portanto, ele está relacionado com a extensão e a qualidade das relações sociais, além de 

uma melhor saúde mental e física. 

Analisando essas definições, constata-se que o suporte social deve ser 

compreendido como uma experiência pessoal, reconhecendo o papel da intensidade com 

que o indivíduo sente-se respeitado e envolvido em seu meio social (Padovam, 2005).  

O suporte social pode ser oferecido não somente por pessoas, mas também por 

organizações, consideradas como importantes fontes de oferecimento de suporte para os 

trabalhadores (Padovam, 2005). Siqueira e Gomide Junior (2004) explicam que o suporte 

social no trabalho constitui a ajuda, auxílio ou apoio que alguém recebe dentro de uma 

dada organização. Este é um conceito multidimensional que inclui os recursos – materiais e 

psicológicos –, aos quais as pessoas têm acesso através de suas redes sociais. Rodriguez e 

Cohen (1998) também afirmam que o suporte social é multidimensional e complexo, o que 

acarreta muitas e distintas formas de entendimento e mensuração deste conceito.  

  De acordo com Gomide Junior, Guimarães e Damásio (2004), o suporte social no 

trabalho possibilita inúmeros benefícios para o trabalhador – e, consequentemente, para a 

organização. Plaisier et al. (2007) buscaram identificar as relações entre suporte social no 

trabalho e efeitos benéficos sobre o bem-estar psicológico, incluindo a redução dos efeitos 

nocivos do estresse no ambiente laboral. Destaca-se que os resultados da pesquisa 

indicaram que o suporte social protege os indivíduos contra incidência de depressão e 

ansiedade.  
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No que se refere às medidas de percepção de suporte, a proposta da Escala de 

Percepção de Suporte Social (EPSS), construída e validada por Siqueira (2005), tem por 

base as três dimensões de suporte social definidas por Rodriguez e Cohen (1998): suporte 

instrumental, informacional e emocional. Após o processo de validação, a escala final 

ficou constituída por 29 itens, agrupados em dois fatores: um de cunho afetivo (suporte 

emocional) e outro de cunho prático e utilitário (suporte instrumental e informacional).  

A temática do suporte social no trabalho assume relevância no contexto nacional, 

evidenciada principalmente pelo estudo de Gomide Junior, Guimarães e Damásio (2004). 

Com base nas premissas defendidas por Rodriguez e Cohen (1998), os autores propuseram 

o desenvolvimento da Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho (EPSST), com o 

intuito de verificar a percepção dos empregados acerca do suporte social oferecido pelas 

organizações. A Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho (EPSST) é uma escala 

de caráter multidimensional, contendo um total de 18 questões divididas em três fatores: 

suporte social emocional no trabalho, suporte social informacional e, por fim, suporte 

social instrumental.  

O suporte emocional está relacionado às crenças do empregado de que, na 

organização empregadora, existem pessoas em quem se possa confiar, que se mostram 

preocupadas umas com as outras, se valorizam e se gostam; o suporte instrumental, refere-

se à percepção de que a organização empregadora o provê de insumos materiais, 

financeiros, técnicos e gerenciais; e o suporte informacional está ligado às crenças do 

empregado de que a organização empregadora possui uma rede de comunicações comum 

que veicula informações precisas e confiáveis. Esse último tipo de suporte envolve a 

prestação de informações utilizadas para orientar ou aconselhar, contribuindo para a 

redução de incertezas em situações de crise e mudanças organizacionais (Gomide Junior, 

Guimarães & Damásio, 2004). 

Essa escala foi validada por especialistas e submetida a 210 empregados de 

empresas públicas e privadas, demonstrando índices de confiabilidade satisfatórios 

(Gomide Junior, Guimarães & Damásio, 2004; Moraes, 2007). Moraes (2007) explica que 

uma pessoa – ou organização – pode disponibilizar diferentes tipos de suporte ao 

indivíduo: se alguém acolhe, escuta e apóia outrem, está disponibilizando suporte social 

emocional; se alguém presta uma ajuda tangível, denomina-se suporte social instrumental 

e, por fim, quando alguém fornece informações importantes e sinceras presta o suporte 

informacional. O autor explica ainda que o suporte informacional por vezes pode ser 

confundido na categoria de suporte instrumental; no entanto, mesmo com as divergências 
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relativas à sua classificação, é consenso a importância e necessidade da disponibilidade de 

informações ao indivíduo como forma de suporte social, pois é justamente nas informações 

sinceras, transparentes e confortáveis que a pessoa encontra sustentação. 

Padovam (2005) realizou um estudo com o objetivo de analisar a capacidade 

preditiva de percepções de justiça e percepções de suporte social e organizacional sobre o 

bem-estar no trabalho. A amostra foi composta por 419 trabalhadores de diversas empresas 

de São Paulo e região. Os resultados revelam que as percepções de suporte podem ser 

antecedentes diretos do bem-estar no trabalho. Para o autor, o bem-estar no trabalho está 

relacionado com práticas justas dentro da organização, pelas quais seus membros 

reconhecem que elas oferecem suporte e desenvolvem vínculos positivos para com o 

trabalho e organização. 

Assim, tanto o suporte de colegas de trabalho quanto do chefe pode influenciar o 

dia a dia organizacional. Além disso, o apoio da chefia pode ser importante para que o 

trabalhador desenvolva seus potenciais e tenha experiências de realização pessoal 

(Paschoal, Torres & Porto, 2010). 

Gelfand, Nishii, Raver e Scheier (2005) afirmam que receber feedback crítico e 

oportunidades de tarefas desafiantes é essencial para a performance de todos os 

empregados. Assim, a extensão na qual líderes escolhem enfatizar as estratégias e a 

extensão na qual recursos (materiais, financeiros) são disponibilizados funcionam como 

indicadores das prioridades e de quais tipos de empregados são valorizados pela 

organização. 

Também em relação às pessoas com deficiência, as atitudes do supervisor e dos 

colegas de trabalho têm sido identificadas como essenciais para as experiências destas  

pessoas porque afetam profundamente as expectativas e avaliações de desempenho de 

PcD’s. Mesmo em empresas que se comprometem a contratar funcionários com 

deficiência, as atitudes negativas dos supervisores e colegas de trabalho afetam a 

socialização dos empregados nestas condições, e limitam a sua capacidade de se tornarem 

totalmente aceitos e bem socializados. A marginalização dos empregados com deficiência 

limita seu desempenho no trabalho e em oportunidades de promoção (Schur, Kruse & 

Blanc, 2005; Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano & Almeida, 2010). 
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2.4.2  Percepção de suporte organizacional 

 

Nota-se que, recentemente, as organizações tendem a estar mais preocupadas em 

proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários e, por isso, buscam soluções 

no sentido de oferecer um melhor ambiente de trabalho aos mesmos. Essas ações visam 

fazer com que o empregado sinta-se amparado pela organização e, consequentemente, goze 

de melhor saúde física e psíquica (Padovam, 2005). Tais melhorias podem ser entendidas 

em termos de oferecimento de suporte organizacional, uma vez que este conceito 

relaciona-se às ações da organização no sentido de desenvolver seus funcionários, prover 

recursos, garantir autonomia, visibilidade e reconhecimento (Rhoades & Eisenberger, 

2002). 

Os empregados desenvolvem com a organização uma relação de troca social, 

marcada por expectativas de reciprocidade, segundo as quais as pessoas devem ajudar 

aqueles que os ajudam (Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa, 1986). Gouldner 

(1960) nomeou este ‘sentimento obrigatório de retribuição’ como princípio da 

reciprocidade. Para o autor, este é o preceito que sustenta todas as relações de troca social, 

uma vez que institui um contrato psicológico ancorado numa base de confiança mútua nas 

quais se acredita que posteriormente às doações efetivadas pelo emissor, sucederia um 

retorno por parte do receptor.  

Gouldner (1960) considera que a norma de reciprocidade teria a função de 

estabilização sobre sistemas de interação social, em que as relações são orientadas por um 

princípio moral integralmente aceito e flexível que define a obrigatoriedade de retribuir um 

favor recebido. Este princípio de reciprocidade baseia-se em duas exigências sociais 

básicas: a) as pessoas devem ajudar quem as ajuda; e b) as pessoas não devem prejudicar 

quem as beneficia. Assim, numa relação de equivalência, quando uma pessoa trata a outra 

de forma favorável, o comportamento esperado é que a outra parte também a responda 

favoravelmente. Além disso, há maior disposição do indivíduo em prestar auxílio a outro 

quando este último mostra-se capaz de retribuir-lhe o benefício. A reciprocidade é 

considerada pelo autor como uma norma moral e universal a qual estabelece que retribuir 

um benefício ou agradecer a quem o forneceu é considerado um dever (p.161). 

Um contrato psicológico baseado em expectativas de troca e benefícios mútuos é 

também estabelecido entre trabalhador e organização. Assim, enquanto a organização tem 

obrigações legais, financeiras e morais para com seus membros, os empregados, por sua 

vez, retribuem à organização com seus esforços, bom desempenho e lealdade (Oliveira-
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Castro, Pilati & Borges-Andrade, 1999). A norma de reciprocidade constitui um 

pressuposto adequado para explicar a relação empregado/organização uma vez que os 

empregados formam crenças genéricas sobre as intenções ou atos da organização a eles 

direcionados por meio da observação da forma como seus dirigentes praticam as políticas e 

procedimentos de gestão de pessoas, atribuindo ao sistema empregador características 

humanas e acreditando manter relações sociais com ele (Gouldner, 1960; Siqueira & 

Gomide Júnior, 2004). Em função do tipo de tratamento recebido por uma parte, revela-se 

a tendência de haver reciprocidade da outra parte, podendo levar a resultados benéficos 

para ambos (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

Os pressupostos de reciprocidade podem ser compreendidos como percepções dos 

empregados acerca do quanto a organização está vinculada a seus trabalhadores (Siqueira 

& Gomide Junior, 2004). Se tanto o empregado quanto o empregador aplicarem a norma 

de reciprocidade em suas relações, os resultados serão benéficos para ambos (Rhoades & 

Eisenberger, 2002). Nesse sentido, uma percepção positiva da organização – por parte do 

funcionário – o colocaria na condição de emitir um comportamento de retribuição de 

natureza favorável; já uma percepção negativa poderia desencadear comportamentos não 

almejados pela organização. 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) propõem um modelo de papéis sociais entre 

empregadores e empregados, buscando esclarecer a existência do princípio da 

reciprocidade enquanto base do conceito de suporte organizacional. Para os autores, o 

relacionamento entre as partes ocorre por meio de um intercâmbio social, no qual os 

empregados colocam-se na posição de receptores ou beneficiários de doações advindas da 

organização, enquanto seus membros realizam investimentos em prol da mesma. 

 A partir desta troca, a organização assume perante o colaborador o papel de 

devedora, e a forma como ela retribui tais investimentos influencia não só a forma como 

eles passam a perceber a mesma, como também a natureza dos vínculos que são 

estabelecidos com o trabalho (satisfação e envolvimento com o trabalho) e com a 

organização (comprometimento organizacional). Assim, a percepção de suporte 

organizacional refere-se especificamente às crenças nutridas por empregados que se 

posicionam como receptores de doações organizacionais durante o intercâmbio social. 

Nesse sentido, a forma como a organização investe em seus funcionários influencia a 

forma como eles a percebem e a natureza dos vínculos estabelecidos com o trabalho. 

Quando um trabalhador é admitido e a organização não retribui seus investimentos, ele 
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paulatinamente desmancha sua crença de que será recompensado e, consequentemente, 

para de investir nessa relação. 

Segundo Eisenberger et al. (1986), o fenômeno dos trabalhadores desenvolverem 

percepções acerca da qualidade do tratamento que recebem da organização, em retribuição 

ao esforço que despendem no trabalho, é chamado de percepção de suporte organizacional, 

e baseia-se na frequência, intensidade e sinceridade das manifestações organizacionais de 

aprovação, elogio, retribuição material e social ao esforço dos seus recursos humanos. Este 

construto foi definido, então, a partir da percepção dos empregados sobre a extensão em 

que a organização valoriza as suas contribuições e cuida do seu bem-estar.  

Assim, os trabalhadores desenvolvem crenças globais relacionadas com a 

percepção do grau de valorização das suas contribuições e da atenção ao seu bem-estar que 

a organização demonstra. Conforme Eisenberger et al. (1986), os trabalhadores encaram a 

organização como uma entidade viva.  Isso significa que os empregados veem as ações dos 

agentes organizacionais como ações da própria organização. No entanto, mesmo os 

profissionais atribuindo à organização características humanas e acreditando manter 

relações sociais com ela, os pesquisadores de percepção de suporte organizacional não 

exploraram os papéis sociais representados pelos atores (empregados e organização) na 

relação social.  

A percepção de suporte organizacional depende do mesmo processo de atribuição 

que as pessoas geralmente utilizam para definir o comprometimento de outras nas relações 

sociais (Eisenberger et al., 1986). Segundo essa perspectiva, uma percepção favorável de 

suporte organizacional fortaleceria a expectativa e o envolvimento afetivo do empregado 

com a organização, resultando num maior esforço do empregado para atingir as metas 

organizacionais (Eisenberger et al., 1986; Oliveira-Castro, Pilati & Borges-Andrade, 1999; 

Siqueira, 2002). Além disso, a literatura demonstra que existem correlações positivas entre 

percepções favoráveis de suporte organizacional e medidas de desempenho no trabalho, 

comportamentos de cidadania organizacional, satisfação, criatividade, inovação e desejo de 

permanecer na empresa (Oliveira-Castro, Pilati & Borges-Andrade, 1999; Siqueira & 

Gomide Junior, 2004). Percebe-se, dessa forma, que o suporte organizacional está 

intimamente relacionado aos aspectos de contexto e de políticas organizacionais que 

constituem a base da confiança dos empregados para com a organização em que estão 

inseridos (Siqueira, 2002). 

Eisenberger et al. (1986) postulam que a percepção de suporte organizacional faz 

com que seja incorporada na identidade do empregado a sua situação como membro da 
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organização, inclusive seu papel dentro da empresa, passando a ocorrer maior tendência de 

interpretar as perdas e ganhos da organização como suas próprias perdas e ganhos e maior 

internalização dos valores e normas da organização.  

A literatura especializada tem considerado o conceito de suporte organizacional 

muito importante na compreensão do desempenho e comprometimento organizacionais. 

Eisenberger et al. (1986) desenvolveram o instrumento de medida ‘Percepção de Suporte 

Organizacional’ – Survey of Perceived Organizational Support (SPOS), buscando medir as 

variáveis que afetam diretamente o desempenho e o comprometimento do trabalhador com 

a organização. Conforme explicam os autores, o instrumento tem a finalidade de medir a 

avaliação feita pelos empregados a respeito do valor das retribuições e benefícios 

oferecidos pela organização em troca do seu esforço no trabalho. A escala SPOS possui um 

conjunto de 36 frases, compreendendo possíveis comportamentos que a organização 

dispensa aos seus funcionários e algumas situações que podem resultar em benefícios ou 

prejuízos para eles. O índice de confiabilidade deste instrumento foi de 0,97. 

Siqueira (1995) validou o instrumento SPOS no Brasil, por meio da chamada 

‘Escala de Percepção de Suporte Organizacional’ (EPSO), apresentada numa versão 

completa e outra mais reduzida. Em sua forma completa, o instrumento é composto por 

nove itens (sendo 6 frases com sentido positivo e 3 com formulação negativa), enquanto a 

forma reduzida constitui de 6 frases com sentido positivo. Os procedimentos aplicados à 

adaptação da EPSO (em sua forma completa e reduzida) continuaram mantendo um índice 

de confiabilidade satisfatória (Siqueira & Gomide Junior, 2004).  

Conforme Morgan (1996), as organizações seriam concebidas a partir de alguns 

conjuntos de crenças sobre como deveriam ser definidas suas partes e estabelecidas suas 

relações, para tornar possível o alcance dos seus objetivos. Estes modelos de organizações 

de trabalho poderiam ser pensados em termos de imagens ou metáforas organizacionais. 

Considerando que as organizações são complexas, ambíguas e paradoxais, é possível 

utilizar, numa mesma organização, muitas imagens e metáforas para compreendê-la e 

modificá-la. Borges-Andrade e Pilati (1998) relatam o processo de desenvolvimento e 

validação de um questionário baseado nessas metáforas, para medir as percepções de 

imagens organizacionais, obtidas a partir da percepção de funcionários. Esse estudo serviu 

para melhor compreender o comportamento do indivíduo na organização e suas variáveis 

antecedentes. Isso ocorre à medida que o modelo transforma-se numa imagem que é 

construída e partilhada pelos membros da organização. 
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Assim, Oliveira-Castro, Pilati e Borges-Andrade (1999) propuseram uma medida 

brasileira de suporte organizacional, baseada na proposta teórica de Eisenberger et al. 

(1986), na formulação de Morgan (1996) e em aspectos levantados junto a trabalhadores de 

empresas privadas e públicas nacionais. A escala desenvolvida por estes autores afere a 

percepção dos funcionários a respeito de ações da organização que facilitam ou dificultam 

o seu desempenho. Dessa forma, a percepção de suporte organizacional totaliza 50 itens e 

foi estruturada em torno de quatro dimensões: gestão de desempenho, carga de trabalho, 

suporte material ao desempenho e ascensão, promoção e salários (Oliveira-Castro, Pilati & 

Borges-Andrade, 1999).  

A dimensão gestão do desempenho refere-se à opinião dos trabalhadores sobre as 

práticas organizacionais de gerenciamento do desempenho dos funcionários, como 

estabelecimento de metas, valorização de novas ideias, conhecimento de dificuldades 

associadas à execução das tarefas e o esforço organizacional de atualização de seus 

empregados em face das novas tecnologias. A segunda dimensão, sobrecarga de trabalho, 

refere-se às exigências excessivas de trabalho atribuídas aos funcionários, devido às altas 

demandas de produção. A terceira, denominada suporte material ao desempenho, é relativa 

à existência de recursos materiais e financeiros necessários à execução das tarefas, assim 

como aos processos de disponibilização e manutenção desses recursos, além de itens 

referentes à modernização dos processos e à capacitação profissional. A última dimensão, 

denominada ascensão, promoção e salários, inclui programas de ascensão e fornecimento 

de remuneração digna (Oliveira-Castro, Pilati e Borges-Andrade, 1999).  

Os autores identificaram que o suporte organizacional consiste num construto 

essencialmente unidimensional. As crenças referem-se à organização como um todo – o 

que Eisenberger et al (1986) denominam de ‘personificação da organização’ – e não sobre 

o comportamento de agentes organizacionais específicos como chefes e líderes. Com este 

mesmo enfoque, Tamayo et al. (2000) desenvolveram a ‘Escala de Suporte Organizacional 

Percebido’ (ESOP), composta por 42 itens e pelos fatores: estilos de gestão da chefia, 

gestão do desempenho, sobrecarga de trabalho, suporte material, suporte social no 

trabalho, e ascensão e salários. 

Pinheiro (2002), baseado nas dimensões estabelecidas no estudo de Oliveira-Castro, 

Pilati e Borges-Andrade (1999), propôs a inclusão de mais duas dimensões para a 

avaliação do suporte organizacional: gestão da chefia e suporte social no trabalho. 

Conforme explicam Paschoal, Torres e Porto (2010), é possível que a proposta de Pinheiro 

(2002) envolva dois fenômenos distintos: numa primeira dimensão, a percepção de suporte 
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organizacional é composta pelos fatores de gestão de desempenho, carga de trabalho, 

suporte material ao desempenho e ascensão, promoção e salários;  numa segunda 

dimensão, estariam a percepção de suporte social no trabalho, constituída pelos fatores de 

gestão da chefia e suporte social. Assim, ainda que a percepção de suporte organizacional e 

a percepção de suporte social envolvam agentes diferentes, os dois fenômenos podem ser 

considerados como a percepção do empregado sobre características e condições de 

trabalho (Paschoal, Torres & Porto, 2010). 

A partir da revisão de 70 estudos realizados sobre esse tema, Rhoades e Eisenberger 

(2002) identificaram quatro variáveis como antecedentes da percepção de suporte 

organizacional: as recompensas providas pela organização, a justiça adotada nos 

procedimentos organizacionais, o suporte oferecido pelo supervisor e as condições 

favoráveis de trabalho. Estas variáveis proporcionaram um forte relacionamento com a 

percepção de suporte organizacional. Por outro lado, as variáveis demográficas, bem como 

as características individuais mostraram ser relações fracas com a percepção de suporte 

organizacional. Além disso, a percepção de suporte é moderada pelo tamanho da 

organização e treinamento. A justiça nos procedimentos apresentou-se como o mais forte 

fator antecedente de percepção de suporte organizacional. Portanto, esse fator apresenta-se 

como elemento do ambiente organizacional que influencia fortemente o bem-estar do 

trabalho. Destaca-se novamente que o empregado só desenvolve uma percepção de suporte 

organizacional quando considera que as manifestações das organizações são sinceras, bem 

intencionadas e não manipulativas (Oliveira-Castro, Pilati & Borges-Andrade, 1999). Além 

disso, as condições de trabalho, tais como a segurança no trabalho, o nível de autonomia, o 

caráter estressantes das funções (sobrecarga ou nível de dificuldade) ou a ambiguidade no 

papel atribuído ao empregado, afetam a percepção de suporte (Eisenberger et al., 1986; 

Rhoades & Eisenberger, 2002).  

Com relação aos consequentes do suporte organizacional, os autores identificaram 

um forte relacionamento com comprometimento afetivo, satisfação profissional, ânimo 

positivo e desejo de permanecer na empresa. Por outro lado, constatou-se um forte 

relacionamento negativo com a intenção de rotatividade e a rotatividade propriamente dita. 

A percepção de suporte organizacional poderia influenciar ainda o senso de obrigação dos 

colaboradores em cuidar da organização e ajudá-la a atingir seus objetivos, isso porque as 

trocas sociais levam os empregados a acreditar que a organização irá proporcionar uma 

variedade de resultados positivos, aumentando nos trabalhadores a percepção do suporte 

oferecido pela organização (Rhoades & Eisenberger, 2002). 
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Tamayo e Tróccoli (2002) buscaram investigar o impacto da percepção do suporte 

organizacional e das estratégias de enfrentamento no trabalho sobre a exaustão emocional. 

Os resultados indicaram que as variáveis de suporte organizacional que envolvem 

processos de gestão da chefia podem diminuir a exaustão emocional. Para isso, esses 

processos devem ser executados de forma participativa, preocupando-se em incentivar e 

valorizar o trabalho dos subordinados. Além disso, verificou-se que a exaustão emocional 

também pode ser reduzida melhorando o suporte social no trabalho, que se refere ao apoio 

que o indivíduo recebe dos colegas e supervisores no trabalho. 

O estudo desenvolvido por Covacs (2006) investigou valores organizacionais, 

percepção de suporte organizacional, percepção de justiça, satisfação no trabalho, 

envolvimento com o trabalho, e comprometimento organizacional afetivo. Os resultados 

mostram que há relação entre percepção do suporte organizacional e percepção de justiça 

com uma maior satisfação no trabalho. A boa percepção de suporte organizacional pode 

oferecer ainda a redução do absenteísmo e intenção de desligamento, maior envolvimento 

com o trabalho, maior comprometimento com a equipe de trabalho e comportamentos de 

cidadania organizacional. Da mesma forma, a sensação de que a organização oferece 

cuidados, reconhecimento e respeito aos seus funcionários pode levá-los a satisfazer 

necessidades socioemocionais, pois os empregados sentem-se membros da organização 

(Siqueira & Gomide Junior, 2004). 

Siqueira e Gomide Júnior (2004) relatam que os principais fatores antecedentes de 

percepção de suporte organizacional inserem-se em três modalidades de tratamento: justiça 

dos procedimentos, suporte oferecido pelas chefias aos seus subordinados (suporte 

gerencial) e retornos organizacionais (reconhecimento, pagamento, promoções, 

estabilidade no emprego, autonomia e treinamento). A Figura 2.2 mostra os antecedentes e 

consequentes da percepção de suporte. 

Desta forma, os autores concluem que as crenças nutridas por empregados acerca 

do quanto a organização está preocupada e cuida do bem-estar de seus membros é uma 

cognição com capacidade de influenciar não só vínculos com o trabalho (satisfação e 

envolvimento) e com a própria organização (comprometimento afetivo), como também de 

impactar positivamente ações individuais (absenteísmo, desempenho, intenção de 

rotatividade e cidadania organizacional), que podem contribuir para a efetividade 

organizacional. 
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Figura 2.2: Antecedentes e Consequentes da Percepção de Suporte (Siqueira & Gomide 

Júnior, 2004) 

 

Em estudo realizado por Siqueira (2005), com uma amostra de 483 trabalhadores de 

empresas particulares e públicas da cidade de São Paulo, buscou-se estabelecer a relação 

entre vários conceitos: percepção de suporte organizacional, percepção de reciprocidade, 

comprometimento normativo, satisfação no trabalho e comprometimento organizacional 

afetivo. Os resultados apontaram que a percepção de suporte organizacional era o 

componente com mais forte influência sobre a afetividade no trabalho, representadas no 

estudo pela satisfação e comprometimento afetivo. Acredita-se que a percepção de suporte 

organizacional – ou um conjunto de crenças nutridas pelo empregado em seu papel de 

devedor da organização doadora – seja resultante de convicções culturalmente 

transmitidas, quando se formata mentalmente o papel das empresas.  

Neste sentido, ao ingressar em uma empresa, o indivíduo a representa mentalmente 

como uma possível fonte de apoio e suporte à qual está ligado por laços de trabalho. Em 

seguida, assume o papel social de receptor, em decorrência de informações que capta no 

meio organizacional acerca de doações ou suportes que a empresa costuma oferecer a seus 

colaboradores por intermédio de políticas de gestão de pessoas.  
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É possível que, pelo fato das empresas serem concebidas culturalmente como 

entidades detentoras de recursos e que estes sejam, em parte, distribuídos aos 

colaboradores, os empregados entendam serem beneficiários de uma troca social, iniciada 

pela empresa ao ofertar benefícios de forma genérica a todos, ou especiais, a determinadas 

pessoas que se destacam. A autora alerta que todas estas hipóteses necessitam de futuras 

investigações (Siqueira, 2005). 

O suporte no trabalho é entendido, para fins deste estudo, como o apoio 

disponibilizado ao indivíduo no trabalho, sendo caracterizado como a crença do 

funcionário de que a organização lhe fornece suporte material, instrumental, emocional e 

organizacional (Gomide Junior, Guimarães & Damásio, 2004; 2008). Da mesma forma que 

o suporte social, o suporte organizacional também se encontra relacionado às melhorias da 

saúde física e mental dos indivíduos, sua satisfação, bem-estar, desempenho nas tarefas e 

comprometimento organizacional (Padovam, 2005). 

Nesta linha, Eisenberg et al.(1986) apontam a influência de vários aspectos 

relacionados ao tratamento oferecido pelas organizações aos seus empregados. Em relação 

às pessoas com deficiência, Carvalho-Freitas (2007) afirma que modificações no espaço de 

trabalho e implementações de práticas específicas podem melhorar as condições de 

trabalho das pessoas com deficiência. Conforme explica a autora, as ações de adequação 

das condições e práticas de trabalho são elementos cuja presença ou ausência modificam a 

relação de forças entre pessoas com e sem deficiência nas organizações. Nesse sentido, sua 

presença poderá contribuir para a inserção efetiva de pessoas com deficiência, ao passo que 

a sua ausência poderá reproduzir formas de exclusão social. 

Pressupõe-se que as adaptações no ambiente de trabalho estariam inclusas na 

terceira dimensão da escala de percepção de suporte organizacional desenvolvida por 

Oliveira-Castro, Pilati e Borges-Andrade (1999). Essa dimensão, relativa à 

disponibilização de recursos materiais necessários à execução das tarefas, é essencial para 

pessoas com deficiência, uma vez que estas, muitas vezes, necessitam de adaptações e 

instrumentos especiais no ambiente de trabalho. 

Em um estudo realizado em 2009, Carvalho-Freitas verificou que as adaptações são 

as ações privilegiadas pelas empresas no processo de gestão de PcD’s (Carvalho-Freitas, 

2009). Segundo Freund (2001), as questões relacionadas à deficiência precisam ser 

situadas em um tempo e em um espaço determinados. O autor aponta que a organização 

social do espaço não é apenas o lugar em que as interações sociais ocorrem, mas estrutura 

as próprias interações. Assim, o espaço social não possui neutralidade, já que oferece 
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possibilidades ou limitações para os corpos ali presentes, oferecendo possibilidades e 

constrangimentos para os corpos. Carvalho-Freitas (2009) compartilha essa opinião ao 

dizer que a organização social do espaço é uma categoria importante para os estudos sobre 

a deficiência, pois legitima as diferenças e favorece as distinções sociais. 

Stone-Romero, Stone e Lukaszewski (2006) apresentam os resultados de algumas 

pesquisas sobre os problemas enfrentados por PcD’s no ambiente de trabalho. Segundo os 

autores, os empregadores preocupam-se com algumas questões relativas ao trabalho de 

PcD’s e têm dúvidas em relação às suas competências e habilidades para realizar seu 

trabalho, além das exigências que elas podem demandar aos supervisores. Eles pensam que 

elas podem criar uma inequidade no local de trabalho porque precisam de acomodações, 

aumentam os custos com saúde e têm baixos níveis de ajustamento emocional. Algumas 

pesquisas demonstram ainda que membros da empresa podem ficar ofendidos quando um 

empregado com deficiência solicita acomodações especiais (Schur, Kruse & Blanc, 2005; 

Stone-Romero, Stone & Lukaszewski, 2006).  

Schur, Kruse e Blanc (2005) abordam algumas questões relativas às disparidades 

sociais que as pessoas com deficiência enfrentam nos Estados Unidos, enfocando o papel 

da cultura corporativa na promoção de oportunidades de emprego para PcD’s. Segundo 

estes autores, algumas ações podem facilitar ou dificultar o trabalho das pessoas com 

deficiência. Como exemplo, eles citam que as atitudes dos supervisores e dos colegas de 

trabalho têm um profundo impacto sobre as experiências no emprego das pessoas com 

deficiência. Mesmo nas empresas que se comprometem a contratá-los, as atitudes 

negativas afetam a socialização destes novos empregados e limitam seu desempenho no 

trabalho e nas oportunidades de promoção. 

Em contrapartida, as empresas que valorizam a diversidade em todas as suas 

dimensões (tais como a diversidade racial, cultural, étnica e de gênero) são susceptíveis a 

criar um ambiente hospitaleiro para os trabalhadores com deficiência. Stone e Colella 

(1996) afirmam que a ênfase no individualismo e na competitividade dificultam as 

possibilidades de PcD’s mostrarem que são qualificadas para o emprego, enquanto uma 

ênfase na cooperação, auxílio, justiça social e igualitarismo aumenta a capacidade deles 

mostrarem que são capazes de fazer contribuições para a organização.  

Outras práticas corporativas que ajudam as pessoas com deficiência incluem 

suporte visível da alta administração para incorporar pessoas com deficiência, seleção de 

gestores que estão comprometidos com esses valores e uso de sistemas de recompensa para 

reforçar a inclusão das pessoas com deficiência (Stone & Colella, 1996). 
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Portanto, essas constatações assinalam que a cultura corporativa afeta imensamente 

as experiências de trabalho de pessoas com deficiência. Assim, deve-se dar atenção para as 

maneiras pelas quais a cultura corporativa cria ou reforça os obstáculos para os 

empregados com deficiência, e como esses obstáculos podem ser removidos ou superados. 

A remoção de barreiras arquitetônicas e comportamentais têm benefícios significativos não 

apenas para pessoas com deficiência, mas para todos os demais funcionários e para a 

organização como um todo (Schur, Kruse & Blanc, 2005). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

A partir da constatação de que os suportes social e organizacional contribuem 

efetivamente para o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, além de possibilitar vantagens 

para a organização, como o aumento do comprometimento e da satisfação no trabalho, a 

presente pesquisa busca identificar a possível influência do suporte na atribuição do 

significado do trabalho para pessoas com deficiência. 

Em termos gerais, a pesquisa tem por objetivo identificar se o significado que a 

pessoa com deficiência atribui ao trabalho tem relação com a percepção de suporte 

recebido no trabalho (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1: Modelo empírico do objetivo geral 

Adicionalmente, a pesquisa visa avaliar os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar os significados que as pessoas com deficiência atribuem ao seu trabalho. 

- Identificar a percepção das pessoas com deficiência acerca do suporte social oferecido 

pelas organizações onde trabalham. 

- Identificar a percepção das pessoas com deficiência acerca do suporte organizacional 

oferecido pelas organizações onde trabalham. 

- Verificar se existe relação de dependência entre os fatores sociodemográficos e: o 

significado que a PcD atribui ao trabalho, a percepção de suporte social oferecido pelas 

organizações, e a percepção de suporte organizacional oferecido pelas organizações. 

- Verificar se existe relação de dependência entre o significado do trabalho e: a percepção 

de suporte social e a percepção de suporte organizacional. 
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MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA  

 

 Neste capítulo, são apresentadas e discutidas as questões de método que nortearam 

o estudo e explicitadas as técnicas, instrumentos e procedimentos utilizados na coleta e 

análise dos dados. 

 

4.1  TIPO DE PESQUISA  

 

O trabalho consistiu em uma pesquisa de natureza explicativa/correlacional, uma 

vez que busca explicitar a relação entre os construtos suporte social, suporte organizacional 

e significado do trabalho.  Não foram encontrados na literatura estudos sobre o trabalho de 

pessoas com deficiência que correlacionam esses três construtos. 

Compartilha-se com Minayo e Sanches (1993) o pressuposto de que o método deve 

ser visto como uma articulação entre teoria e realidade. Neste sentido, para se definir o 

caminho de uma investigação, deve-se atentar para o referencial teórico utilizado e para o 

objetivo pretendido. A discussão metodológica deve perpassar o entendimento de que 

diferentes perspectivas teóricas derivam de distintas visões de mundo, que lhes são 

específicas.   

 Günther (2003) afirma que existem três caminhos para compreender o homem: a 

observação, o experimento e o survey. Ele explica que o último institui-se como um 

método que questiona as pessoas sobre o que elas fazem e pensam, apresentando como 

principais vantagens a garantia de maior representatividade e generalização de tipo 

estatístico para uma população mais ampla. Assim, como estratégia de pesquisa, foi 

utilizado um survey eletrônico, definido como um método de levantamento de dados que 

permite acessar os diversos aspectos dos sujeitos pesquisados por meio do uso de 

questionário. Este corresponde a um aglomerado de questões sobre um determinado 

assunto e pode ser administrado por contato pessoal, telefone, via correio ou eletrônico 

(Günther, 2003). 

 Laville e Dionne (1999) listam alguns argumentos para a aplicabilidade dos 

questionários. Os autores apresentam a importância da utilização de questionários 
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uniformizados, os quais foram aplicados nesta pesquisa. O questionário uniformizado 

mostra-se econômico no uso e permite o alcance rápido e simultâneo de um grande 

número de pessoas. Além disso, a uniformização aumenta a probabilidade de que cada 

pessoa veja as questões formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e acompanhadas 

das mesmas opções de resposta. Os questionários ainda permitem a facilitação dos 

registros e a utilização de recursos estatísticos mais elaborados em sua análise. A 

facilidade de responder (Günther, 2003) e a certeza do anonimato (Laville e Dionne, 

1999), fazem com que os participantes fiquem mais à vontade nos seus posicionamentos. 

Conforme explicam Souza, Minayo, Deslandes e Veiga (2005), os questionários 

são dispositivos normatizados e padronizados, que captam a presença ou ausência de 

determinadas características ou atribuições no indivíduo. Assim, permitem avaliar a 

magnitude com que uma dada característica ou atributo distribui-se em determinado grupo.  

Nesta pesquisa, foram utilizados inventários validados cientificamente em 

pesquisas anteriores, além de um questionário sobre dados sociodemográficos, visando 

conhecer o perfil dos respondentes.  

 

4.2  SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O universo da pesquisa foi constituído por pessoas com deficiência em situação de 

trabalho formal. As investigações foram realizadas com uma amostra de 169 pessoas com 

deficiência que trabalham em empresas de diversos segmentos nas diferentes regiões do 

país (Figura 4.1). Não foram contempladas pessoas com deficiência intelectual, em virtude 

dos instrumentos utilizados no estudo. 

Os dados coletados por meio dos questionários de dados sociodemográficos foram 

armazenadas no banco de dados do programa SPSS for Windows (Statistical Package for 

Social Sciences) e posteriormente submetidos a análises estatísticas com o objetivo de 

caracterizar a amostra. Os resultados dessa análise serão apresentados e discutidos a 

seguir. 

A amostra abrangeu trabalhadores de praticamente todo o país. O número maior de 

respondentes provém dos estados de Minas Gerais (32,6%) e São Paulo (16%), seguindo-

se 7,7% de respondentes do Espírito Santo, 7,1% do Rio de Janeiro e 6,5% do Rio Grande 

do Sul, com participações menores de praticamente todos os estados brasileiros, à exceção 

de Acre, Amapá, Tocantins e Sergipe. 
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Por regiões, o Sudeste contribuiu com 63,3% dos participantes, com os demais 

distribuídos pelo Nordeste (13,0%), a região Sul (12,4%), o Centro-Oeste (5,9%) e a 

Região Norte, com 5,3% de respondentes. A maior incidência dos participantes da região 

Sudeste (e, em especial, de Minas Gerais) ocorreu porque a pesquisa foi desenvolvida em 

programa de pós-graduação da UFSJ, orientando, desta forma, a sequência dos acessos em 

escala regional, estadual e nacional. 

 

 

Figura 4.1: Distribuição dos participantes da pesquisa no país 
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A Tabela 4.1 apresenta a sistematização das características sociodemográficas da 

amostra analisada na presente pesquisa. 

Tabela 4.1: Características sociodemográficas dos participantes da pesquisa 

Variável Descrição %   Variável Descrição % 

Sexo 
Masculino 63,3%   

Faixa Etária 

Até 20 anos 0,6% 

Feminino 36,7%   21 a 30 anos 21,9% 

        31 a 40 anos 34,3% 

Estado Civil 

Solteiro 36,1%   41 a 50 anos 30,8% 

Casado 52,1%   51 a 60 anos 11,8% 

Divorciado 7,7%   Acima de 60 anos 0,6% 

Outros 4,1%         

        

Grau de 

escolaridade 

Fundam. completo 1,2% 

Tipo de 

Deficiência 

Visual 17,2%   Médio incompleto 1,8% 

Auditiva 21,3%   Médio completo 13,6% 

Física 61,5%   Superior Incompleto 20,1% 

        Superior Completo 36,1% 

        Especialização 23,1% 

        Mestrado 3,6% 

        Doutorado 0,6% 

 

No conjunto dos respondentes deste estudo, 63,3% são do sexo masculino e 36,7% 

do sexo feminino. Esses índices de resposta corroboram pesquisa divulgada pela RAIS 

(MTE, 2011) com trabalhadores de empregos formais no país, a qual registrou que os 

homens com deficiência têm uma representatividade maior no mercado de trabalho, com 

participação de 58,1%. Constata-se, portanto, que a representatividade desta pesquisa em 

relação ao gênero é similar aos dados gerais das PcD’s no Brasil.  

Em relação à faixa etária, a maior participação neste estudo concentrou-se no grupo 

de pessoas com idades entre 31 a 50 anos (65,1%). Os dados da RAIS para as pessoas com 

deficiência em geral demonstram que há um predomínio de profissionais na faixa etária de 

18 a 29 anos (35%). Quanto ao estado civil, 52,1% declararam-se casados, 36,1% 

solteiros, 7,7% são divorciados e 4,1% responderam ‘outro’.  

Quanto ao tipo de deficiência, há uma significativa prevalência de pessoas com 

deficiência física (61,5%), seguidas de PcD’s auditiva (21,3%) e visual (17,2%). Observa-

se distribuição semelhante quando se comparam os dados com as PcD’s do mercado 
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formal (MTE, 2011), com índices de 53,5% de deficiência física, 22,6% de deficiência 

auditiva e 6,7% de deficiência visual. 

De acordo com os dados da RAIS (MTE, 2011), o maior percentual das pessoas 

com deficiência no Brasil (41,8%) possui ensino médio completo. Na presente pesquisa, 

predominam respondentes com ensino superior completo ou especialização (59,2%), com 

apenas 3% dos respondentes possuindo ensino fundamental completo (1,2%) ou médio 

incompleto (1,8%). O número de pessoas com ensino superior completo (36,1%) e médio 

incompleto (1,8%) são significativamente distintos do perfil nacional, cujos percentuais 

são 12,1% e 8,4%, respectivamente. Assim, as informações de escolaridade dos 

respondentes desta pesquisa são bastante distintas do perfil nacional e isso traduz 

provavelmente o perfil específico e a influência das áreas de atuação das PcD’s 

participantes neste estudo.  

A Tabela 4.2 apresenta a distribuição percentual dos participantes da pesquisa 

quanto a características de atuação profissional. 

 

Tabela 4.2: Características dos participantes quanto à atuação profissional 

Tempo de 

organização 

Até 1 ano 1,8% 

1 a 5 anos 47,9% 

6 a 10 anos 21,9% 

11 a 15 anos 17,8% 

16 a 20 anos 2,4% 

Mais de 20 anos 8,3% 

      

Função do cargo 

Administrativo / Operacional 39,6% 

Técnico  37,9% 

Técnico profissional 10,7% 

Gestão 11,8% 

 

 

A maior parte dos respondentes trabalha na organização no período de 1 e 5 anos 

(47,9%), seguidos por trabalhadores entre 6 e 10 anos (21,9%). Apenas 1,8% dos 

respondentes trabalham na organização há menos de 1 ano. A maioria dos profissionais 

trabalha prioritariamente no desempenho de função administrativa/operacional (39,6%) ou 

técnica (37,9%).  

As funções administrativa/operacional compreendem, por exemplo, os cargos de 

assistente administrativo, auxiliar de operações, assistente de atendimento, etc. As funções 

de nível técnico compreendem aquelas que exigem uma formação técnica específica, como 

técnico em segurança, técnico bancário ou técnico em manutenção.  
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O grupo de profissionais no nível técnico profissional (10,7%) compreende as 

funções que exigem curso superior, como arquitetos, engenheiros e psicólogos. 

Finalmente, o grupo de gestão compreende funções que envolvem liderança, 

correspondendo às atuações de supervisores ou gerentes (11,8%). Observa-se, dessa 

forma, predominância das PcD’s em cargos administrativos e operacionais em detrimento, 

principalmente, dos cargos de gestão.  

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (2010) sobre o perfil social, racial e de 

gênero nas 500 maiores empresas do Brasil aponta que, nesse grupo de empresas, apenas 

2,4% de PcD’s atuam em cargos de gestão. Ao se compararem esses dados com os da 

pesquisa, verifica-se uma prevalência maior de PcD’s atuando em cargos de chefia, 

associados diretamente à maior escolaridade dos respondentes na presente pesquisa. 

 

4.3  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

As pessoas com deficiência foram contatadas, apresentadas aos procedimentos 

éticos que nortearam a proposta da pesquisa, expressos no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (constante do Anexo I desta dissertação) e convidadas a responder os 

seguintes questionários: 

 

 Questionário sociodemográfico (Anexo II da dissertação) 

 Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho [EPSST] (Gomide 

Junior, Guimarães & Damásio, 2004) (Anexo III da dissertação) 

 Escala de Percepção de Suporte Organizacional [EPSO] (Siqueira, 1995) 

(Anexo IV da dissertação) 

 Questões sobre centralidade do trabalho, adaptadas do Grupo MOW por 

Soares (1992) (Anexo V da dissertação) 

 Inventário de Motivação e do Significado do Trabalho ([IMST] (Borges & 

Alves-Filho, 2003) (Anexo VI da dissertação) 

 

O questionário sociodemográfico contemplou fatores como sexo, idade, 

escolaridade e tempo de trabalho. Estas variáveis ajudaram a descrever o perfil das pessoas 

que definiram a amostra da pesquisa. Os demais instrumentos utilizados na pesquisa estão 

descritos na Tabela 4.3. 
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 A Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho (EPSST) foi 

desenvolvida nos estudos de Gomide Junior, Guimarães e Damásio (2004). Baseando-se 

nas definições categoriais de suporte social, os autores construíram e validaram o 

instrumento de percepção de Suporte Social no Trabalho. Os autores sustentam que o 

suporte social no trabalho refere-se ao suporte que a organização empregadora oferece para 

a execução das ações dos empregados. Os três tipos de suporte social no trabalho 

(informacional, emocional e instrumental) são desta forma conceituados:  

 

1 - Suporte Social Informacional: refere-se às crenças do empregado de que a organização 

empregadora possui uma rede de comunicação comum que veicula informações precisas e 

confiáveis → questões 8, 9, 12, 13, 16, 17 e 18.  

 

2 - Suporte Social Emocional: diz respeito às crenças desenvolvidas pelo empregado de 

que na organização empregadora existem pessoas em são confiáveis, que se mostram 

preocupadas umas com as outras, se valorizam e se gostam → questões 1, 2, 3, 6, 7 e 15. 

3 - Suporte Social Instrumental ou Material: refere-se às crenças do empregado de que a 

organização empregadora o provê de insumos materiais, financeiros, técnicos e gerenciais 

→ questões 4, 5, 11 e 14. 

 

As respostas foram dadas numa escala Likert de cinco pontos, nos seguintes termos: 

1 = discordo totalmente, 2 = discordo, 3 = indiferente, 4 = concordo e 5 = concordo 

totalmente.   

A Escala de Percepção de Suporte Organizacional (EPSO) foi originalmente 

desenvolvida por Eisenberger et al. (1986) e adaptada e validada no contexto brasileiro por 

Siqueira (1995). A EPSO, composta em sua versão reduzida por 6 questões, caracteriza-se 

por ser uma escala unidimensional. Originalmente, as respostas seriam dadas numa escala 

likert que varia de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente).  No entanto, como as 

escalas dos dois instrumentos de suporte utilizados (EPSST e EPSO) possuem variações 

diferentes, optou-se por adaptá-las à escala Likert de 5 pontos. Como afirmam Vieira e 

Dalmoro (2008) em questionários que envolvem um grande número de questões, deve-se 

optar por escalas menores para diminuir o número total de opções a serem analisadas. Do 

mesmo modo, deve-se evitar o uso de escalas com formatos diferentes para não confundir 

os entrevistados. 

As questões sobre a centralidade do trabalho (Soares, 1992) investigam a 

importância que o participante atribui ao trabalho em sua vida e dividem-se em duas. A 
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primeira delas explora a importância atribuída ao trabalho comparativamente às outras 

esferas da vida, e consiste na distribuição de um total de 100 pontos entre as seguintes 

esferas da vida: lazer, comunidade, trabalho, religião e família. Na segunda, pediu-se que o 

respondente fornecesse uma nota para a importância do trabalho. Essa nota pôde variar de 

1 (uma das coisas menos importantes) a 7 (uma das coisas mais importantes). 

O Inventário de Motivação e Significado do Trabalho (IMST) foi desenvolvido 

e validado por Borges e Alves Filho (2001) em pesquisa empírica realizada em Natal (RN), 

com uma amostra de 487 profissionais de saúde e 155 bancários. Este instrumento mede os 

fatores que compõem duas das facetas do significado do trabalho – os atributos valorativos 

e descritivos, além das Expectativas e Instrumentalidade. Estes últimos aspectos não foram 

analisados para efeito deste estudo. O processo de validação mostrou que o instrumento 

apresentava características psicométricas satisfatórias.  

Posteriormente, o inventário foi aperfeiçoado por Borges e Alves Filho (2003), 

visando superar as limitações encontradas anteriormente (buscando melhores índices de 

consistência e verificando a estabilidade da estrutura fatorial das escalas). Neste estudo 

(Borges & Alves Filho, 2003), aplicou-se o questionário numa amostra total de 525 

participantes, envolvendo profissionais de saúde, bancários, e ainda outra categoria 

ocupacional – trabalhadores de uma distribuidora de derivados de petróleo. As análises das 

escalas indicaram que as modificações implementadas implicaram melhorias de 

consistência e nas estruturas fatoriais. 

O IMST contempla duas dimensões: a) quanto o trabalho implica o resultado 

indicado idealmente (atributos valorativos); e b) quanto julga que ocorre realmente o 

resultado indicado (atributos descritivos). O respondente deve atribuir a cada item um 

valor numa escala likert que varia de 0 a 4 pontos. Foram utilizadas bases de exemplos 

para facilitar a compreensão do participante. As escalas do IMST são compostas por 73 

itens cada uma.  

Ao utilizar questionários já validados e utilizados em outras pesquisas, tem-se a 

vantagem de verificar se os conhecimentos acumulados são válidos em outros contextos 

ainda não investigados. 

Adicionalmente, os questionários foram submetidos a um teste piloto, com algumas 

pessoas com deficiência residentes em São João Del Rei. O teste foi aplicado em caráter 

voluntário, com o objetivo de verificar se as questões eram de fácil compreensão para o 

grupo analisado.  
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Esse teste piloto foi realizado em agosto de 2012 e contou com a participação de 

quatro pessoas com deficiência, que responderam ao questionário individualmente na 

presença da pesquisadora. Esse procedimento auxiliou a aplicação do questionário, pois, 

em caso de dúvidas quanto ao preenchimento do mesmo, tem-se a opção de pedir ajuda ou 

esclarecimento ao entrevistador no ato da sua aplicação (Souza et al., 2005). Não foram 

relatados quaisquer tipos de dúvidas ou aspectos relativos a uma má compreensão dos 

questionários, validando os mesmos e sua aplicação à distância (via internet, por exemplo). 

 

Tabela 4.3 – Características das escalas utilizadas na pesquisa 

 

Instrumento Autores 

Natureza do 

instrumento Número de itens 

Alpha de 

Cronbach 

Escala de 

Percepção de 

Suporte Social 

no Trabalho 

Gomide Jr.,  

Multifatorial 

- Suporte Social Emocional = 06 0,83 

Damásio e - Suporte Social Informacional = 07 0,85 

Guimarães (2004) - Suporte Social Instrumental = 05 0,72 

          

Escala de 

Percepção de 

Suporte 

Organizacional Siqueira, 1995 Unifatorial - 06 0,86 

          

Inventário de 

Motivação e 

Significado do 

Trabalho 

Borges e  

Multifatorial 

 - Atributos Valorativos = 73 0,87 Alves Filho 

 (2003)  - Atributos descritivos = 73 0,94 

 

4.4  PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de agosto a outubro de 2012. Para a 

coleta dos dados, foram utilizados os seguintes procedimentos: 

 Contato telefônico ou via internet com grandes organizações do Brasil que 

sabidamente contratam pessoas com deficiência; 

 Contato pessoal ou telefônico com o Departamento de Recursos Humanos (ou 

Departamento Pessoal) de organizações localizadas em São João Del Rei ou região;  

 Contato com o SINE da cidade de Belo Horizonte especializado em pessoas com 

deficiência, o qual indicou possíveis respondentes; 
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 Contato telefônico ou via internet com PcD’s cadastradas no banco de dados do 

Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho (NACE), vinculado 

à Universidade Federal de São João Del Rei. 

 A pesquisadora solicitou que cada respondente do estudo enviasse o link da 

pesquisa para outras PcD’s do seu círculo de conhecimento. 

 

Após o contato inicial, por telefone ou por e-mail, foi enviada uma correspondência 

(Anexo VII) ao responsável pela decisão quanto à participação (gestor, responsável pelo 

RH ou a própria PcD), a fim de formalizar a solicitação e explicar com mais detalhes os 

objetivos da pesquisa, a metodologia adotada e as formas nas quais os resultados do estudo 

seriam apresentados. Informava-se também que, para participar da pesquisa, as PcD’s 

deveriam possuir vínculo empregatício formal. 

Os questionários foram enviados para as pessoas com deficiência por meio de e-

mails contendo o link do site no qual os questionários estavam hospedados. Dessa forma, 

as informações inclusas no e-mail foram: a) uma breve apresentação da pesquisa e da 

instituição responsável pela pesquisa; b) meio eletrônico do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido; c) solicitação de participação; d) instruções para preenchimento dos 

questionários; e e) contato da pesquisadora para possível necessidade de esclarecimento 

futuro (Anexo VIII). Todas as respostas dos questionários foram recebidas e armazenadas 

no banco de dados do e-mail enviado e, posteriormente, transpostas para o programa SPSS 

for Windows (Statistical Package for Social Sciences). 

 

4.5  PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados constantes dos questionários envolveu a utilização de modelos 

estatísticos, com base na utilização do programa SPSS for Windows, compreendendo as 

seguintes técnicas: 

 Estatística descritiva: análise das médias, desvio padrão e percentual de frequência 

– visando a descrição da centralidade atribuída ao trabalho, percepção de suporte 

social e percepção de suporte organizacional; 

 Smallest Space Analysis (Análise SSA) - para identificar a estrutura de dados dos 

fatores descritivos e valorativos do significado do trabalho - os dados são gerados 

num modelo espacial (quanto mais próximos, mais relacionadas empiricamente, 

criando regiões de contiguidade); 
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 Análise de Cluster – para identificar se as pessoas com deficiência podem ser 

agrupadas em diferentes conjuntos (padrões) segundo os significados atribuídos ao 

trabalho;  

 Alfa de Cronbach – para para verificar a consistência interna dos itens identificados 

como sendo de um fator.  

 Teste t de Student – para verificar quão provável a diferença entre duas condições 

sociodemográficas – por exemplo: sexo masculino e feminino – era significativa 

estatisticamente ou poderia apenas ser atribuída ao erro amostral. 

 Análise de Variância (ANOVA) – para verificar se existiam diferenças 

significativas entre as médias dos grupos em função dos fatores sociodemográficos 

(com 3 ou mais opções de resposta); 

 Regressão stepwise – para verificar se existia relação de dependência entre o 

suporte social e organizacional e o significado do trabalho real. 

  

 As técnicas utilizadas e seus respectivos domínios de aplicação no âmbito da 

presente pesquisa estão apresentados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Objetivos específicos e as respectivas técnicas para coleta e análise dos dados 

Objetivos Técnicas de coleta de dados 
Técnicas de análise de 

dados 

Identificar os significados que as 

pessoas com deficiência atribuem ao 

seu trabalho. 

- Questões sobre centralidade do trabalho 

(Soares, 1992) 

- Estatística descritiva 

- Análise SSA 

- Partes referentes ao significado do 

trabalho do Inventário de Motivação e 

Significado do Trabalho (IMST) 
desenvolvido por Borges e Alves Filho 

(2001) 

- Alfa de Cronbach 

- Análise de Cluster 

 

      

Identificar a percepção das pessoas 

com deficiência acerca do suporte 

social oferecido pelas organizações 

onde trabalham. 

- Escala de Percepção de Suporte 

Social no Trabalho (EPSST)  
desenvolvida por Gomide Junior, 

Guimarães e Damásio (2004). 

- Estatística descritiva 

      

Identificar a percepção das pessoas 

com deficiência acerca do suporte 

organizacional oferecido pelas 

organizações onde trabalham. 

- Escala de Percepção de Suporte 

Organizacional (EPSO) desenvolvida 

por Eisenberger et al. (1986) e adaptada e 

validada ao contexto brasileiro por 

Siqueira (1995) 

- Estatística descritiva 
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Verificar se existe relação de 

dependência entre fatores 

sociodemográficos e o significado 

que a PcD atribui ao trabalho.  

   - Regressão stepwise 

      

Verificar se existe diferença entre os 

níveis de fatores sociodemográficos 

e o suporte social oferecido pelas 

organizações. 

  
 - Teste t de Student 

 - ANOVA 

      

Verificar se existe diferença entre os 

níveis de fatores sociodemográficos 

e o suporte organizacional oferecido 

pelas organizações. 

  
 - Teste t de Student 

 - ANOVA 

      

Verificar se existe relação de 

dependência entre o significado do 

trabalho e a percepção de suporte 

social. 

    - Regressão stepwise 

      

Verificar se existe relação de 

dependência entre o significado do 

trabalho e a percepção de suporte 

organizacional. 

    - Regressão stepwise 

 

 O questionário foi ‘travado’, de modo que o respondente só podia passar à resposta 

da questão seguinte uma vez respondida a questão anterior. Esta estratégia foi utilizada 

justamente para evitar dados faltosos ou questionários com respostas parciais. Neste 

sentido, a amostra foi integralmente utilizada nas análises dos dados. 

 

4.6  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A pesquisa foi realizada em observância aos procedimentos éticos indicados na 

Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João Del Rei 

(UFSJ), que norteia a realização de pesquisas envolvendo seres humanos.  

A investigação foi submetida e aprovada previamente pela Comissão de Ética em 

Pesquisa dessa Universidade. As informações relativas aos objetivos e procedimentos da 

investigação foram amplamente divulgadas aos respondentes. Ao questionário, anexou-se 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (Anexo I). 
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O anonimato e sigilo dos dados foram garantidos e resguardados durante toda a 

pesquisa, e os participantes tiveram o livre arbítrio da desistência a qualquer momento da 

mesma. Os resultados da pesquisa serão disponibilizados para todos os envolvidos que se 

mostraram interessados.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  

 

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos na 

pesquisa, separados em tópicos, com a finalidade de sistematizar a abordagem dos assuntos 

e facilitar a compreensão do leitor. No primeiro tópico, são apresentadas as análises 

relativas ao ‘significado do trabalho’, em função das variáveis pesquisadas. Nos tópicos 

seguintes, são tratados os resultados das análises acerca do ‘suporte social’ e do ‘suporte 

organizacional’. Finalmente, um quarto tópico compreende a abordagem dos resultados 

obtidos a partir das regressões, mediante a caracterização da influência de cada variável 

independente no comportamento das variáveis dependentes. 

 

5.1   SIGNIFICADO DO TRABALHO  

 

De acordo com o modelo teórico adotado para a pesquisa, buscou-se apreender o 

significado atribuído ao trabalho para a amostra estudada, utilizando-se as seguintes 

variáveis: centralidade do trabalho, atributos descritivos e valorativos, hierarquia dos 

atributos e padrões do significado do trabalho. Os resultados relativos a cada uma destas 

variáveis são abordados nos itens subsequentes. 

 

5.1.1  Centralidade do Trabalho 

 

Para se avaliar a centralidade do trabalho na amostra de pessoas com deficiência, 

foram estimadas inicialmente as médias correspondentes às respostas para cada uma das 

questões propostas, tanto em termos de centralidade absoluta (‘qual a importância do 

trabalho em sua vida?’ respondida com ponderações entre 1 e 7) quanto em termos da  

centralidade do trabalho em relação às outras esferas da vida - família, lazer, religião e 

comunidade (distribuídos em pontos variando de 0 a 100), conforme exposto previamente.  

Os resultados da análise quanto a centralidade absoluta dos dados respondidos estão 

sistematizados na Figura 5.1. Na escala de ponderação adotada (escores de 1 a 7), a média 

da amostra foi igual a 5,59 (com desvio-padrão de 1,34), demonstrando, assim, uma 
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tendência à alta centralidade do trabalho dos participantes da pesquisa. A distribuição por 

escores revela uma concentração maior para o valor 7 (valor mais frequente, com 32,0% 

das respostas) e os valores 6 e 5,  foram iguais a 24,3%.  O valor 4 obteve 14,8% das 

respostas e apenas 4,2% dos participantes consideraram o trabalho como uma das coisas 

menos importantes da vida (valores 1, 2 e 3). 

 

 

Figura 5.1: Distribuição percentual dos participantes quanto à centralidade absoluta 

do trabalho 
 

O elevado nível de centralidade do trabalho obtido nesta pesquisa ratifica uma 

tendência internacional. Em estudo realizado pela Equipe MOW (1987), todos os países 

pesquisados atribuíram alta centralidade ao trabalho (Figura 5.2), maior no Japão e menor 

na Grã-Bretanha (a escala adotada no trabalho variou entre 1 e 10). 

 

 

Figura 5.2: Centralidade Média do Trabalho em vários países (MOW, 1987) 
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 Nas pesquisas realizadas no Brasil, é grande a tendência atual de diferentes grupos 

profissionais atribuírem alta centralidade ao trabalho (Lima, 2003; Borges & Alves Filho, 

2003; Borges & Yamamoto, 2010). Na década passada, os resultados mostravam uma 

centralidade menos elevada (Soares, 1992; Borges, 1998). 

 A Tabela 5.1 apresenta os resultados das análises da centralidade do trabalho em 

relação às outras esferas da vida, representadas pela família, lazer, religião e comunidade. 

Numa escala de 0 a 100 pontos, estão indicados os valores médios, máximos e mínimos 

para cada uma das esferas. A família é o atributo mais enfatizado com média de 37,46, 

seguida do trabalho, com média de 25,21, lazer com 16,77, religião com 14,40 e 

comunidade com apenas 6,16 (Figura 5.3).  

 

Tabela 5.1: Parâmetros estatísticos descritivos relativos à centralidade do trabalho 

     Esfera          Min.           Max.        Média  Desvio Padrão 

Família 5 80 37,46 12,35 

Trabalho 5 60 25,21  9,39 

Lazer 0 40 16,77  7,63 

Religião 0 35 14,40  8,78 

Comunidade 0 25   6,16  5,46 
 

 

Figura 5.3: Médias quanto à centralidade relativa do trabalho 

 

As médias obtidas para a esfera trabalho (25,21) e família (37,46) são similares às 

médias de pesquisas no país. Lima (2003), em uma amostra de bancários, obteve as médias 

de 26,3, para trabalho, e 39,1, para família. Vilela (2003) encontrou valores de 23,59 e 
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35,65, respectivamente, em pesquisa realizada com universitários. Estudo realizado com 

psicólogos por Borges e Yamamoto (2010) encontrou média um pouco mais elevada na 

esfera trabalho, atingindo 31,63, enquanto a família obteve 34,21.  

Em relação à distribuição geral das esferas para pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, constata-se uma grande similaridade aos resultados da maioria dos 

estudos realizados no Brasil (Soares, 1992; Lima, 2003; Borges & Yamamoto, 2010): 

família, trabalho, lazer, religião e comunidade. Uma distribuição distinta (família, trabalho 

e religião) foi relatada por Borges (1998) em pesquisa envolvendo operários da construção 

civil e comerciários de redes de supermercado no Distrito Federal. Constatou-se que os 

participantes tinham dificuldade de estabelecer uma clara distinção entre os domínios das 

esferas religião e lazer (que correspondeu à quarta esfera), resultado atribuído ao baixo 

nível de poder aquisitivo e instrução da amostra analisada (Borges & Tamayo, 2001).   

As análises seguintes consistiram na aplicação dos testes t de Student para amostras 

independentes e do teste ANOVA para verificar se os dados da centralidade do trabalho 

mostravam variabilidade em função dos seguintes fatores sociodemográficos: sexo, estado 

civil, faixa etária, escolaridade, função do cargo, tempo de organização, tipo de deficiência 

apresentada e região do país.  

A Análise de Variância (ANOVA) constitui uma ferramenta muito útil para se 

comparar a eficiência de diferentes fatores que possam produzir mudanças sistemáticas nas 

médias das amostras analisadas. Com a associação da dimensão de uma dada amostra com 

a sua variabilidade, estabelece-se um intervalo de confiança para a média da população. 

Comumente, o intervalo de confiança é estabelecido para 95%, e, assim, todos os 

resultados seriam estatisticamente ‘não significantes’ para p > 0,05 (ou seja, ‘significantes’ 

para p < 0,05).  

O teste ANOVA (analysis of variance) diferencia-se do teste t porque o segundo só 

pode ser usado para testar diferenças entre duas condições para uma dada variável, 

enquanto o teste ANOVA pode ser aplicado para testar diferenças entre diversas situações 

e para três ou mais variáveis.  

Os resultados destas análises estão indicados na Tabela 5.2. Os resultados dos testes 

t estão indicados em negrito, sendo os demais obtidos a partir da utilização da técnica 

ANOVA. Uma vez que todos os resultados indicaram valores p > 0,05, conclui-se que os 

dados da pesquisa quanto à centralidade absoluta no trabalho não apresenta variabilidade 

significativa em função dos fatores sociodemográficos. 
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Tabela 5.2: Resultados das análises estatísticas da variabilidade da centralidade do 

trabalho em função dos fatores sociodemográficos 

 

 

Variáveis Categorias 

             Centralidade 

   t/F   p (Médias/Desvio Padrão) 

Sexo 

Masculino 5,55 / 1,42 

-0,51 0,61 Feminino 5,66 / 1,20 

          

Estado Civil 

Casado 5,42 / 1,52 

1,73 0,08 Outro 5,78 / 1,09 

          

Faixa Etária 

Até 30 anos 5,42 / 1,34 

0,39 0,67 

31 a 50 anos 5,65 / 1,33 

Acima de 50 anos 5,62 / 1,43 

          

Escolaridade 

Até E.M incompleto 6,00 / 1,22 

0,30 0,73 

E.M completo + Sup. 

Incompleto 5,53 / 1,41 

Acima de Sup. 

completo 5,61 / 1,31 

          

Função do cargo 

Administrativo 5,61 / 1,40 

0,08 0,96 

Técnico 5,59 / 1,23 

Técnico profissional 5,44 / 1,19 

Gestão 5,65 / 1,66 

          

Tempo de organização 

Até 5 anos 5,58 / 1,28 

1,01 0,36 

De 6 a 15 anos 5,49 / 1,47 

Mais de 16 anos 6,00 / 1,08 

          

Tipo de deficiência 

Física 5,76 / 1,33 

2,53 0,08 

Visual 5,48 / 1,09 

Auditiva 5,19 / 1,48 

          

Região do país 

Sudeste 5,59 / 1,32 

0,43 0,78 

Sul 5,33 / 1,65 

Norte 5,44 / 1,13 

Nordeste 5,82 / 1,25 

Centro-Oeste 5,59 / 1,34 

        *p < 0,05: dados ‘significantes’  

        Valores em negrito : testes t de Student ;  demais valores : testes ANOVA. 
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 Numa abordagem complementar, visando aprofundar a análise da centralidade 

relativa do trabalho, procedeu-se à hierarquização da relevância relativa entre as diferentes 

esferas da vida para as pessoas com deficiência analisadas. Assim, as respostas relativas às 

relevâncias aferidas a cada uma das esferas de vida na escala (0 - 100), foram recodificadas 

de acordo com a posição atribuída por cada participante, de acordo com o seguinte critério: 

5 pontos para a esfera descrita com maior relevância até 1, para a de menor relevância 

relativa. Nos casos em que não houve diferenciação de posição, ou seja, mesmo número de 

pontos atribuídos a mais de uma esfera, o escore referente à classificação foi repetido.  

Os resultados obtidos em termos da centralidade relativa do trabalho estão 

indicados na Tabela 5.3. Das respostas coligidas, 26,6% dos respondentes atribuem ao 

trabalho máxima relevância em relação às outras esferas investigadas (família, lazer, 

comunidade e religião), sendo que 58,6% consideram o trabalho como segunda opção de 

relevância. Assim, mais de 85% dos participantes da pesquisa percebem o trabalho como 

de relevância superior (primeira ou segunda opção de relevância). 13% consideraram o 

trabalho como terceira opção e 2,4% reduziram esta atividade a um grau de relevância 

menor (quarta ou quinta opção de relevância). 

 

Tabela 5.3: Resultados da Centralidade Relativa do Trabalho  

Relevância da esfera 

‘Trabalho’ 

 Número de 

respostas 
         (%) 

1 45 26,6% 

2 99 58,6% 

3 22 13,0% 

4 2 1,2% 

5 1 0,6% 

TOTAL 169 100,0% 

 

Borges (1998) obteve os seguintes resultados entre trabalhadores da construção 

habitacional e de redes de supermercados: 17,4% elegeram o trabalho como atividade de 

maior relevância e 37,8% como segunda opção mais importante. Portanto, 55,3% da 

amostra posicionou o trabalho entre a primeira e a segunda esferas mais importante da 

vida.  Em outra pesquisa, realizada por Lima (2003) os percentuais relativos à relevância 

do trabalho em relação às outras esferas de vida foram de 24,4% como primeira opção, e 

49,6% como segunda opção de relevância. 
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Procedendo-se analogamente a centralidade relativa em termos da família, os dados 

obtidos estão sistematizados na Tabela 5.4. Para 89,3% dos respondentes, a família é a 

esfera mais importante da vida e apenas três participantes a relegaram a uma relevância 

média (terceira opção). Na pesquisa de Borges (1998), 91,9% dos participantes atribuíram 

à família a posição de maior importância entre as esferas da vida. Borges e Tamayo (2001) 

e Lima (2003), encontraram índices menores, com 56,3% e 78,0% dos participantes, 

respectivamente, que atribuíram relevância maior à família. 

 

Tabela 5.4: Resultados da Centralidade Relativa da Família  

Relevância da esfera 

‘Família’ 

 Número de 

respostas 
(%) 

1 151 89,3% 

2 15 8,9% 

3 3 1,8% 

4 - - 

5 - - 

TOTAL 169 100,0% 

 

Portanto, considerando os resultados quanto à centralidade do trabalho, as PcD’s 

manifestam uma atribuição de importância da centralidade relativa do trabalho apenas 

inferior à esfera da família. Quanto à centralidade absoluta, os escores estão 

compreendidos no nível mais alto da escala, possuindo uma média de 5,59 e 

demonstrando, mais uma vez, a tendência à alta importância do trabalho na vida dos 

participantes da pesquisa.  

 

5.1.2  Atributos descritivos e valorativos  

 

Ao pontuar as questões relativas aos atributos descritivos, o respondente está 

assinalando o que o trabalho é para ele, ou seja, sua experiência concreta. Os escores 

conferidos aos atributos valorativos, por sua vez, vêm revelar suas definições sobre o que o 

trabalho deve ser. O oferecimento das duas possibilidades sugere o pressuposto da 

existência de configurações diferenciadas para as duas categorias enumeradas, o que vem 

sendo confirmado nos estudos realizados.  



 92 

Considerando o tamanho da amostra deste estudo, cujo número de participantes não 

recomendava o uso de análise fatorial, utilizou-se a técnica da Análise da Estrutura de 

Similaridades (Smallest Space Analysis - SSA), a qual permite trabalhar com um número 

amplo de itens e sua qualidade não depende tanto do tamanho da amostra (Farley & Cohen, 

1974).  

Esta é uma técnica estatística do grupo das técnicas Escalonares Multidimensionais 

ou MDS que permite transformar distâncias de natureza psicológica em distâncias 

euclidianas, na forma de representações espaço-geométricas, com base em julgamentos de 

similaridade, ou seja, é processada uma matriz de correlação entre n variáveis no espaço 

euclidiano (Roazzi, 1995).  

Assim, as distâncias entre os pontos assinalados no plano geométrico correspondem 

a distâncias reais do fenômeno psicológico em estudo. Quanto maior for a correlação entre 

duas variáveis, mais próximas elas vão aparecer na projeção e vice-versa, formando 

regiões de continuidade ou de descontinuidade que representam espacialmente as 

correlações entre as diferentes variáveis analisadas.  

O uso desta análise MDS é apoiado na Teoria das Facetas (TF). As técnicas desta 

teoria têm sido utilizadas para investigar processos de comunicação, educação e qualidade 

de vida, por exemplo. Trata-se de um modelo teórico e metodológico que permite saber 

como se relacionam diferentes variáveis e fatores em estudo.  

Pelo posicionamento das variáveis no espaço euclidiano pode-se, então, caracterizar 

diferentes perfis, pois as variáveis que não se relacionam entre si aparecem distantes e é 

possível traçar entre elas hipóteses de regionalização – as áreas identificáveis da SSA 

correspondem aos elementos das facetas, e uma faceta é uma categorização conceitual que 

fundamenta um grupo de observações (Roazzi, 1995). 

 Bloombaum (1970) afirma ainda que a técnica é mais vantajosa que a Análise 

Fatorial para estudos nos quais se pretende reduzir o número de variáveis e estas são 

fortemente correlacionadas, pois a SSA é baseada na ordem dos coeficientes de correlação, 

e não nas magnitudes das variáveis.  

Neste trabalho, foi utilizada a ferramenta de Escala Multidimensional (ALSCAL - 

Alternating Least Squares SCALing), disponibilizada pelo programa computacional SPSS
®
 

(Statistical Package for the Social Sciences) para aplicação da técnica SSA (Singular 

Spectrum Analysis - Sum of Squares Among Groups). Este programa constitui-se em um 

software utilizado na realização de análises estatísticas que propicia o processamento de 

um banco de dados.  
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 Atributos Descritivos 

 

A configuração no espaço euclidiano para a SSA resultou da relação entre 73 

pontos correspondentes às questões dos atributos descritivos presentes no Inventário 

IMST, que foram delimitados e agrupados, em função da proximidade, por linhas a partir 

do ponto zero do gráfico. A consistência interna destes agrupamentos foi aferida e validada 

pela técnica Alfa de Cronbach, parâmetro que mede a possibilidade de um conjunto de 

itens ou variáveis estar relacionado a um único fator. Em todos os casos, o coeficiente  

(que varia entre 0 e 1) indicou valores elevados e próximos a 1,0, ou seja, alta consistência 

dos itens analisados.  

Os resultados da aplicação de técnica SSA permitiram agrupar sete facetas na 

categoria de atributos descritivos, designadas como: sobrecarga e desumanização; 

oportunidade e justiça no trabalho; participação e recompensa; segurança e acolhimento; 

condições de trabalho; sobrevivência pessoal e familiar; e carga de trabalho.  

Nas Tabelas 5.5 a 5.11, estão sistematizados os resultados destas análises para cada 

uma das facetas obtidas, com uma descrição geral da mesma e os itens correspondentes no 

contexto do Questionário IMST (escala de respostas de 0 a 4). São indicados também os 

valores dos parâmetros estatísticos da média e do desvio-padrão obtidos para cada item em 

particular e os valores da média e de  para o conjunto geral das respostas. 

 

Tabela 5.5: Faceta ‘Sobrecarga e Desumanização’ e Atributos Descritivos  

SOBRECARGA E DESUMANIZAÇÃO 

(α = 0,71 / Média: 2,27) 

Implica carga de tarefas, exigindo esforço físico e rapidez; o profissional passa a sentir-se 

desumanizado, comparando-se a uma máquina ou a um animal; o trabalho o faz sentir-se 

esgotado, discriminado e inferior. 

Atributos Descritivos por Item do Questionário 
28. Esforço físico (corporal) na execução do trabalho. (Média: 2,20 / Dp: 1,298) 

29. Dureza, pela exigência de esforço, dedicação e luta. (Média: 2,56 / Dp: 1,107) 

37. O uso do meu corpo na execução das tarefas. (Média: 2,44 / Dp: 1,243) 

47. Uma vida corrida quando se trabalha também em casa. (Média: 2,82 / Dp: 1,207) 

51. Sentimento de ser como uma máquina ou um animal. (Média: 1,64 / Dp: 1,428) 

53. Discriminação pelo meu trabalho. (Média: 1,29 / Dp: 1,424) 

55. Percepção de que ganho pouco para o esforço que faço. (Média: 2,30 / Dp: 1,317) 

56. Sentimento de que estou esgotado. (Média: 2,25 / Dp: 1,406) 

67. Pressa em fazer e terminar minhas tarefas. (Média: 2,97 / Dp: 1,077) 
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Tabela 5.6: Faceta ‘Oportunidade e Justiça no Trabalho’ e Atributos Descritivos  

OPORTUNIDADE E JUSTIÇA NO TRABALHO  

(α = 0,86 / Média: 2,34)  

O trabalho garante boas condições de higiene, assistência, conforto, equidade de direitos 

entre colegas, provisão salarial, equilíbrio entre esforços e recompensas e reconhecimento.  

Atributos Descritivos por Item do Questionário 
2. Oportunidades de me tornar mais profissionalizado. (Média: 2,37 / Dp: 1,089) 

3. Reconhecimento da importância do que faço. (Média: 2,17 / Dp: 1,029) 

7. Obrigação de todas as pessoas. (Média: 2,31 / Dp: 0,894) 

9. Benefício para os outros (usuários, clientes e pessoas em geral). (Média: 2,73 / Dp: 0,890) 

10. Retorno econômico merecido. (Média: 2,33 / Dp: 1,016) 

31. Percepção de que ganho o suficiente e de acordo com meu esforço. (Média: 2,26 / Dp: 

1,114) 

50. Igualdade de esforços entre todos os trabalhadores. (Média: 2,45 / Dp: 1,112) 

61. Merecimento de ganhar mais pelo que faço. (Média: 2,34 / Dp: 1,150) 

70. Influência nas decisões (contribuindo para a formação de opiniões). (Média: 2,39 / Dp: 

1,119) 

72. Oportunidades de expressão de minha criatividade. (Média: 2,51 / Dp: 1,064) 

73. Meu salário (Média: 2,34 / Dp: 1,035) 

 

Tabela 5.7: Faceta ‘Participação e Recompensa’ e Atributos Descritivos  

PARTICIPAÇÃO E RECOMPENSA  

(α = 0,75 / Média: 2,63)  

O trabalhador está inserido em ambiente no qual se observa sentimento de prazer pela 

realização das tarefas, oportunidade de aprendizado e reconhecimento; as tarefas são 

realizadas de acordo com as possibilidades individuais; há adoção de medidas de 

assistência e provisão de equipamentos, o que gera bem-estar psíquico.   

 

Atributos Descritivos por Item do Questionário 
1. Prazer pela realização de minhas tarefas. (Média: 2,69 / Dp: 0,964) 

18. Minhas opiniões levadas em conta. (Média: 2,34 / Dp: 1,063) 

23. Assistência em transporte, educação, saúde, moradia, aposentadoria, etc. (Média: 2,67 / Dp: 

1,045) 

35. Oportunidades permanentes de aprendizagem de novas coisas. (Média: 2,76 / Dp: 1,094) 

59. Reconhecimento pelo que faço. (Média: 2,56 / Dp: 1,101) 

64. Equipamentos necessários e adequados. (Média: 2,63 / Dp: 1,073) 

65. Assistência merecida. (Média: 2,70 / Dp: 0,969) 
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Tabela 5.8: Faceta ‘Segurança e Acolhimento’ e Atributos Descritivos  

SEGURANÇA E ACOLHIMENTO  

(α = 0,86 / Média: 2,83) 

Representa concretamente a oportunidade de o trabalhador desenvolver as habilidades 

interpessoais e sentir-se querido; há boa comunicação com os chefes, e a organização 

provê medidas de segurança que garantem a ausência de riscos.  

Atributos Descritivos por Item do Questionário 
4. Boa comunicação dos chefes comigo. (Média: 2,74 / Dp: 1,109) 

5. Meu sustento. (Média: 2,85 / Dp: 0,970) 

14. O sentimento de ser tratada como pessoa respeitada. (Média: 2,83 / Dp: 1,160) 

16. Ausência de riscos físicos durante a execução das tarefas. (Média: 2,88 / Dp: 1,117) 

19. Fazer amigos no trabalho. (Média: 2,80 / Dp: 1,027) 

21. Crescimento pessoal na vida. (Média: 2,86 / Dp: 1,057) 

38. Sentir-se querido pelos colegas do trabalho. (Média: 2,89 / Dp: 0,997) 

52. Adoção de todas as medidas de segurança recomendáveis no trabalho: Média: 2,94 / Dp: 

1,039. 

54. Igualdade de direitos para todos que trabalham. (Média: 2,69 / Dp: 1,249) 

69. Desenvolvimento das minhas habilidades interpessoais. (Média: 2,85 / Dp: 0,939) 

 

Tabela 5.9: Faceta ‘Condições de Trabalho’ e Atributos Descritivos  

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

(α = 0,87 / Média: 3,13) 

 Há presença no trabalho de equipamentos adequados, segurança, higiene, assistência e 

amparo social. 

Atributos Descritivos por Item do Questionário 
15. Cuidados necessários à higiene no ambiente de trabalho. (Média: 3,24 / Dp: 0,875) 

20. A confiança dos chefes em mim. (Média: 2,98 / Dp: 0,976) 

26. Cumprimento das obrigações da organização para comigo. (Média: 3,04 / Dp: 0,975) 

33. Garantia da existência humana. (Média: 3,20 / Dp: 0,971) 

34. Conforto nas formas de higiene, disponibilidade de materiais, equipamentos adequados e 

conveniência de horário. (Média: 3,02 / Dp: 0,967) 

40. Permanência no emprego pela qualidade do que faço. (Média: 3,16 / Dp: 0,922) 

57. Sentimento de que sou gente. (Média: 3,32 / Dp: 0,966) 

60. Limpeza no ambiente de trabalho. (Média: 3,25 / Dp: 0,808) 

62. Sentimento de estar bem de cabeça (mentalmente). (Média: 3,07 / Dp: 0,985) 

71. Cumprimento das normas e obrigações da organização (empresa) para comigo. (Média: 

3,16 / Dp: 0,990) 
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Tabela 5.10: Faceta ‘Sobrevivência Pessoal e Familiar’ e Atributos Descritivos  

SOBREVIVÊNCIA PESSOAL E FAMILIAR  

(α = 0,85 / Média: 3,26)  

Garantia de condições econômicas de sobrevivência e de sustento pessoal e familiar, da 

estabilidade no emprego por meio do desempenho, do salário e do progresso social. 

Atributos Descritivos por Item do Questionário 
6. Independência para assumir minhas despesas pessoais. (Média: 3,03 / Dp: 1,003) 

8. Estabilidade no emprego. (Média: 3,27 / Dp: 0,883) 

17. O gosto de ver minhas tarefas prontas. (Média: 3,44 / Dp: 0,747) 

22. Independência para decidir o que compro para mim. (Média: 3,35 / Dp: 0,861) 

24. Responsabilidade para enfrentar os problemas do trabalho. (Média: 3,22 / Dp: 0,829) 

25. Reconhecimento da autoridade dos superiores. (Média: 3,04 / Dp: 1,085) 

32. Sentimento de que sou uma pessoa digna. (Média: 3,46 / Dp: 0,831) 

39. Minha sobrevivência. (Média: 3,19 / Dp: 0,838) 

41. Assistência para mim e minha família. (Média: 2,96 / Dp: 0,981) 

42. Contribuição para o progresso da sociedade. (Média: 3,18 / Dp: 0,941) 

43. Obediência aos superiores. (Média: 3,56 / Dp: 0,662) 

46. O uso do pensamento na execução das tarefas. (Média: 3,40 / Dp: 0,812) 

48. Tarefa cumprida. (Média: 3,40 / Dp: 0,735) 

49. Tarefas e obrigações de acordo com minhas possibilidades. (Média: 3,14 / Dp: 0,899) 

 

Tabela 5.11: Faceta ‘Carga de Trabalho’ e Atributos Descritivos  

CARGA DE TRABALHO  

(α = 0,75 / Média: 3,20) 

Descreve o trabalho como representando ocupação, esforço mental, tarefas repetidas, 

repetição e exigência de ritmo; o trabalhador sente-se responsável por suas tarefas e tenta 

fazer o melhor num espaço curto de tempo. 

Atributos Descritivos por Item do Questionário 
11. Repetição diária de tarefas. (Média: 3,13 / Dp: 0,910) 

12. O uso de meu pensamento ou da cabeça. (Média: 3,14 / Dp: 0,830) 

13. Esforço mental para conseguir fazer. (Média: 3,01 / Dp: 0,896) 

27. Ocupação de meu tempo. (Média: 3,28 / Dp: 0,809) 

30. Exigência de tentar fazer o melhor. (Média: 3,23 / Dp: 0,824)  

36. Responsabilidades por minhas decisões e suas conseqüências. (Média: 3,83 / Dp: 0,813)  

44. Tarefas parecidas diariamente feitas. (Média: 3,28 / Dp: 0,867)  

45. Percepção de estar ocupado, fazendo alguma coisa. (Média: 3,37 / Dp: 0,770) 

58. Percepção de que estou atarefado. (Média: 3,13 / Dp: 0,942)  

63. Exigência de rapidez. (Média: 3,15 / Dp: 0,936) 
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 Os resultados também indicaram a adequação de uma solução bidimensional, a 

partir da qual as categorias de atributos descritivos identificadas no espaço euclidiano 

apresentam relações de adjacências e distanciamentos. Estas relações são norteadas por 

duas dimensões bipolares, a saber: Humanização versus Desumanização e Condições 

Materiais versus Condições Psicológicas (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4: Estrutura dos atributos descritivos 

 

‘Humanização’ está designando a noção de valorização da pessoa como ser 

humano, que se exprime nas atribuições de valores do trabalho tais como segurança, 

acolhimento e participação. Por ‘Desumanização’, está se entendendo a noção relacionada 

à falta de alguns aspectos, desejáveis ou esperados, no ambiente de trabalho. Essa falta 

descaracteriza o profissional e a pessoa enquanto ser humano.   

A outra dimensão ‘Condições Materiais versus Condições Emocionais’ faz menção 

às diferentes condições ofertadas no ambiente de trabalho: em um dos polos estaria mais 

presente a tendência às condições materiais (o trabalho proporcionando garantia de 

condições econômicas, equipamentos adequados, segurança e higiene), enquanto no outro 

uma tendência às condições psicológicas (presença ou ausência de equidade de direitos 
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entre funcionários, (des)equilíbrio entre esforços e recompensas, reconhecimento). Essas 

duas dimensões estariam funcionando cognitivamente como forças opostas que estão por 

trás das sete facetas de atributos descritivos.  

Para melhor compreender o posicionamento da amostra em relação às categorias 

dos atributos descritivos, a Figura 5.5 apresenta a distribuição das respostas dos 169 

participantes no conjunto dos itens relativos a cada uma das questões presentes na 

categoria de atributos descritivos, também no âmbito da escala 0 a 4.  

 

 

Figura 5.5: Número de participantes por intervalo das categorias descritivas 

 

Assim, por exemplo, para a primeira faceta (‘sobrecarga e desumanização’), 36 

respostas apresentaram média global dos itens relativos à mesma (Tabela 5.5) entre 3 e 4; 

79 respostas apresentaram médias entre 2 e 3, 50 respostas entre 1 e 2 e, finalmente, 4 

respostas tiveram média global inferior a 1,0.  

 

 Atributos Valorativos 

 

Analogamente às análises dos atributos descritivos, a técnica SSA foi aplicada aos 

atributos valorativos, seguindo as mesmas premissas abordadas previamente. Os resultados 

foram bastante distintos, a exemplo de pesquisas similares envolvendo outras populações. 

Assim, também pessoas com deficiência expressam de forma diversa o trabalho que 



 99 

concretamente vivenciam com o conceito idealizado do que o trabalho deveria ser 

(dimensão valorativa). 

A configuração no espaço geográfico para a SSA dos atributos valorativos indicou 

a necessidade de se suprimir os itens 28, 37, 51, 53, 55, 56, 61 e 66 das análises, porque 

isolaram-se significativamente do conjunto de dados, tal dispersão evidenciando a perda de 

conectividade com os demais itens. Adicionalmente, os itens 22, 28, 37, 57, 60 e 62 não 

foram assinalados no espaço euclidiano dos resultados SSA. Possivelmente, isso aconteceu 

devido à grande proximidade com outros itens. Como não seria possível prever onde estes 

itens estariam alocados, optou-se por também removê-los das análises finais. 

Os resultados da aplicação de técnica SSA sobre os dados significativos restantes 

permitiram agrupar quatro facetas na categoria de atributos valorativos, designadas como: 

justiça e realização; dignidade; reconhecimento; e ocupação e sobrecarga, todas com 

consistência significativa.  

Nas Tabelas 5.12 a 5.15, estão sistematizados os resultados destas análises para 

cada uma das facetas obtidas, com uma descrição geral da mesma e a inserção dos itens 

correspondentes (e significativos) à mesma no contexto do Questionário IMST (escala 0 a 

4). São indicados também os valores dos parâmetros estatísticos da média e do desvio-

padrão obtidos para cada item em particular e os valores da média e de  para o conjunto 

geral das respostas. 

Tabela 5.12: Faceta ‘Justiça e Realização’ e Atributos Valorativos  

JUSTIÇA E REALIZAÇÃO  

(α = 0,79/ Média: 3,65) 

O trabalho garantindo boas condições de equipamentos, assistência, conforto, equidade de 

direitos entre colegas, equilíbrio entre esforços e recompensas e reconhecimento. Fonte de 

prazer pela realização das tarefas, oportunidade de ajudar o outro, bem como expressão da 

criatividade e tomada de decisões. 

Atributos Valorativos por Item do Questionário 
 9. Benefício para os outros (usuários, clientes e pessoas em geral). (Média: 3,64 / Dp: 0,581) 

18. Minhas opiniões levadas em conta. (Média: 3,59 / Dp: 0,641) 

25. Reconhecimento da autoridade dos superiores. (Média: 3,62 / Dp: 0,724) 

41. Assistência para mim e minha família. (Média: 3,73 / Dp: 0,612) 

50. Igualdade de esforços entre todos os trabalhadores. (Média: 3,68 / Dp: 0,621) 

54. Igualdade de direitos para todos que trabalham. (Média: 3,74 / Dp: 0,666) 

64. Equipamentos necessários e adequados. (Média: 3,70 / Dp: 0,634) 

68. A percepção de ser produtivo. (Média: 3,70 / Dp: 0,584) 

70. Influência nas decisões (contribuindo para formar opiniões). (Média: 3,50 / Dp: 0,725) 
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Tabela 5.13: Faceta ‘Dignidade’ e Atributos Valorativos  

DIGNIDADE 

(α = 0,81/ Média: 3,76) 

Valoriza o trabalho como representando independência financeira e retorno econômico 

merecido; a organização provê assistência, segurança, boa comunicação e cumpre as 

normas para com o trabalhador.  

Atributos Valorativos por Item do Questionário 

2. Oportunidades de me tornar mais profissionalizado. (Média: 3,66 / Dp: 0,586) 

4. Boa comunicação dos chefes comigo. (Média: 3,72 / Dp: 0,475) 

6. Independência para assumir minhas despesas pessoais. (Média: 3,78 / Dp: 0,575) 

8. Estabilidade no emprego. (Média: 3,75 / Dp: 0,557) 

10. Retorno econômico merecido. (Média: 3,83 / Dp: 0,373) 

15. Cuidados necessários à higiene no ambiente de trabalho. (Média: 3,83 / Dp: 0,404) 

17. O gosto de ver minhas tarefas prontas. (Média: 3,85 / Dp: 0,423) 

23. Assistência em transporte, educação, saúde, moradia, aposentadoria, etc. (Média: 3,78 / Dp: 

0,517) 

31. Percepção de que ganho o suficiente e de acordo com meu esforço. (Média: 3,66 / Dp: 

0,618) 

32. Sentimento de que sou uma pessoa digna. (Média: 3,91 / Dp: 0,324) 

33. Garantia da existência humana. (Média: 3,20 / Dp: 0,971)  

40. Permanência no emprego pela qualidade do que faço. (Média: 3,74 / Dp: 0,538) 

52. Adoção de todas as medidas de segurança recomendáveis no meu trabalho. (Média: 3,72 / 

Dp: 0,607) 

65. Assistência merecida. (Média: 3,71 / Dp: 0,516) 

69. Desenvolvimento das minhas habilidades interpessoais. (Média: 3,13 / Dp: 0,910) 

71. Cumprimento das normas e obrigações da organização (empresa) para comigo. (Média: 

3,75 / Dp: 0,559) 

73. Meu salário. (Média: 3,75 / Dp: 0,567) 

 

Tabela 5.14: Faceta ‘Reconhecimento’ e Atributos Valorativos  

RECONHECIMENTO 

(α = 0,84/ Média: 3,69) 

O trabalho oferecendo oportunidade de expressão da criatividade, capacidade de tomar 

decisões e prazer pela realização das tarefas; o trabalhador sente-se importante, possui 

conforto para a realização de tarefas e percebe confiança de seus superiores. 

Atributos Valorativos por Item do Questionário 

1. Prazer pela realização de minhas tarefas. (Média: 3,72 / Dp: 0,514) 

3. Reconhecimento da importância do que faço. (Média: 3,69 / Dp: 0,525) 

5. Meu sustento. (Média: 3,80 / Dp: 0,503) 

7. Obrigação de todas as pessoas. (Média: 3,54 / Dp: 0,799)  
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14. O sentimento de ser tratada como pessoa respeitada. (Média: 3,82 / Dp: 0,441)  

16. Ausência de riscos físicos durante a execução das tarefas. (Média: 3,51 / Dp: 1,007) 

19. Fazer amigos no trabalho. (Média: 3,53 / Dp: 0,732) 

20. A confiança dos chefes em mim. (Média: 3,77 / Dp: 0,436) 

21. Crescimento pessoal na vida. (Média: 3,85 / Dp: 0,861) 

24. Responsabilidade para enfrentar os problemas do trabalho. (Média: 3,64 / Dp: 0,572) 

26. Cumprimento das obrigações da organização para comigo. (Média: 3,82 / Dp: 0,418)  

34. Conforto nas formas de higiene, disponibilidade de materiais, equipamentos adequados e 

conveniência de horário. (Média: 3,79 / Dp: 0,465) 

35. Oportunidades permanentes de aprendizagem de novas coisas. (Média: 3,83 / Dp: 0,423)  

36. Responsabilidades por minhas decisões e suas conseqüências. (Média: 3,60 / Dp: 0,648)  

38. Sentir-se querido pelos colegas do trabalho. (Média: 3,59 / Dp: 0,622) 

39. Minha sobrevivência. (Média: 3,69 / Dp: 0,599) 

42. Contribuição para o progresso da sociedade. (Média: 3,69 / Dp: 0,607) 

48. Tarefa cumprida. (Média: 3,75 / Dp: 0,578) 

59. Reconhecimento pelo que faço. (Média: 3,75 / Dp: 0,485) 

72. Oportunidades de expressão de minha criatividade. (Média: 3,57 / Dp: 0,705)  
 

Tabela 5.15: Faceta ‘Ocupação e Sobrecarga’ e Atributos Valorativos  

OCUPAÇÃO E SOBRECARGA  

(α = 0,85/ Média: 3,04) 

O trabalho implicando repetição diária de tarefas, proporcionando ocupação, esforços 

físicos e altas exigências da organização para com o trabalhador. Percepção de estar 

atarefado e apressado. O trabalhador sente-se sobrecarregado. 

Atributos Valorativos por Item do Questionário 

11. Repetição diária de tarefas. (Média: 2,50 / Dp: 1,075) 

12. O uso de meu pensamento ou da cabeça. (Média: 3,50 / Dp: 0,757) 

13. Esforço mental para conseguir fazer. (Média: 3,22 / Dp: 0,815) 

27. Ocupação de meu tempo. (Média: 3,34 / Dp: 0,755) 

29. Dureza, pela exigência de esforço, dedicação e luta. (Média: 2,50 / Dp: 1,155) 

30. Exigência de tentar fazer o melhor. (Média: 3,37 / Dp: 0,829) 

43. Obediência aos superiores. (Média: 3,54 / Dp: 0,715) 

44. Tarefas parecidas diariamente feitas. (Média: 2,93 / Dp: 1,072) 

45. Percepção de estar ocupado, fazendo alguma coisa. (Média: 3,40 / Dp: 0,735) 

46. O uso do pensamento na execução das tarefas. (Média: 3,59 / Dp: 0,676) 

47. Uma vida corrida quando se trabalha também em casa. (Média: 2,53 / Dp: 1,170) 

49. Tarefas e obrigações de acordo com minhas possibilidades. (Média: 3,52 / Dp: 0,708) 

58. Percepção de que estou atarefado. (Média: 2,75 / Dp: 1,106) 

63. Exigência de rapidez. (Média: 2,79 / Dp: 0,983) 

67. Pressa em fazer e terminar minhas tarefas. (Média: 2,58 / Dp: 1,110) 
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 Da mesma forma, os resultados também indicaram a adequação de uma solução 

bidimensional no espaço euclidiano, norteada por duas dimensões bipolares: Humanização 

versus Desumanização e Bem-estar versus Obrigação (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6: Estrutura dos atributos valorativos 

 

Nesse caso, por ‘Humanização’ está se entendendo a noção de valorização da 

pessoa como ser humano. Isso significa que a amostra considera que as melhores 

expressões de humanização deveriam ser exprimidas nas atribuições tais como justiça, 

realização, dignidade e reconhecimento. ‘Desumanização’, por sua vez, está relacionada à 

falta de alguns aspectos, desejáveis ou esperados, no ambiente de trabalho. Além disso, 

itens como sobrecarga e repetição de tarefas também foram considerados como aspectos 

negativos que causam a desumanização do trabalhador.  

A outra dimensão, ‘Bem-estar versus Obrigação’, faz menção à relação das pessoas 

com o trabalho.  Em um dos pólos estaria mais presente a tendência em enxergar o trabalho 

como realização, enquanto no outro o trabalho é descrito como ocupação.  

A Figura 5.7 apresenta analogamente a distribuição final das respostas dos 169 

participantes no conjunto dos itens relativos a cada uma das facetas caracterizadas na 

categoria de atributos valorativos, também no âmbito da escala 0 a 4.  
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Figura 5.7: Número de participantes por intervalo de categorias valorativas 

 

5.1.3  Hierarquia dos atributos 

 

Como já visto, a hierarquia dos atributos descritivos e valorativos constitui a 

organização – por ordem de importância – adotada por cada indivíduo para estes atributos. 

Apesar das médias dos participantes nas categorias dos atributos descritivos e valorativos 

já revelarem parcialmente a hierarquia dos atributos, neste tópico será abordada a 

hierarquização de tais categorias levando-se em conta os quantitativos dos participantes 

por categoria. 

Para responder a esta questão da pesquisa, inicialmente observou-se a proporção de 

participantes em cada faceta com atribuição de escore mais elevado do que os demais. A 

Figura 5.8 apresenta a distribuição percentual do contingente da amostra em relação às 

categorias dos atributos descritivos com maior escore. Os resultados demonstram que as 

categorias ‘Sobrevivência pessoal e familiar’ e ‘Carga de trabalho’, com frequência de 

33,1%, e ’Condições de trabalho’, com 26,0%, representaram praticamente a totalidade 

(92,2%) da ênfase das respostas.  
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Figura 5.8: Proporções (%) dos participantes por categorias descritivas 

 

Conclui-se, portanto, que estas são as categorias que melhor descrevem o 

significado do trabalho concreto das pessoas com deficiência. Assim, o significado do 

trabalho - para a amostra analisada - está associado à garantia de condições econômicas de 

sobrevivência e de sustento pessoal e familiar, da estabilidade no emprego por meio do 

desempenho, do salário e do progresso social (sobrevivência pessoal e familiar), o que 

indica uma dimensão importante para as pessoas com deficiências que historicamente 

dependiam economicamente de outras pessoas ou da ajuda do Estado. Esse é um 

significado atribuído ao trabalho que retira as pessoas de sua situação de dependência e as 

colocam em uma situação de autonomia e de progresso social. Em contrapartida, descreve 

o trabalho como representando ocupação, esforço mental, tarefas repetidas, repetição e 

exigência de ritmo; o trabalhador sente-se responsável por suas tarefas e tenta fazer o 

melhor num espaço curto de tempo. Esse resultado reflete as exigências do mundo do 

trabalho e da divisão de tarefas que tem colocado as PcD’s em funções mais repetitivas 

(Ribeiro & Carneiro, 2009). Na presente pesquisa 77,5% das PcD’s atuavam em funções 

administrativas/operacionais e técnicas, embora a 63,4% delas tivessem no mínimo curso 

superiro completo. Além disso, a presença no trabalho de equipamentos adequados, 

segurança, higiene, assistência e amparo social também são características importantes no 

significado atribuído ao trabalho, principalmente se se considerar que, na maioria dos 

casos, essas condições são fatores essenciais para o desempenho adequado do trabalho das 

PcD’s. 
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A Figura 5.9 apresenta analogamente a distribuição percentual das respostas do 

contingente da amostra em relação aos escores mais elevados nas diferentes categorias de 

atributos valorativos.  

 
Figura 5.9: Proporções (%) dos participantes por categorias valorativas 

 

Em relação aos atributos valorativos, a categoria de maior relevância no trabalho 

foi ‘Dignidade’, o que mostra que, para as pessoas com deficiência, as atividades no 

trabalho devem ser prioritariamente ajustadas a um ambiente capaz de proporcionar 

recursos adequados em termos de assistência, segurança, boa comunicação e 

independência financeira. 

Secundariamente, as categorias ‘Reconhecimento’ e ‘Justiça e Realização’ são 

vistas também como importantes por boa parte dos respondentes, o que se evidencia ainda 

pelo fato de que 14,8% dos participantes apresentaram escores iguais em pelo menos duas 

destas categorias (incluindo ainda a categoria ‘dignidade’). No universo da amostra, a 

categoria ‘Ocupação e sobrecarga’ ocupou apenas 0,6% das respostas. 

As PcD’s demonstram com estes dados que fatores como equipamentos adequados 

e em boas condições, conforto ambiental, equidade de direitos entre colegas, equilíbrio 

entre esforços realizados e recompensas advindas, possibilidade de expressão da 

criatividade e a livre iniciativa da tomada de decisões são muito relevantes no ideal de 

trabalho que compartilham. Resulta, portanto, que as características de idealização do 

trabalho, para as pessoas com deficiência e no âmbito da amostra analisada, pressupõem a 

presença de uma variedade de requisitos que, embora em diferentes escalas, se 

complementam e traduzem-se no trabalho ideal. 
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5.1.4  Padrões do significado do trabalho 

 

Para a compreensão e aplicação deste modelo (Borges, 1998; Borges & Alves 

Filho, 2003), faz-se necessária estabelecer uma definição de padrão do significado do 

trabalho - utilizada previamente pela Equipe MOW (1987), como sendo uma combinação 

de escores dos indivíduos nas diferentes dimensões (facetas) do construto significado do 

trabalho. 

Os padrões do significado do trabalho estão relacionados à identificação de 

configurações gerais, articulando as várias facetas do significado do trabalho: centralidade, 

atributos descritivos, atributos valorativos, e hierarquia dos atributos; compartilhadas por 

grupos de pessoas (Borges & Yamamoto, 2010). Neste contexto, o teste ANOVA foi 

aplicado para verificar se entre os clusters (ou padrões) existia uma diferença atribuída à 

centralidade do trabalho (Tabela 5.16). 

  

Tabela 5.16: Os clusters e a centralidade do trabalho 

Centralidade relativa          F        p 

Meu lazer 0,673 0,511 

Minha comunidade 2,790 0,064 

Meu trabalho 0,924 0,399 

Minha religião 0,016 0,984 

Minha família 0,335 0,716 

 

Uma vez que todos os valores de p foram superiores a 0,05, a centralidade do 

trabalho não constitui um fator de diferenciação entre os clusters, ou seja, independente de 

se estar no cluster 1, 2 ou 3, a centralidade atribuída à família, trabalho, comunidade, lazer 

e religião é a mesma; logo, a centralidade não é um fator de diferenciação entre os grupos. 

Neste sentido, neste estudo, os padrões foram identificados utilizando-se apenas os 

escores dos participantes nos atributos descritivos e valorativos e na hierarquia dos 

atributos, uma vez que os escores em centralidade do trabalho não se mostraram capazes 

de contribuir para diferenciar os conglomerados. Para identificar os padrões na amostra de 

pessoas com deficiência, foi utilizada a técnica Análise de Cluster. 

Os métodos de Análise de Cluster são procedimentos de estatística multivariada 

que tentam organizar um conjunto de entidades (indivíduos ou objetos) em grupos 
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relativamente homogêneos. Os procedimentos hierárquicos de análise de clusters 

produzem diagramas que descrevem o processo de agregação. Dado um conjunto de n 

indivíduos, para os quais existe informação sob a forma de variáveis, o método de análise 

de Cluster procede ao agrupamento de indivíduos em função da informação existente, de 

tal modo que os indivíduos pertencentes a um mesmo grupo sejam tão semelhantes quanto 

possível e sempre mais semelhantes aos elementos do mesmo grupo do que a elementos 

dos grupos restantes (Pereira, 2006). 

As análises realizadas permitiram considerar três grandes agrupamentos (Tabela 

5.17), em função dos fatores do significado do trabalho identificados na pesquisa 

(excluídos aqueles relativos à centralidade do trabalho, como exposto previamente). 

 

Tabela 5.17: Análises de Cluster para os padrões do significado do trabalho 

Padrões 
Cluster 1 

n = 73 

Cluster 2 

n = 18 

Cluster 3 

n = 78 

FD 1 - Sobrecarga e desumanização 2,094 2,525 2,386 

FD 2 - Oportunidade e justiça no trabalho 2,806 1,227 2,172 

FD 3 - Participação e recompensa 3,202 1,318 2,410 

FD 4 - Segurança e acolhimento 3,415 1,656 2,559 

FD 5 - Condições de trabalho 3,639 1,990 2,921 

FD 6 - Sobrevivência pessoal e familiar 3,603 2,425 3,133 

FD 7 - Cargas de trabalho 3,377 2,889 3,123 

FV 1 - Justiça e realização 3,753 3,383 3,627 

FV 2 - Dignidade 3,850 3,569 3,723 

FV 3 - Reconhecimento 3,832 3,442 3,629 

FV 4 - Ocupação e sobrecarga 3,332 2,274 2,956 

         F: fator; D: descritivo; V: valorativo; n: número de participantes. 

 

- Cluster 1 (Realizados): neste cluster foram contemplados 73 participantes, o que 

corresponde a 43,2% da amostra. De uma maneira geral, as pessoas deste grupo tendem a 

atribuir escores elevados para todos os fatores integrantes das análises. De um conjunto de 

respostas que variava de 0 a 4, a menor média encontrada foi atribuída ao fator descritivo 

‘Sobrecarga e Desumanização’ (2,09), ou seja, essas pessoas tendem a assumir uma 

posição de neutralidade sobre se o trabalho real propicia condições para o indivíduo sentir-

se desumanizado, discriminado e/ou inferior.  
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De maneira oposta, as maiores médias nos fatores descritivos recaíram no fator 

‘Condições de Trabalho’ (3,63), que consiste na presença real de equipamentos adequados, 

segurança, higiene e assistência no ambiente de trabalho e no fator ‘Sobrevivência Pessoal 

e Familiar’ (3,60), que está relacionado com a garantia de condições econômicas de 

sobrevivência e de sustento pessoal e familiar, além de estabilidade no emprego. Os 

membros desse grupo tendem a perceber características mais humanizantes no trabalho. 

Nos fatores valorativos (relacionados ao trabalho idealizado), a média de todos os 

fatores foi alta, girando entre 3,3 e 3,8. Prevalecem neste grupo os participantes do sexo 

feminino, com idade até 30 anos. A maioria possui deficiência física, e mora na região 

Sudeste ou Norte. Em relação à centralidade absoluta do trabalho, foi o grupo que atribuiu 

maior importância ao trabalho (média de 5,92). 

 

- Cluster 2 (Insatisfeitos Apáticos): este constitui o menor grupo, englobando 18 

participantes, ou 10,7% da amostra total. De uma maneira geral, este grupo se caracteriza 

por médias menores em todos os fatores, principalmente nos fatores descritivos 

‘Oportunidade e Justiça no Trabalho’ (1,22) e ‘Participação e Recompensa’ (1,31).  

Dessa forma, os participantes demonstram que percebem o trabalho real com falta 

de condições de higiene e segurança. Não estão satisfeitos com as provisões salariais e 

atestam que não há equilíbrio entre esforços e recompensas. O trabalhador não se sente 

inserido em um ambiente no qual se preserva um sentimento de dignidade. É o grupo com 

menor diferença de escores entre atributos descritivos e valorativos, o que mostra que estes 

participantes não possuem uma expectativa de trabalho ideal muito diferente do trabalho 

concreto que realizam. 

Dentre os atributos valorativos, as médias maiores foram nos fatores ‘Justiça e 

Realização’ (3,38), ‘Dignidade’ (3,56) e ‘Reconhecimento’ (3,44). Neste grupo, os 

participantes são – em sua maioria – homens casados com mais de 50 anos e baixa 

escolaridade.  Há predomínio de pessoas das regiões Sudeste e Norte e que possuem 

deficiência auditiva. A média de centralidade absoluta do trabalho é a mais baixa (5,22).    

 

- Cluster 3 (Instrumental econômico): grupo que compreende 78 participantes, o que 

corresponde a 46,2% das respostas. Apresentam médias moderadas nos fatores descritivos, 

sendo a mais baixa no item ‘Oportunidade e Justiça no trabalho’ (valor de 2,17: os 

participantes desse grupo percebem seu trabalho cotidiano com poucas condições de 

higiene, conforto e segurança) e a mais elevada para o item ‘Sobrevivência pessoal e 
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familiar’ (com valor 3,13: o trabalho, de forma geral, garante condições de sobrevivência e 

de sustento pessoal e familiar).  

Nos atributos valorativos, destacam-se médias um pouco mais elevadas, mas com 

diferenças pouco significativas se comparadas às médias dos atributos descritivos, o que 

pode também caracterizar um grupo mais apático. Neste grupo, há uma distribuição similar 

entre pessoas do sexo masculino e feminino, e casadas e não casadas. Prevalecem pessoas 

com mais de 30 anos, com alta escolaridade, e que trabalham na organização em um 

período entre 6 e 15 anos. A maior parte possui deficiência auditiva e reside nas regiões 

Nordeste e Sul. A média da centralidade do trabalho foi de 5,37. 

Em todos os grupos analisados, as maiores médias nos atributos valorativos foram 

constatadas para os fatores ‘Justiça e Realização’, ‘Dignidade’ e ‘Reconhecimento’, o que 

demonstra que as pessoas com deficiência tendem a idealizar o ambiente de trabalho como 

fonte de prazer, oportunidade de ajudar o outro, expressão da criatividade, possibilidade de 

tomada de decisões, independência financeira e retorno econômico merecido. 

Além disso, é interessante sublinhar que o cluster de maior satisfação com o 

trabalho era predominantemente formado por pessoas com deficiência física e os dois 

outros, por pessoas com deficiência auditiva. Como as deficiências colocam desafios 

diferentes na adaptação das pessoas e exigências de condições de trabalho diversas, esse 

resultado indica a necessidade de outros estudos que possam identificar os possíveis 

motivos dessa diferença. 

 

5.2  SUPORTE NO TRABALHO 

 

5.2.1 Suporte Social 

 

O suporte social, constituído pelo auxílio ou apoio que alguém recebe de outras 

pessoas, de instituições ou organizações, implica uma abordagem multidimensional que 

inclui recursos – tanto materiais quanto psicológicos – aos quais as pessoas têm acesso por 

meio de suas redes sociais.  

O instrumento utilizado neste estudo, Escala de Percepção de Suporte Social no 

Trabalho (EPSST), tem o intuito de verificar a percepção de empregados acerca do suporte 

social oferecido pelas organizações. A EPSST caracteriza-se por ser uma escala 

multidimensional, contendo 18 questões divididas em três classes, quais sejam (Gomide 

Jr., Guimarães & Damásio, 2004): 
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 Suporte Social Emocional: crenças do empregado de que na organização 

empregadora existem pessoas em quem se possa confiar, que se mostram 

preocupadas umas com as outras, se valorizam e se gostam → questões 1, 2, 3, 6, 7 

e 15 

 Suporte Social Instrumental: crenças do empregado de que a organização 

empregadora o provê de insumos materiais, financeiros, técnicos e gerenciais → 

questões 4, 5, 11 e 14 

 Suporte Social Informacional: crenças do empregado de que a organização 

empregadora possui uma rede de comunicações comum que veicula informações 

precisas e confiáveis → questões 8, 9, 12, 13, 16, 17 e 18 

 

Os resultados da EPSST podem variar numa escala Likert de (1) discordo 

totalmente a (5) concordo totalmente. Considera-se que, quanto maior for o escore médio 

dos fatores, maior é a percepção dos respondentes de que a organização para a qual 

trabalha oferece o tipo de suporte contemplado no fator. Desta forma, médias iguais ou 

menores que 2,0 sinalizam que o funcionário não percebe o suporte indicado pelo fator, 

enquanto que, médias iguais ou superiores a 4,0 indicam boa percepção do suporte 

(Gomide Jr., Guimarães & Damásio, 2008). 

As Tabelas 5.18, 5.19 e 5.20 apresentam os resultados das estatísticas descritivas 

(parâmetros limites, médias e desvio-padrão) visando quantificar o comportamento geral 

da amostra relativa aos três tipos de suporte social. 

 

Tabela 5.18: Estatísticas descritivas para os itens relativos ao Suporte Social Emocional 

Suporte Social Emocional Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1 - As pessoas gostam umas das outras. 3,66 0,80 1 5 

2 - As pessoas podem compartilhar umas com as outras seus 

problemas pessoais. 
3,37 0,89 1 5 

3 - As pessoas são amigas umas das outras. 3,37 0,91 1 5 

6 - Pode-se confiar nas pessoas. 3,12 0,98 1 5 

7 - Pode-se confiar nos superiores. 3,26 1,00 1 5 

15 - Os salários são pagos em dia. 4,70 0,47 3 5 

  Média Geral: 3,58 
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Tabela 5.19: Estatísticas descritivas para os itens relativos ao Suporte Social Instrumental 

Suporte Social Instrumental Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

4 - Há recompensa financeira pelos esforços dos empregados. 3,20 1,14 1 5 

5 - Os equipamentos estão sempre em boas condições de uso. 3,21 1,20 1 5 

11 - Há ajuda financeira para que seus empregados se 

especializem. 
3,93 1,00 1 5 

14 - Paga-se salários compatíveis aos esforços dos 

empregados. 
3,01 1,17 1 5 

Média Geral: 3,54 

 

Tabela 5.20: Estatísticas descritivas para itens relativos ao Suporte Social Informacional 

Suporte Social Informacional  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

8 - As informações circulam claramente entre os setores da 

empresa.  
3,12 1,07 1 5 

9 - As pessoas são informadas sobre as decisões que envolvem 

o trabalho que realizam. 
3,37 1,06 1 5 

12 - Há facilidade de acesso às informações importantes. 3,53 1,00 1 5 

13 - Os empregados têm os equipamentos necessários para 

desempenharem suas tarefas. 
3,51 1,09 1 5 

16 - As informações importantes para o trabalho são 

repassadas com agilidade. 
3,46 0,98 1 5 

17 - Os superiores compartilham as informações importantes 

com os empregados  
3,49 0,93 1 5 

18 - As informações importantes para o trabalho são 

compartilhadas por todos. 
3,35 0,98 1 5 

Média Geral: 3,40 

 

Os resultados indicam que todas as médias dos respondentes em relação a todos os 

tipos de suporte social tiveram uma tendência mais voltada à neutralidade ou ao não 

posicionamento em relação aos aspectos pesquisados. Numa escala de 5 pontos, a maior 

média foi atribuída ao Suporte Emocional (3,58), seguida pelo Suporte Instrumental (3,54) 

e pelo Suporte Informacional (3,40). Evidenciou-se, portanto, uma maior percepção à 

doação de recursos afetivos pela rede social, incluindo compreensão, atenção e 

preocupação com o outro. Em contrapartida, o tipo de suporte com menor percepção foi o 

Informacional, que inclui que inclui ter acesso às informações importantes dentro da 

empresa (Siqueira, 2008). 
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Para fins de correlação, uma pesquisa com trabalhadores de empresas privadas e 

públicas na região do Triângulo Mineiro (Moraes, 2007) forneceu médias para suporte 

social instrumental de 2,96, para o suporte social emocional de 2,90 e para o suporte social 

informacional de 2,78. 

Outra pesquisa, esta realizada na região Sul do país com bancários (Andrade, 

2010), teve como resultado a média de 3,33 para suporte social instrumental, 3,28 para o 

suporte social emocional e de 3,54 para o suporte social informacional. Dessa forma, 

conclui-se que outras pesquisas têm encontrado médias próximas às obtidas neste trabalho, 

o que indica que a percepção de suporte social não tem a ver com o fato de ter deficiência 

ou não. 

No que tange às variáveis componentes de cada fator, a variável que obteve maior 

média no âmbito do Suporte Emocional foi a expressa por ‘Os salários são pagos em dia’ 

enquanto, no Suporte Instrumental, foi a seguinte: ‘Há ajuda financeira para que seus 

empregados se especializem’, o que mostra que nas organizações em que as PcD’s desta 

pesquisa fazem parte ocorre o cumprimento das obrigações trabalhistas na forma de 

remuneração para com os seus funcionários e a manutenção de políticas internas que 

fomentam o aperfeiçoamento profissional. 

Em relação ao Suporte Informacional, a maior média foi dada à variável “Há 

facilidade de acesso às informações importantes”, demonstrando que as PcD’s percebem 

que as informações pertinentes ao seu trabalho estão disponíveis. 

Os resultados indicam que todas as médias em relação a todos os tipos de suporte 

social tiveram uma tendência mais voltada à neutralidade ou ao não posicionamento em 

relação aos aspectos pesquisados.  

Tendo em vista que as médias obtidas para os tipos de suporte social no trabalho 

resultaram em valores muito próximos (principalmente no que diz respeito aos tipos 

emocional e instrumental de suporte no trabalho), aplicou-se o teste t para amostras 

emparelhadas, visando identificar se há diferença significativa entre as médias para um 

mesmo respondente (Tabela 5.21). 

 

Tabela 5.21: Teste t entre os tipos de suporte social no trabalho 

Pares Diferenças entre pares  

T p Médias            Desvio Padrão 

Suporte Social Emocional - Suporte Social Informacional   0,178                 0,628 3,695 0,00* 

Suporte Social Emocional - Suporte Social Instrumental   0,042                 0,588 0,938 0,35 

Suporte Social Informacional- Suporte Social Instrumental   -0,136                0,571 -3,097 0,00* 

Nota: * p < 0,05: dados ‘significantes’ 
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Os resultados demonstram que existem diferenças de médias estatisticamente 

significativas entre as percepções do suporte Social Emocional e Social Informacional e do 

suporte Social Informacional e Social Instrumental (o que não ocorreu em relação à 

percepção do Suporte Social Emocional e Suporte Social Instrumental). Com base nesse 

resultado, pode-se inferir que as pessoas com deficiência da amostra apresentam 

percepções similares em relação à existência do suporte social emocional e do suporte 

social instrumental no ambiente de trabalho. 

 

 As relações entre o Suporte Social no trabalho e o perfil dos participantes 

 

Visando identificar se a percepção dos participantes em relação ao suporte social no 

trabalho difere quando consideradas as variáveis sociodemográficas, foram realizados os 

testes t e ANOVA para amostras independentes. A Tabela 5.22 apresenta os resultados 

obtidos para o suporte social emocional. 
 

Tabela 5.22: Suporte Social Emocional e perfil dos participantes 

Variáveis Categorias 

                           

        t/F          p 

(Médias/Desvio 

Padrão) 

Sexo 
Masculino 3,60 / 0,60 

0,23 0,63 Feminino 3,53 / 0,58 

          

Estado Civil 
Casado 3,57 / 0,60 

0,11 0,67 Outro 3,58 / 0,59 

          

Faixa Etária 

Até 30 anos 3,69 / 0,58 

2,03 0,13 

31 a 50 anos 3,58 / 0,60 

Acima de 50 anos 3,37 / 0,53 

          

Escolaridade 

Até E.M incompleto 3,30 / 0,85 

1,10 0,33 

E.M completo + Sup. Incompleto 3,65 / 0,57 

Acima de Sup. completo 3,55 / 0,58 

          

Função do cargo 

Administrativo 3,24 / 0,58 

0,23 0,87 

Técnico 3,60 / 0,59 

Técnico profissional 3,64 / 0,66 

Gestão 3,55 / 0,60 

          

Tempo de 

organização 

Até 5 anos 3,66/ 0,55 

1,85 0,16 

De 6 a 15 anos 3,50 / 0,60 

Mais de 16 anos 3,47 / 0,68 
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Tipo de deficiência 

Física 3,64 / 0,59 

4,48 0,08 

Visual 3,67 / 0,47 

Auditiva 3,32 / 0,63 

          

Região do país 

Sudeste 3,58 / 0,61 

0,41 0,79 

Sul 3,67 / 0,58 

Norte 3,61 / 0,52 

Nordeste 3,44 / 0,58 

Centro-Oeste 3,58 / 0,56 

* p < 0,05: dados ‘significantes’; valores em negrito: testes t; demais valores: testes ANOVA. 

 

No contexto do trabalho, o suporte emocional encontra-se relacionado à crença de 

que existem pessoas confiáveis, preocupadas umas com as outras, que se valorizam e se 

gostam (Gomide Jr., Guimarães & Damásio, 2008). Em relação ao perfil dos pesquisados e 

ao suporte emocional, não foi obtida nenhuma diferença significativa. Desse modo, o perfil 

dos participantes não interfere na percepção de suporte social emocional. 

A tabela 5.23 dispõe os resultados referentes ao suporte social instrumental. O 

suporte instrumental está relacionado aos vários tipos de auxílio tangível que um indivíduo 

pode receber de outra pessoa, através de sua rede social (ou organização), correspondendo 

aos recursos materiais disponibilizados a um indivíduo, como o pagamento de salários 

justos e disponibilidade de recursos para a realização de suas atividades (Rodriguez & 

Cohen, 1998; Gomide Jr., Guimarães & Damásio, 2008).  

 

Tabela 5.23: Suporte Social Instrumental e perfil dos participantes 

Variáveis Categorias 

    

        t/F          p 

(Médias/Desvio 

Padrão) 

Sexo 
Masculino 3,56 / 0,68 

0,07 0,78 Feminino 3,48 / 0,68 

          

Estado Civil 
Casado 3,52 / 0,68 

0,09 0,76 Outro 3,55 / 0,68 

          

Faixa Etária 

Até 30 anos 3,76 / 0,75 

9,8 0,00* 

31 a 50 anos 3,56 / 0,62 

Acima de 50 anos 2,99 / 0,57 

          

Escolaridade 

Até E.M incompleto 3,88 / 0,60 

1,72 0,18 

E.M completo + Sup. Incompleto 3,63 / 0,67 

Acima de Sup. completo 3,47 / 0,68 
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Função do cargo 

Administrativo 3,62 / 0,66 

1,38 0,25 

Técnico 3,40 / 0,65 

Técnico profissional 3,55 / 0,87 

Gestão 3,67 / 0,63 

          

Tempo de 

organização 

Até 5 anos 3,74 / 0,65 

8,29 0,00* 

De 6 a 15 anos 3,33 / 0,68 

Mais de 16 anos 3,34 / 0,55 

          

Tipo de deficiência 

Física 3,63 / 0,69 

4,49 0,01* 

Visual 3,53 / 0,52 

Auditiva 3,25 / 0,69 

          

Região do país 

Sudeste 3,57 / 0,70 

0,45 0,21 

Sul 3,64 / 0,65 

Norte 3,57 / 0,72 

Nordeste 3,21 / 0,64 

Centro-Oeste 3,54 / 0,51 

*p < 0,05: dados ‘significantes’; valores em negrito: testes t; demais valores: testes ANOVA. 

 

Com base nos dados obtidos, constata-se que variáveis como ‘faixa etária’, ‘tempo 

de organização’ e ‘tipo de deficiência’ podem interferir na percepção de suporte 

instrumental. Assim, pode-se afirmar, com 95% de confiança, que os funcionários com 

idade inferior a 30 anos, atribuem médias superiores (3,76) para este tipo de suporte. A 

média vai diminuindo à medida que os funcionários possuem uma idade mais avançada: 

3,56, numa idade entre 31 e 50 anos a 2,99, se o profissional tem mais de 50 anos.  

Em relação ao tempo de organização, a percepção desse tipo de suporte é maior 

quando o profissional está empregado há menos de 5 anos (média de 3,74), média que 

diminui quando o empregado está na organização entre 6 e 15 anos (3,33) ou há mais de 16 

anos (3,34). 

O tipo de deficiência mostra que as pessoas com deficiência física têm uma maior 

percepção de suporte instrumental (3,63), seguidas de PcD’s visuais (3,53) e PcD’s 

auditivas (3,25). 

Finalmente, os dados relativos às correlações entre o suporte social informacional e 

o perfil dos participantes da pesquisa estão sistematizados na Tabela 5.24. O suporte social 

informacional diz respeito à crença de que a organização dispõe de uma rede de 

comunicações por meio da qual são veiculadas informações precisas e confiáveis, 

provendo informações importantes acerca das atividades de trabalho (Gomide Jr., 

Guimarães & Damásio, 2008). 
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As análises referentes ao suporte informacional e ao perfil sociodemográfico dos 

participantes mostram que as variáveis ‘faixa etária’, ‘escolaridade’ e ‘tempo de 

organização’ influenciam a percepção de suporte informacional. 

Os funcionários com idade inferior a 30 anos atribuem médias mais elevadas (3,51) 

para este tipo de suporte. A média diminuiu entre os funcionários entre 31 e 50 anos (3,44) 

e diminuiu significativamente para o caso de funcionários com idades mais avançadas, 

valor de 2,98, se o profissional tem mais de 50 anos. 

As análises relativas ao grau de escolaridade mostram que, quanto maior o grau de 

escolaridade, menor a percepção de suporte informacional. Dessa forma, considerando um 

nível de significância de 5%, é possível afirmar que as PcD’s que possuem escolaridade 

acima de superior completo atribuem médias estatisticamente inferiores (3,36) às 

atribuídas por aqueles que possuem ensino médio incompleto (3,88). 

Por fim, o tempo de organização mostrou uma percepção inferior atribuída por 

quem está trabalhando na mesma organização num período entre 6 e 15 anos (média de 

3,12), em relação aos profissionais que trabalham há 5 anos (3,58) ou há mais de 16 anos 

(3,59). 
 

Tabela 5.24: Suporte Social Informacional e perfil dos participantes 

  (Médias/Desvio 

Padrão)         t/F          p 

Sexo 
Masculino 3,44 / 0,79 

0,74 0,78 Feminino 3,33 / 0,79 

          

Estado Civil 
Casado 3,42 / 0,74 

0,09 0,76 Outro 3,38 / 0,84 

          

Faixa Etária 

Até 30 anos 3,51 / 0,86 

3,46 0,03* 

31 a 50 anos 3,44 / 0,73 

Acima de 50 anos 2,98 / 0,90 

          

Escolaridade 

Até E.M incompleto 3,88 / 0,35 

3,46 0,03* 

E.M completo + Sup. Incompleto 3,43 / 0,88 

Acima de Sup. completo 3,36 / 0,75 

          

Função do cargo 

Administrativo 3,54 / 0,73 

1,65 0,17 

Técnico 3,23 / 0,78 

Técnico profissional 3,42 / 0,95 

Gestão 3,42 / 0,85 

          

Tempo de 

organização 

Até 5 anos 3,58 / 0,73 

7,18 0,00* De 6 a 15 anos 3,12 / 0,83 
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Mais de 16 anos 3,59 / 0,65 

          

Tipo de deficiência 

Física 3,50 / 0,80 

2,96 0,05 

Visual 3,33 / 0,63 

Auditiva 3,14 / 0,83 

          

Região do país 

Sudeste 3,45 / 0,81 

0,90 0,46 

Sul 3,47 / 0,65 

Norte 3,12 / 1,06 

Nordeste 3,16 / 0,78 

Centro-Oeste 3,44 / 0,54 

*p < 0,05: dados ‘significantes’; valores em negrito: testes t; demais valores: testes ANOVA. 

 

A partir das análises realizadas verifica-se que as pessoas com deficiência física, 

com menos tempo de organização e mais jovens identificam a presença de maior suporte 

social instrumental que as demais. No que concerne ao suporte informacional, as maiores 

médias foram dadas pelos funcionários mais jovens, com menor escolaridade, e que 

trabalham na mesma organização por pouco ou muito tempo. Em relação ao suporte 

emocional, o perfil dos participantes não interferiu na sua percepção. 

 

5.2.2  Suporte Organizacional 

 

O suporte organizacional é percebido por indivíduos que identificam regularmente, 

no ambiente de trabalho, políticas de incentivo ao seu crescimento profissional, adoção de 

princípios éticos nas relações estabelecidas tanto com o trabalhador quanto com clientes e 

fornecedores e compromisso da organização em termos do reconhecimento e valorização 

dos seus empregados (Eisenberger et al., 1986).  

As organizações que pautam seus relacionamentos, tanto com clientes quanto com 

empregados, sob uma base sustentada por princípios éticos e de valorização profissional, 

contribuem efetivamente para uma percepção generalizada de suporte organizacional, 

vivência de sentimentos de prazer no ambiente do trabalho, visão empresarial, segurança 

financeira e crescimento profissional. Ao se caracterizar a falta de princípios básicos como 

honestidade, igualdade e transparência por parte da organização em relação aos clientes 

e/ou a seus trabalhadores, formalizam-se as condições para a manifestação de sentimentos 

crescentes de perdas de afetividade e desmotivação (Oliveira-Castro, Pilati & Borges-

Andrade, 1999; Siqueira, 2002; Siqueira & Gomide Junior, 2004). 
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Para a exploração dos dados referentes ao suporte organizacional, utilizou-se a 

Escala de Percepção de Suporte Organizacional (EPSO), que se caracteriza por ser uma 

escala unidimensional composta por 6 frases com sentido positivo (Siqueira & Gomide Jr., 

2008). Os respondentes aferiram os itens numa escala Likert de 5 pontos, que variou entre 

(1)  discordo totalmente a (5) concordo totalmente. 

A Tabela 5.25 apresenta os resultados das estatísticas descritivas (parâmetros 

limites, médias e desvio-padrão) visando quantificar o comportamento geral do 

contingente da amostra analisada em relação ao suporte organizacional.  

 

Tabela 5.25: Estatísticas descritivas para os itens relativos ao Suporte Organizacional 

Suporte Organizacional Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1. É possível obter ajuda dessa organização quando 

tenho um problema.  
3,65 0,96 1 5 

2. Essa organização realmente preocupa-se com meu 

bem-estar. 
3,50 1,03 1 5 

3. Essa organização estaria disposta a ampliar suas 

instalações para me ajudar a utilizar as minhas melhores 

habilidades no desempenho do meu trabalho. 

3,25 1,10 1 5 

4. Essa organização está pronta a me ajudar quando eu 

precisar de um favor especial. 
3,33 1,12 1 5 

5. Essa organização preocupa-se com minha satisfação 

no trabalho. 
3,24 1,11 1 5 

6. Essa organização tenta fazer com que meu trabalho 

seja o mais interessante possível.  
3,08 1,16 1 5 

Média Geral: 3,34 

 

A percepção de suporte organizacional, numa escala de cinco pontos, apresenta 

uma média geral de 3,34, média semelhante obtida por Andrade (2010) com amostra de 

bancários que não possuem deficiência (3,17). Em relação à avaliação das variáveis que 

compõem a EPSO, a maior média obtida (3,65) foi para a variável ‘É possível obter ajuda 

dessa organização quando tenho um problema’, indicando que as organizações, por meio 

das políticas e práticas de gestão, tendem a oferecer apoio aos seus funcionários. Em 

contrapartida, a questão de menor média (3,08) foi ‘Essa organização tenta fazer com que 

o meu trabalho seja o mais interessante possível’. Este resultado demonstra que as PcD’s 
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tiveram uma tendência a não se posicionar em relação à possíveis  iniciativas das 

organizações  para manter um ambiente de trabalho interessante. 

Estes resultados indicam que as pessoas com deficiência, em geral, revelam uma 

percepção de neutralidade em relação ao compromisso da organização para com elas.  

 

  As relações entre o Suporte Organizacional e o perfil dos participantes 

 

Analogamente às análises realizadas com o Suporte Social, foram realizados testes t 

e ANOVA para amostras independentes, visando identificar se ocorrem distinções da 

percepção dos participantes em relação ao suporte organizacional quando são consideradas 

as variáveis sociodemográficas.  

Conforme Rhoades e Eisenberger (2002), o suporte organizacional visa satisfazer 

necessidades de apoio emocional, afiliação, estima e aprovação, favorecendo os 

colaboradores e a própria organização. Nesse sentido, uma maior percepção de suporte 

organizacional irá conduzir a um sentimento de obrigação em virtude da norma de 

reciprocidade. O sentimento de gratidão – por parte do trabalhador – comumente irá 

incentivar um retorno para a organização, como melhorias no desempenho. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5.26. Ao se analisar as 

diferenças de médias para os participantes da pesquisa, os resultados mostraram ser 

significativos para as variáveis ‘tempo de organização’ e ‘região do país’.  

No primeiro caso, a percepção de suporte organizacional é menor para aqueles que 

estão na organização por tempo entre 6 e 15 anos (2,84), comparado aos que estão por um 

período menor que 5 anos (3,59) ou maior que 16 anos (3,63). No segundo caso, a maior 

média da percepção de suporte organizacional foi obtida na região Nordeste (3,74), seguida 

da região Sudeste (3,46) e Centro-Oeste (3,41) e com valores menores para as regiões Sul 

(3,34) e Norte (3,24). 

 

Tabela 5.26: Suporte Organizacional e perfil dos participantes 

Variáveis Categorias 

  

        t/F          p 

(Médias/Desvio 

Padrão) 

Sexo 

Masculino 3,35 / 0,90 

0 0,98 Feminino 3,31 / 0,93 

          

Estado Civil 

Casado 3,39 / 0,85 

0,09 0,76 Outro 3,29 / 0,96 

          



 120 

Faixa Etária 

Até 30 anos 3,76 / 0,75 

2,57 0,07 

31 a 50 anos 3,56 / 0,62 

Acima de 50 anos 2,97 / 1,05 

          

Escolaridade 

Até E.M incompleto 4,03 / 0,50 

2,95 0,06 

E.M completo + Sup. Incompleto 3,48 / 0,94 

Acima de Sup. completo 3,23 / 0,89 

          

Função do cargo 

Administrativo 3,49 / 0,92 

1,15 0,32 

Técnico 3,20 / 0,91 

Técnico profissional 3,29 / 1,02 

Gestão 3,30 / 0,71 

          

Tempo de 

organização 

Até 5 anos 3,59 / 0,81 

11,67 0,00* 

De 6 a 15 anos 2,84 / 0,89 

Mais de 16 anos 3,63 / 0,94 

          

Tipo de deficiência 

Física 3,42 / 0,91 

1,7 0,18 

Visual 3,36 / 0,66 

Auditiva 3,09 / 1,04 

          

Região do país 

Sudeste 3,46 / 0,89 

3,04 0,01* 

Sul 3,34 / 0,94 

Norte 3,24 / 0,77 

Nordeste 3,74 / 0,90 

Centro-Oeste 3,41 / 0,73 

* p < 0,05; dados ‘significantes’; valores em negrito : testes t;  demais valores : testes ANOVA. 

 

5.3  ASSOCIAÇÕES ENTRE OS CONSTRUTOS 

 

Com o objetivo de verificar se existe relação entre o suporte social e organizacional 

e o significado do trabalho real (categorias dos atributos descritivos), foram realizadas 

análises estatísticas multivariadas por meio da análise de regressão linear múltipla. Em 

todas as análises, a variável dependente foi constituída por uma das categorias associadas 

aos atributos descritivos (Figura 5.10).  

Como variáveis independentes foram utilizadas o Suporte Social, dividido em suas 

três categorias: emocional, instrumental e informacional; o Suporte Organizacional; e as 

variáveis sociodemográficas das pessoas com deficiência. Para cada fator de atributos 

descritivos, procedeu-se a uma análise por regressão múltipla. 
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Figura 5.10: Variáveis utilizadas nas análises de regressão múltipla 

 

Os modelos de regressão foram construídos por meio do método stepwise (Hosmer 

& Lemeshow, 2000), no qual a seleção de entrada das variáveis preditivas é feita 

estatisticamente, não tendo como base hipóteses teóricas prévias como ocorre no método 

hierárquico. Através da regressão múltipla stepwise, testou-se concomitantemente o poder 

de predição do bloco de variáveis e o poder de explicação de cada variável de forma 

individualizada. Assim, no método stepwise são fornecidos vários modelos de regressão, 

com diferentes combinações de variáveis independentes, segundo uma ordem decrescente 

de importância explicativa para as variações observadas.  

Para cada análise realizada, foi calculado o índice de Durbin-Watson (DW), que 

testa se os resíduos adjacentes ao plano de regressão são correlacionados e corrobora a 

hipótese de distribuição normal dos dados quando seus valores são próximos ou superiores 

a 2. Além disso, foi feito o teste Kolmogorov-Smirnov dos resíduos, visando confirmar a 

distribuição normal dos modelos de regressão. Para todas as sete regressões realizadas 

obteve-se a confirmação da normalidade dos resíduos, o que respalda os resultados das 

regressões. A seguir, são apresentadas as tabelas referentes aos dados das análises de 

regressão múltipla realizadas. Nessas tabelas, estão presentes apenas os resultados que 

foram significativos nos modelos finais de cada análise, ou seja, aqueles modelos que 

explicaram melhor a variação dos escores globais. 

 A Tabela 5.27 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla da 

variável dependente VD1  ‘Sobrecarga e Desumanização’, em comparação ao conjunto 

de todas as variáveis independentes. 
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Tabela 5.27: Regressão linear múltipla do fator VD1: ‘Sobrecarga e Desumanização’ 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

 Padrão 

Beta 

padronizado 
T p 

Constante 1,922 0,096   20,07 0,000* 

Tempo de organização - 6 a 15 

anos  
0,350 0,109 0,246 3,202 0,002* 

Tempo de organização - Mais de 

16 anos  
0,192 0,173 0,085 1,113 0,267 

Deficiência Visual 0,105 0,14 0,057 0,748 0,456 

Deficiência Auditiva 0,345 0,13 0,203 2,661 0,009* 

Estado Civil - Casado 0,195 0,104 0,140 1,880 0,062 

R
2
 = 0,110; F(5,163) = 5,134; p = 0,000*; DW = 2,176 ; * p < 0,05; dados ‘significantes’ 

 

O modelo final desta análise apresentou a seguinte reta de regressão, para o 

conjunto de variáveis investigadas:  

 

y = 1,922 + 0,350 tempo de organização (6 a 15 anos) + 0,192 tempo de organização 

(mais de 16 anos) + 0,105 deficiência visual + 0,345 deficiência auditiva + 0,195 estado 

civil 

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,110, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 5.27 explicaram 11% da variação do fator Sobrecarga e Desumanização. 

Esse resultado indica que as variáveis ‘Tempo de organização - 6 a 15 anos’ e 

‘Tempo de organização - Mais de 16 anos’, quando comparadas com ‘Tempo de 

Organização – Até 5 anos
3
’; ‘Deficiência Visual’ e ‘Deficiência Auditiva’, quando 

comparadas à ‘Deficiência física
4
’; e ‘Estado Civil – Casado’, quando comparado com 

‘Estado Civil – Não casado
5
’, interferem no fator ‘Sobrecarga e Desumanização’ (o quanto 

os participantes avaliam que, na realidade, o trabalho implica uma grande carga de tarefas, 

exigência de esforço físico e rapidez). 

Assim, as PcD’s com mais tempo de casa (comparadas com as que trabalham na 

mesma organização num período entre 0 e 5 anos), as pessoas com deficiência visual e 

                                                 
3
 A variável ‘Tempo de Empresa’ foi dividida em 3 categorias, as quais: ‘Tempo de Empresa – Até 5 anos’, 

‘Tempo de Empresa – 6 a 15 anos’ e ‘Tempo de Empresa – Mais de 16 anos’. A variável escolhida para ser a 

comparativa foi ‘Tempo de Empresa – Até 5 anos’. 
4
 A variável ‘Tipo de deficiência’ foi dividida em 3 categorias, as quais: ‘Deficiência física’,  ‘Deficiência 

Visual’ e ‘Deficiência Auditiva’.  A variável escolhida para ser a comparativa foi ‘Deficiência Física’. 
5
 A variável ‘Estado Civil’ foi dividida em 2 categorias, as quais: ‘Estado Civil - casado’ e ‘Estado Civil – 

não casado’.  A variável escolhida para ser a comparativa foi ‘Estado Civil – não casado’. 
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auditiva (comparadas com as pessoas com deficiência física) e as pessoas casadas 

(comparadas com as não-casadas) percebem o trabalho de forma mais desgastante.  

Ao comparar a importância relativa, por meio do valor de beta padronizado, das 

variáveis preditivas referentes ao fator ‘Sobrecarga e Desumanização’, percebe-se que o 

tempo de organização (6 a 15 anos) é a mais explicativo, com um valor de 0,246, seguido 

pela deficiência auditiva (0,203) e o estado civil - casado (0,140). Todas essas variáveis 

interferem positivamente na variação do fator ‘Sobrecarga e Desumanização’. 

A Tabela 5.28 apresenta os resultados da análise de regressão referente ao fator 

VD2  ‘Justiça no Trabalho’ em comparação com todas as variáveis independentes. 

 

Tabela 5.28: Regressão linear múltipla do fator VD2: ‘Oportunidade e Justiça no Trabalho’  

Variáveis preditivas Beta 

Erro Beta  
T p 

 Padrão padronizado 

Constante 0,333 0,273   1,22 0,225 

Suporte Social Informacional 0,282 0,074 0,329 3,79 0,000* 

Suporte Social Instrumental 0,297 0,088 0,298 3,37 0,001* 

Tempo de organização - De 6 a 15 anos -0,006 0,094 -0,004 -0,07 0,947 

Tempo de organização - Mais de 16 anos 0,322 0,143 0,146 2,26 0,025* 

Deficiência Visual -0,06 0,112 -0,033 -0,54 0,592 

Deficiência Auditiva -0,251 0,104 -0,151 -2,4 0,017* 

Sexo – Feminino 0,082 0,085 0,058 0,96 0,336 

Função do cargo - Técnico -0,021 0,094 -0,015 -0,22 0,824 

Função do cargo - Téc. profissional 0,243 0,14 0,11 1,74 0,084 

Função do cargo - Gestão 0,204 0,14 0,097 1,46 0,145 

R2 = 0,419; F(10,158) = 13,100; p = 0,000*; DW = 1,543; * p < 0,05; dados ‘significantes’ 

 

A reta de regressão obtida no modelo final desta análise foi a seguinte:  

 

y = 0,333 + 0,282 suporte social informacional + 0,297 suporte social instrumental - 

0,006 tempo de organização (6 a 15 anos) + 0,322 tempo de organização (mais de 16 

anos) - 0,060 deficiência visual  - 0,251 deficiência auditiva + 0,082 sexo - 0,021 função 

do cargo (técnico) + 0,243 função do cargo (técnico profissional) + 0,204 função do 

cargo (gestão).  

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,419, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 5.28 explicaram 41,9% da variação do fator ‘Oportunidade e Justiça no 

Trabalho’. 
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Isso significa que as variáveis ‘Suporte Social Informacional’; ‘Suporte Social 

Instrumental’; ‘Tempo de organização - De 6 a 15 anos’ e ‘Tempo de organização - Mais 

de 16 anos’, comparados ao ‘Tempo de Organização até 5 anos’; ‘Deficiência Visual’ e 

‘Deficiência Auditiva’, comparadas com ‘Deficiência Física’; e ‘Função do cargo – 

Técnico’ e ‘Função do cargo - Técnico Profissional’, comparados com ‘Função do cargo – 

Administrativo/Operacional
6
‘ explicam a percepção do fator ‘Oportunidade e Justiça no 

Trabalho’ (o trabalho garante boas condições de higiene, assistência, conforto, equidade de 

direitos entre colegas, provisão salarial e equilíbrio entre esforços e recompensas).  

Os resultados indicam que as PcD’s que trabalham há menos de 5 anos na mesma 

organização e as PcD’s que trabalham há mais de 16 anos percebem o trabalho como maior 

fonte de ‘Oportunidade e Justiça’ do que aquelas que tem um tempo de casa entre 6 e 15 

anos (beta negativo).  Também as pessoas com deficiência física associam o significado do 

trabalho à percepção de ‘Oportunidade e Justiça’ mais do que as pessoas com deficiência 

visual e auditiva (beta negativo) e as PCD’s em função de nível técnico são as que menos 

associam o significado do trabalho à ‘Oportunidade e Justiça’, quando comparadas aos 

demais cargos. 

A análise dos valores de beta padronizado permite afirmar que o suporte social 

informacional (percepção do empregado de que a organização possui uma rede de 

comunicações comum que veicula informações precisas e confiáveis) e suporte social 

instrumental (a organização provê recursos materiais, financeiros, técnicos e gerenciais) 

são os que mais se relacionam com o significado do trabalho ‘Oportunidade e Justiça’ 

(0,329 e 0,298, respectivamente). Esse resultado indica que o significado do trabalho para 

as PcD’s quando relacionado à questão da ‘Oportunidade e Justiça’ depende diretamente 

da percepção dessas pessoas em relação ao suporte social informacional e suporte social 

instrumental recebido, ratificando a importância da informação e dos recursos 

disponibilizados como relevantes para essa população, principalmente para as pessoas com 

deficiência física (Carvalho-Freitas et al., 2010). 

A Tabela 5.29 apresenta os resultados da análise de regressão referente ao fator 

VD3  ‘Participação e Recompensa’. O modelo final desta análise apresentou a seguinte 

reta de regressão, para o conjunto de variáveis investigadas:  

 

                                                 
6
 A variável ‘Função do cargo’ foi dividida em 4 categorias, as quais: ‘Função do cargo – 

Administrativo/Operacional’, ‘Função do cargo – Técnico’, ‘Função do cargo - Técnico Profissional’ e 

‘Função do cargo – Gestão’. A variável escolhida para ser a comparativa foi ‘Função do cargo – 

Administrativo/Operacional’. 
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y = -0,442 + 0,308 suporte organizacional + 0,347 suporte social instrumental + 0,204 

suporte social informacional + 0,160 sexo + 0,055 idade (31 a 50 anos) + 0,278 idade 

(mais de 50 anos).  

 

Tabela 5.29: Regressão linear múltipla do fator VD3: ‘Participação e Recompensa’ 

Variáveis preditivas Beta 

Erro Beta  
T p 

 Padrão padronizado 

Constante -0,442 0,234   -1,89 0,061 

Suporte Organizacional 0,308 0,062 0,373 5,00 0,000* 

Suporte Social Instrumental 0,347 0,082 0,315 4,25 0,000* 

Suporte Social Informacional 0,204 0,078 0,215 2,62 0,010* 

Sexo - Feminino 0,160 0,077 0,102 2,08 0,039* 

Idade - De 31 a 50 anos 0,055 0,091 0,035 0,61 0,541 

Idade - Mais de 50 anos 0,278 0,138 0,122 2,02 0,045* 

R
2
 = 0,602; F(6,162) = 43,405; p = 0,000*; DW = 1,561; * p < 0,05; dados ‘significantes’ 

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,602, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 5.29 explicaram 60,2% da variação do fator. Essa regressão foi a que 

teve maior poder explicativo, ou seja, as variáveis independentes possuíram maior poder de 

explicação no fator ‘Participação e Recompensa’ (o trabalhador está inserido em ambiente 

no qual se observa sentimento de prazer pela realização das tarefas, oportunidade de 

aprendizado e reconhecimento; as tarefas são realizadas de acordo com as possibilidades 

individuais; há adoção de medidas de assistência e provisão de equipamentos, o que gera 

bem-estar psíquico).   

As variáveis independentes ‘Suporte organizacional’; ‘Suporte Social 

Instrumental’; ‘Suporte Social Informacional’; ‘Sexo - feminino’ (comparado com ‘Sexo - 

masculino
7
‘); e ‘Idade - De 31 a 50 anos’ e ‘Idade - Mais de 50 anos’, comparados com 

‘Idade – Até 30 anos
8
‘, exercem uma influência positiva no significado do trabalho 

associado à ‘Participação e Recompensa’. O suporte organizacional é a variável que teve 

maior poder explicativo neste fator. Dessa forma, um aumento de uma unidade no fator 

suporte organizacional aumenta em 0,373 unidades a percepção do trabalhador de que está 

inserido em ambiente no qual há adoção de medidas de assistência, oportunidade de 

aprendizado, reconhecimento, no qual as tarefas são realizadas de acordo com as 

                                                 
7
 A variável ‘Sexo’ foi dividida em 2 categorias, as quais: ‘Sexo - feminino’ e ‘Sexo - masculino’.  A variável 

escolhida para ser a comparativa foi ‘Sexo - masculino’. 
8
 A variável ‘Idade’ foi dividida em 3 categorias, as quais: ‘Idade – Até 30 anos’, ‘Idade – 31 a 50 anos’ e 

‘Idade  – Mais de 50 anos’. A variável escolhida para ser a comparativa foi ‘Idade – Até 30 anos’. 
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possibilidades individuais. O suporte social instrumental também possui grande poder 

explicativo (0,315), o que mostra que quando a organização provê insumos materiais, 

financeiros, técnicos e gerenciais, o trabalhador sente maior prazer pela realização das 

tarefas, o que gera bem-estar psíquico. Assim, verifica-se que a atribuição de significado 

do trabalho relacionado à ‘participação e recompensa’ depende da percepção de suporte 

organizacional, suporte social instrumental e informacional, além das variáveis sexo e 

idade.   

A Tabela 5.30 apresenta os resultados da análise de regressão referente ao fator 

VD4  ‘Segurança e Acolhimento’, cuja reta de regressão final foi a seguinte:  

 

y = 0,367 + 0,171 suporte social emocional + 0,360 suporte social informacional + 

0,176 suporte organizacional - 0,080 deficiência visual - 0,290 deficiência auditiva + 

0,206 sexo + 0,044 função do cargo (técnico) + 0,255 função do cargo (técnico 

profissional) - 0,041 função do cargo (gestão).  

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,524, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 5.30 explicaram 52,4% da variação do fator ‘Segurança e Acolhimento’. 

 

Tabela 5.30: Regressão linear múltipla do fator VD4: ‘Segurança e Acolhimento’ 

Variáveis preditivas Beta 

Erro Beta 

padronizado 
T p 

 Padrão 

Constante 0,367 0,258   1,42 0,157 

Suporte Social Emocional  0,171 0,088 0,141 1,94 0,055 

Suporte Social Informacional  0,360 0,079 0,399 4,58 0,000* 

Suporte Organizacional 0,176 0,064 0,224 2,74 0,007* 

Deficiência Visual -0,080 0,106 -0,042 -0,75 0,453 

Deficiência Auditiva -0,290 0,100 -0,166 -2,92 0,004* 

Sexo - Feminino 0,206 0,081 0,138 2,54 0,012* 

Função do cargo - Técnico 0,044 0,091 0,029 0,48 0,632 

Função do cargo - Téc. profissional 0,255 0,134 0,110 1,90 0,059 

Função do cargo - Gestão -0,041 0,129 -0,018 -0,32 0,750 

R
2
 = 0,524; F(9,159) = 21,534; p = 0,000*; DW = 1,514; * p < 0,05; dados ‘significantes’ 

 

Assim, as variáveis ‘Suporte Social Emocional’; o ‘Suporte ‘Social Informacional’; 

o ‘Suporte Organizacional’; ‘Deficiência Visual’ e ‘Deficiência Auditiva’, comparadas 

com ‘Deficiência Física’; ‘Sexo – feminino’, comparado com ‘Sexo – masculino’; e a 

‘Função do cargo – Técnico’, ‘Função do cargo - Técnico Profissional’, e ‘Função do 
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cargo – Gestão’, comparados com ‘Função do cargo – Administrativo/Operacional’ são 

variáveis que influenciam no significado do trabalho relacionado ao fator ‘Segurança e 

Acolhimento’, no qual o trabalhador percebe que pode desenvolver suas habilidades 

interpessoais e sentir-se querido. Dessa forma, essas variáveis estão correlacionadas com 

uma percepção positiva de comunicação com os chefes e colegas de trabalho, e com a 

percepção de que a organização provê medidas de segurança que garantem a ausência de 

riscos.  

As variáveis ‘Tipo de deficiência’ e ‘Função do cargo – Gestão’ estão inversamente 

correlacionadas com o fator. Dessa forma, possuir deficiência visual ou auditiva e trabalhar 

numa função gerencial tende a não contribuir para uma percepção positiva desse fator. 

Sublinha-se que as deficiências visual e auditiva novamente têm uma percepção mais 

negativa de um componente do significado do trabalho, quando comparadas com a 

deficiência física.  

A Tabela 5.31 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla do 

fator VD5  ‘Condições de Trabalho’ e das variáveis independentes, com a seguinte reta 

de regressão final: 

 

y = 0,719 + 0,272 suporte social informacional + 0,220 suporte social instrumental + 

0,209 suporte organizacional + 0,183 sexo + 0,044 função do cargo (técnico) + 0,275 

função do cargo (técnico profissional) - 0,067 função do cargo (gestão).  

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,560, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 5.31 explicaram 56,0% do fator ‘Condições de Trabalho’. 

 

Tabela 5.31: Regressão linear múltipla do fator VD5: ‘Condições de Trabalho’ 

Variáveis preditivas Beta 

Erro Beta 

padronizado 
T p 

 Padrão 

Constante 0,719 0,195   3,691 0,000* 

Suporte Social Informacional  0,272 0,071 0,333 3,850 0,000* 

Suporte Social Instrumental 0,220 0,056 0,309 3,926 0,000* 

Suporte Organizacional 0,209 0,071 0,155 2,968 0,003* 

Sexo - Feminino 0,183 0,072 0,192 2,540 0,012* 

Função do cargo - Técnico 0,044 0,077 0,033 0,565 0,573 

Função do cargo - Téc. profissional 0,275 0,115 0,131 2,386 0,018* 

Função do cargo - Gestão -0,067 0,111 -0,034 -0,605 0,546 

R
2
 = 0,560; F(7,161) = 31,504; p = 0,000*; DW = 1,641; * p < 0,05; dados ‘significantes’ 
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As variáveis independentes ‘Suporte Social Informacional’; ‘Suporte Social 

Instrumental’; ‘Suporte Organizacional’; ‘Sexo feminino’, comparado com ‘Sexo 

masculino’; e ‘Função do cargo – Técnico’, ‘Função do cargo - Técnico Profissional’ e 

‘Função do cargo – Gestão’, comparados com ‘Função do cargo – 

Administrativo/Operacional’ influenciam o fator ‘Condições de Trabalho’. 

A análise dos valores de beta padronizado permite afirmar que todas as variáveis 

tiveram correlação positiva com o fator, exceto a ‘Função do cargo – Gestão’ (-0,067). 

Assim, as pessoas com deficiência que possuem cargos de gestão avaliam de forma mais 

negativa as ‘Condições de Trabalho’ quando comparadas com as pessoas que ocupam 

cargo administrativo/operacional. 

A variável com maior poder explicativo foi o ‘Suporte Social Informacional’ 

(0,333), seguida do ‘Suporte Social Instrumental’ (0,309), ambas com índices bastante 

superiores aos das demais variáveis preditivas. Isso demonstra que as crenças do 

empregado de que a organização o provê de recursos e possui uma rede comum de 

comunicações que veicula informações precisas e confiáveis o faz sentir-se seguro, 

assistido e amparado socialmente. Assim, verifica-se que a atribuição de significado do 

trabalho relacionado à ‘condição de trabalho’ depende da percepção de suporte 

organizacional, suporte social instrumental e informacional 

Ao se submeter o fator ‘Sobrevivência pessoal e familiar’ às análises de regressão 

linear múltipla, para o conjunto das variáveis independentes consideradas, foram obtidos 

os resultados apresentados na Tabela 5.32. 
 

Tabela 5.32: Regressão linear múltipla do fator VD6: ‘Sobrevivência pessoal e familiar’ 

Variáveis preditivas Beta 

Erro Beta 

padronizado 
T p 

 Padrão 

Constante 1,638 0,213   7,672 0,000* 

Suporte Social Informacional  0,162 0,058 0,253 2,806 0,006* 

Suporte Social Instrumental 0,268 0,07 0,359 3,829 0,000* 

Sexo - Feminino 0,248 0,067 0,235 3,680 0,000* 

Idade - De 31 a 50 anos 0,041 0,080 0,038 0,509 0,612 

Idade - Mais de 50 anos 0,250 0,124 0,162 2,016 0,045* 

Deficiência Visual 0,025 0,089 0,019 0,286 0,775 

Deficiência Auditiva -0,150 0,084 -0,121 -1,794 0,075 

R
2
 = 0,333; F(7,161) = 12,989; p = 0,000*; DW = 1,790; * p < 0,05; dados ‘significantes’ 
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A reta de regressão do modelo final desta análise, para o conjunto de variáveis 

investigadas, foi a seguinte: y = 1,638 + 0,162 suporte social informacional + 0,268 

suporte social instrumental + 0,248 sexo + 0,041 idade (31 a 50 anos) + 0,250 idade 

(mais de 50 anos) + 0,025 deficiência visual - 0,150 deficiência auditiva.  

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,333, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 5.32 explicaram 33,3% do fator ‘Sobrevivência Pessoal e Familiar’. 

Esse resultado indica que as variáveis ‘Suporte Social Informacional’; ‘Suporte 

Social Instrumental’; ‘Sexo – Feminino’, comparado com ‘Sexo masculino’; ‘Idade - De 

31 a 50 anos’ e ‘Idade - Mais de 50 anos’, comparadas com ‘Idade – Até 30 anos’; e 

‘Deficiência Visual’ e ‘Deficiência Auditiva’, comparadas com ‘Deficiência Física’ 

interferem no fator ‘Sobrevivência Pessoal e Familiar’. 

Os valores de beta padronizado demonstram que o ‘Suporte Social Instrumental’ 

constitui a variável com maior poder explicativo no fator (0,359). Assim, quanto maior a 

presença de estoques de recursos materiais e humanos no trabalho, maior a percepção da 

PcD de que possui um salário justo e um emprego estável, além de condições econômicas 

de sobrevivência e de sustento pessoal e familiar.   

A análise por ‘Idade’ mostra que, quanto maior a idade, maior a percepção de 

emprego estável e salário justo. A deficiência auditiva possui correlação inversa com o 

fator, assim, o aumento de uma unidade na variável deficiência auditiva resulta na 

diminuição de 0,150 unidades no escore do fator.  

Assim, verifica-se que a atribuição de significado do trabalho relacionado à 

‘sobrevivência pessoal e familiar’ depende da percepção de suporte social instrumental e 

informacional, além do sexo, idade e tipo de deficiência. 

A Tabela 5.33 apresenta os resultados da análise de regressão referente ao último 

fator analisado VD7  ‘Carga de Trabalho’. 

O modelo final desta análise apresentou a seguinte reta de regressão, para o 

conjunto de variáveis investigadas: 

 

 y = 2,067 + 0,148 suporte social informacional + 0,108 suporte social instrumental + 

0,181 sexo + 0,223 tempo de organização (6 a 15 anos) - 0,039 tempo de organização 

(mais de 16 anos) + 0,124 estado civil + 0,157 deficiência visual + 0,055 deficiência 

auditiva.  
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Tabela 5.33: Regressão linear múltipla do fator VD7: ‘Carga de Trabalho’ 

Variáveis preditivas Beta 

Erro Beta 

padronizado 
T P 

 Padrão 

Constante 2,067 0,225   9,178 0,000* 

Suporte Social Informacional  0,148 0,064 0,244 2,312 0,022* 

Suporte Social Instrumental 0,108 0,076 0,154 1,434 0,153 

Sexo - feminino 0,181 0,081 0,181 2,233 0,027* 

Tempo de organização – De 6 a 15 

anos 0,223 0,079 0,227 2,826 0,005* 

Tempo de organização - Mais de 16 

anos  -0,039 0,123 -0,025 -0,316 0,752 

Estado Civil - Casado 0,124 0,079 0,129 1,57 0,118 

Deficiência Visual 0,157 0,096 0,123 1,64 0,103 

Deficiência Auditiva 0,055 0,091 0,047 0,604 0,547 

R
2
 = 0,136; F(8,160) = 4,298; p = 0,000*; DW = 2,006; * p < 0,05; dados ‘significantes’ 

 

O valor de R² ajustado foi igual a 0,136, indicando que as variáveis preditivas 

listadas na Tabela 5.33 explicaram 13,6% da variação do fator Carga de Trabalho. 

As variáveis independentes ‘Suporte Social Informacional’; ‘Suporte Social 

Instrumental’; ‘Sexo - feminino’, comparado com ‘Sexo masculino’; ‘Tempo de 

organização – De 6 a 15 anos’ e ‘Tempo de organização - Mais de 16 anos’, comparados 

com ‘Tempo de Organização – até 5 anos’; Estado Civil – casado, comparado com ‘Estado 

Civil - não casado’; e ‘Deficiência Visual’ e ‘Deficiência Auditiva’, comparadas com 

‘Deficiência Física’ influenciam o fator ‘Carga de Trabalho’. 

 nn (0,244), seguida do ‘Tempo de organização - de 6 a 15 anos’ (0,227). As 

correlações significativas indicam que uma maior percepção de ‘Suporte Social 

Informacional’ (crenças do empregado de que a organização possui uma rede comum de 

comunicações que veicula informações precisas e confiáveis) e ser PcD do sexo feminino 

estão relacionados à maior percepção de que o trabalho representa ocupação, esforço 

mental e tarefas repetidas. Assim, verifica-se que a atribuição de significado do trabalho 

relacionado à ‘carga de trabalho’ depende da percepção de suporte social instrumental e 

informacional, além do sexo, tempo de organização, estado civil e tipo de deficiência. 

 

 Síntese das regressões 

 

Com o emprego da Análise de Regressão Múltipla (stepwise) foi testado o 

relacionamento (existência e magnitude) entre os fatores dos atributos descritivos (que 

consistiram nas variáveis dependentes) e o Suporte Social, dividido em suas três 

categorias: emocional, instrumental e informacional; o Suporte Organizacional; e as 
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variáveis sociodemográficas das pessoas com deficiência (que consistiram nas variáveis 

independentes). 

As Tabelas 5.34 e 5.35 apresentam e exploram os resultados das correlações entre 

as diferentes variáveis dependentes e independentes analisadas, em termos dos parâmetros 

“beta padronizado’ e das variáveis retidas na regressão. 

 

 Tabela 5.34: Análise por Variáveis Dependentes 

Variáveis dependentes Maior beta padronizado VI's retidas na regressão 

FD1 - “Sobrecarga e Desumanização”  
0,203 (Tempo de organização - 6 

a 15 anos) 

Tempo de organização 

Tipo de deficiência 

Estado Civil 

  

FD2 - “Oportunidade e Justiça no 

Trabalho" 

0,329 (Suporte Social 

Informacional) 

Suporte Social Instrumental 

Suporte Social Informacional 

Tempo de organização 

Tipo de deficiência 

Sexo 

Função do cargo 

  

FD3 - “Participação e Recompensa” 0,373 (Suporte Organizacional) 

Suporte Organizacional 

Suporte Social Instrumental 

Suporte Social Informacional 

Sexo 

Faixa etária 

FD4 - “Segurança e Acolhimento”  
0,399 (Suporte Social 

Informacional) 

  

Suporte Social Emocional 

Suporte Organizacional 

Suporte Social Informacional 

Tipo de deficiência 

Sexo 

Função do cargo 

  

  

FD5 - “Condições de Trabalho”  
0,333 (Suporte Social 

Informacional) 

Suporte Organizacional 

Suporte Social Instrumental 

Suporte Social Informacional 

Sexo 

Função do cargo 
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FD6 - “Sobrevivência pessoal e 

familiar”  

0,359 (Suporte Social 

Instrumental) 

Suporte Social Instrumental 

Suporte Social Informacional 

Sexo 

Faixa etária 

Tipo de deficiência 

  

FD7 - “Carga de Trabalho”  
0,244 (Suporte Social 

Informacional) 

Suporte Social Instrumental 

Suporte Social Informacional 

Sexo 

Tempo de organização 

Estado Civil 

Tipo de deficiência 

 

Tabela 5.35: Análise por Variáveis Independentes 

Variáveis independentes 
Maior beta 

padronizado 

Número de ocorrência 

nas regressões 

Suporte Social Informacional 0,399 6 

Suporte Social Instrumental 0,359 5 

Suporte Social Emocional  0,141 1 

Suporte Organizacional 0,373 3 

Sexo - Feminino 0,235 6 

Estado Civil - Casado 0,14 2 

Idade - De 31 a 50 anos 0,038 2 

Idade - Mais de 50 anos 0,162 2 

Tempo de organização - De 6 a 15 anos 0,246 3 

Tempo de organização - Mais de 16 anos  0,146 3 

Deficiência Visual 0,123 5 

Deficiência Auditiva 0,203 5 

Função do cargo - Técnico 0,033 3 

Função do cargo - Téc. profissional 0,131 3 

Função do cargo - Gestão 0,097 3 

 

Os resultados mostram que os fatores de atributos descritivos FD2  ‘Oportunidade 

e Justiça no Trabalho’, FD4  ‘Segurança e Acolhimento’ e FD7  ‘Carga de Trabalho’ 

foram as que mais retiveram variáveis preditivas (cada uma com seis variáveis). No 

entanto, o maior valor de beta padronizado encontrado em todas as regressões 

correspondeu ao FD4 ‘Segurança e Acolhimento’ (0,399 – Suporte Social Informacional), 

o que mostra que o Suporte Social Informacional foi a variável que teve o maior poder de 

explicação na pesquisa. 
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Finalmente, fazendo-se uma análise baseada nas variáveis independentes relativas 

ao perfil sociodemográfico, concluiu-se que as únicas variáveis sociodemográficas não 

encontradas em nenhum modelo de regressão apresentado foram a ‘escolaridade’ e a 

‘região do país’, o que evidencia que tais atributos não foram decisivos no contexto do 

significado do trabalho para PcD’s. Em contrapartida, outras variáveis estiveram presentes 

em várias correlações. A variável ‘Sexo - feminino’ apareceu em 6 regressões, seguida do 

‘Tipo de deficiência’ (Deficiência Visual e Auditiva), com 5; ‘Tempo de organização’ 

(‘Tempo de organização - De 6 a 15 anos’ e ‘Tempo de organização - Mais de 16 anos’) e 

‘Função do cargo’ (‘Função do cargo – Técnico’, ‘Função do cargo - Técnico Profissional’ 

e ‘Função do cargo – Gestão’), que apareceram 3 vezes. A variável ‘Idade’ (‘Idade - De 31 

a 50 anos’ e ‘Idade - Mais de 50 anos’) apareceram duas vezes e ‘Estado civil - Casado’ 

uma única vez. 

Em relação aos tipos de suporte, o ‘Suporte Social Informacional’ teve o maior 

valor de beta padronizado nas regressões, além de ter tido a maior ocorrência (apareceu em 

6 das 7 regressões). O ‘Suporte Social Instrumental’ apareceu 5 vezes (apresentando o 

terceiro maior valor de beta padronizado), bem como ‘Deficiência Visual’ e ‘Deficiência 

Auditiva’. O ‘Suporte Social Emocional’ apareceu somente uma vez. O ‘Suporte 

Organizacional’ apareceu em 3 regressões e possui o segundo maior valor encontrado de 

beta padronizado. 

Portanto, o modelo proposto neste estudo, baseado no encadeamento das variáveis 

‘Percepção de Suporte Social no Trabalho’ (sob suas três formas) e ‘Percepção de Suporte 

Organizacional’ como variáveis preditivas do Significado do Trabalho (na forma dos 

fatores dos fatores descritivos) foi ratificado, e apenas o fator FD1  ‘Sobrecarga e 

Desumanização’ não reteve como variável preditiva nenhum tipo de suporte, o que era de 

se esperar, uma vez que essa categoria pressupõe, por definição, uma ausência de suporte 

de qualquer tipo.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  

 

CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  EE  SSUUGGEESSTTÕÕEESS    

  

Neste capítulo, apresenta-se a síntese geral das análises realizadas, as limitações e 

as potenciais contribuições deste estudo, bem como algumas sugestões para pesquisas 

complementares. 

 

6.1   CONCLUSÕES DA PESQUISA  

 

O estudo buscou identificar o significado atribuído ao trabalho pelas pessoas com 

deficiência e verificar se essa atribuição de significado dependia do suporte oferecido pelas 

organizações a esses trabalhadores. Estes temas, individualmente, embora sejam objetos de 

estudos diversos, em diferentes campos do conhecimento, ainda carecem de abordagens 

empíricas baseadas no encadeamento proposto na linha de pesquisa desenvolvida nesta 

dissertação.  

Neste contexto, a pesquisa buscou ampliar a compreensão acerca da realidade de 

trabalho no Brasil para as pessoas com deficiência, com base em uma amostra de pessoas 

inseridas formalmente no mercado de trabalho e distribuídas por todas as regiões do país. 

No contingente de pessoas envolvidas na amostra estudada, prevalecem pessoas do sexo 

masculino, casadas e com idade entre 31 e 40 anos, com maioria de respondentes com 

deficiência física, seguidas de PcD’s auditivas e visuais. Esta amostra corrobora um 

processo de inclusão excludente no mercado profissional, uma vez que a maioria das 

pesquisas tem demonstrado que há, no mercado de trabalho, uma maior inserção de 

pessoas com deficiências física e auditiva e uma menor parcela de pessoas com deficiência 

visual. Essa distribuição demonstra que o tipo de deficiência pode favorecer ou limitar as 

chances de uma determinada PcD alcançar  uma vaga de trabalho formal (Suzano, 2011). 

Ao se investigar o significado do trabalho e os suportes ofertados para as pessoas 

com deficiência no ambiente de trabalho, foram focalizados os aspectos individuais dos 

dois fenômenos – significado do trabalho e suporte no trabalho – antes de abordá-los numa 

perspectiva conjunta.  
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Com relação à atribuição do significado do trabalho, foram definidas quatro 

categorias para compor o significado do trabalho: centralidade do trabalho – que supõe 

uma hierarquização das esferas da vida; atributos descritivos – designando a percepção do 

trabalho na forma como ele é concretamente; atributos valorativos – características 

atribuídas ao trabalho que definem como ele ‘deve ser’; e a hierarquia de atributos – a 

organização hierárquica das características atribuídas ao trabalho pelos indivíduos (Borges 

(1996, 1998; Borges & Tamayo, 2001; Borges & Alves Filho, 2003; Borges, Tamayo & 

Alves Filho, 2005). 

Considerando os resultados quanto à centralidade do trabalho, as PcD’s manifestam 

uma atribuição de importância da centralidade relativa do trabalho apenas inferior à esfera 

da família. Esta tendência se confirma quando, para 26,6% dos respondentes, o trabalho 

ocupa o 1º lugar de importância entre as esferas da vida; e, para 58,6% deles, esta posição 

desloca-se para o 2º lugar. Estes percentuais ratificam a alta centralidade atribuída ao 

trabalho pela amostra, uma vez que, para mais de 85%, o trabalho situa-se entre as duas 

esferas mais importantes de vida.  

Quanto à centralidade absoluta, numa escala de 1 a 7, a média da amostra analisada 

foi de 5,59, demonstrando, mais uma vez, a tendência à alta centralidade do trabalho pelos 

participantes da pesquisa. Os escores estão compreendidos no nível mais alto da escala 

(elevada centralidade). Acredita-se, no entanto, que estes resultados podem ser ditados pelo 

desejo de aprovação social, diante de um padrão julgado desejável. Borges e Alves Filho 

(2001) postulam que a centralidade relativa mostra-se com menor probabilidade de ter sua 

atribuição contaminada pela ‘desejabilidade social’, o que foi comprovado pelo fato da 

esfera família ter tido ponderação maior que a esfera trabalho. A centralidade no trabalho, 

nessa amostra, não apresentou variabilidade significativa em função dos fatores 

sociodemográficos.  Isso significa que independentemente do sexo, estado civil, faixa 

etária, escolaridade, função do cargo, tempo de organização, tipo de deficiência ou região 

do país, a centralidade do trabalho não varia significativamente.  

No que diz respeito aos escores dos fatores descritivos e valorativos, o 

oferecimento das duas possibilidades (real e ideal) sugere o pressuposto da existência de 

configurações diferenciadas para as duas categorias enumeradas, o que se confirma pelos 

estudos realizados. Nesta pesquisa, as diferenças encontradas ratificam que a realidade do 

trabalho difere do modelo ideal de trabalho definido pelas PcD’s.  

Assim, da exploração dos significados atribuídos ao trabalho pelos participantes, 

concluiu-se que o trabalho concreto é prioritariamente percebido como uma forma de 
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garantir a sobrevivência pessoal e familiar (faceta ‘Sobrevivência Pessoal e Familiar’: 

média 3,26) e como ocupação, obrigação de realizar tarefas repetidas e cumprir 

responsabilidades (faceta ‘Carga de Trabalho’: média 3,20). As pessoas com deficiência 

relataram ainda uma tendência em reconhecer a presença de condições necessárias para o 

desenvolvimento das atividades, por meio de equipamentos, assistência, segurança e 

amparo social (faceta ‘Condições de Trabalho’: média 3,13) e possibilidade de desenvolver 

as habilidades interpessoais e boa comunicação com os chefes (faceta ‘Segurança e 

Acolhimento’: média 2,83).  

Com médias menores, o trabalho concreto também foi descrito como um ambiente 

no qual se observa sentimento de prazer pela realização das tarefas, oportunidade de 

aprendizado e reconhecimento (faceta ‘Participação e Recompensa’: média 2,63) e como 

lugar com boas condições de higiene, assistência, equidade de direitos entre colegas, 

provisão salarial e equilíbrio entre esforços e recompensas (faceta ‘Oportunidade e Justiça 

no Trabalho’: média 2,34). Em compensação, a realização das atividades está também 

implicando desgaste gerado pelo esforço físico despendido e pela repetição de tarefas 

(faceta ‘Sobrecarga e Desumanização’: média 2,27). 

Considerando, portanto, apenas as duas facetas com maiores médias, constata-se 

que, para as pessoas com deficiência, o trabalho concreto emerge como uma possibilidade 

de garantir condições econômicas de sobrevivência e de sustento pessoal e familiar; 

progredir socialmente; ter responsabilidade e representar ocupação, esforço mental, tarefas 

repetidas e exigência de ritmo. Esta hierarquia dos atributos descritivos foi ratificada na 

pesquisa, pois 66,2% dos respondentes enfatizaram estas duas facetas em suas respostas. 

Em relação aos atributos valorativos, a amostra estima prioritariamente a 

independência financeira e o retorno econômico merecido (faceta ‘Dignidade: média 3,76). 

Para as pessoas com deficiência, então, o trabalho ideal está associado a uma organização 

que cumpre as normas para com o trabalhador, provê assistência e segurança, oferece 

salários justos e possui boa comunicação. A faceta ‘Reconhecimento’, com média 3,69, 

mostra que as PcD’s também valorizam um trabalho que dá oportunidade de expressão da 

criatividade, capacidade de tomar decisões e prazer pela realização das tarefas. Além disso, 

um trabalho que garante boas condições de equipamentos, assistência, conforto, equidade 

de direitos entre colegas, equilíbrio entre esforços e recompensas (faceta ‘Justiça e 

Realização: média 3,65) também é relevante para o trabalhador. Com média menor, segue 

a faceta ‘Ocupação e Sobrecarga’, com média de 3,04, caracterizada pela repetição diária 
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de tarefas, por proporcionar ocupação, esforços físicos e altas exigências da organização 

para com o trabalhador. 

Assim, o posicionamento das pessoas com deficiência em relação aos fatores dos 

atributos valorativos demonstrou uma forte idealização do trabalho – uma vez que, com 

exceção da faceta ‘Ocupação e Sobrecarga’, os participantes tenderam ao escore máximo 

(4), denotando uma homogeneidade na valorização destes atributos e consequente  

dificuldade para hierarquizá-los.  

A análise da hierarquização dos atributos valorativos mostrou que 37,9% dos 

participantes identificaram a categoria ‘Dignidade’ como de maior relevância no trabalho. 

Secundariamente, as categorias ‘Reconhecimento’ (21,9%) e ‘Justiça e Realização’ 

(20,7%) são vistas também como essenciais por boa parte dos respondentes. A categoria 

‘Ocupação e sobrecarga’ foi considerada mais importante em apenas 0,6% das respostas.  

Foram identificados três padrões do significado do trabalho. O maior grupo, 

denominado ‘Instrumental econômico’, compreendeu 78 participantes, o que corresponde a 

46,2% dos respondentes. Estas pessoas apresentam médias moderadas nos fatores 

descritivos. Nos atributos valorativos, destacam-se médias um pouco mais elevadas, mas 

com diferenças pouco significativas se comparadas às médias dos atributos descritivos, o 

que pode caracterizar um grupo com características mais apáticas e indiferentes ao domínio 

de sua atuação profissional. Esse grupo era formado predominantemente por pessoas com 

deficiência auditiva. 

Um segundo grupo com grande contingente de participantes (73 pessoas ou 43,2% 

da amostra), denominado ‘Realizados’, contempla, de uma maneira geral, as pessoas que 

tendem a atribuir escores elevados para todos os fatores integrantes das análises. A menor 

média encontrada foi atribuída ao fator descritivo ‘Sobrecarga e Desumanização’. Nos 

fatores valorativos, a média de todos os fatores foi elevada. Esse grupo era 

predominantemente formado por pessoas com deficiência física.  

Finalmente, caracterizou-se um terceiro padrão de menor porte (‘Insatisfeitos 

apáticos’), englobando 18 participantes ou 10,7% da amostra total. De uma maneira geral, 

este grupo se caracteriza por médias menores em todos os fatores, principalmente nos 

fatores descritivos ‘Oportunidade e Justiça no Trabalho’ (1,22) e ‘Participação e 

Recompensa’ (1,31). É o grupo com menor escolaridade e menor diferença de escores 

entre atributos descritivos e valorativos, o que mostra que estes participantes não possuem 

um ideal de trabalho muito diferente do trabalho real. Esse grupo era formado 

predominantemente por pessoas com deficiência auditiva.  Considerando que este constitui 
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o grupo com menor escolaridade, quando se supõe que trabalhadores menos instruídos 

costumam ter aspirações limitadas, antes se deve atentar que estas serão tanto mais 

limitadas quanto mais empobrecidos forem o contexto e a realidade do mundo do trabalho 

(Borges & Tamayo, 2001). 

 Os padrões identificados contemplam uma distribuição diferente entre as 

deficiências, o que indica a necessidade de outros estudos que possam identificar os 

possíveis motivos dessas diferenças. 

A centralidade relativa do trabalho não constitui um fator de diferenciação entre os 

três padrões, ou seja, independente de se estar no cluster 1, 2 ou 3, a centralidade atribuída 

à família, trabalho, comunidade, lazer e religião é a mesma. Então, a centralidade não foi 

um fator de diferenciação entre os grupos. 

A análise dos resultados acerca do suporte social e organizacional no trabalho 

permitiu identificar as configurações dos suportes percebidos pelas pessoas com 

deficiência em relação às organizações que trabalham. Neste contexto, considerando o 

suporte social no trabalho, constituído pelo auxílio ou apoio que alguém recebe de outras 

pessoas, de instituições ou organizações, os resultados indicaram que todas as médias dos 

respondentes em relação a todos os tipos de suporte social (emocional, instrumental e 

informacional) indicaram o não posicionamento das pessoas. A maior média foi atribuída 

ao Suporte Emocional (3,58), seguida pelo Suporte Instrumental (3,54) e, por último, o 

Suporte Informacional (3,40). Maiores médias foram atribuídas ao suporte social 

instrumental pelos funcionários com deficiência física, com idade inferior a 30 anos e 

empregados na mesma organização por prazos inferiores há cinco anos. Em relação ao 

suporte informacional, sua percepção é maior quando os funcionários têm idade inferior a 

30 anos, escolaridade mais baixa ou trabalham na mesma organização há menos de 5 ou há 

mais de 16 anos. 

Os resultados também indicaram que as pessoas com deficiência, no geral, não se 

posicionaram em relação ao suporte organizacional. As análises comparativas entre o perfil 

dos participantes e a percepção de suporte organizacional identificaram que esta é maior 

para aqueles que estão na organização por tempo menor que cinco anos ou maior que 16 

anos. Além disso, constatou-se que as PcD’s que trabalham na região Nordeste e Sudeste 

possuem uma melhor percepção de suporte organizacional do que aquelas com vínculo em 

organizações de outras regiões do país. 

Constatou-se também uma forte associação entre suporte social e/ou organizacional 

e o significado do trabalho real (6 das 7 facetas dos atributos descritivos investigadas têm 
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relação de dependência com algum tipo de suporte social e/ou organizacional). A única 

faceta que não foi capaz de reter nenhum tipo de suporte como variável preditiva foi 

‘Sobrecarga e Desumanização’, que está relacionada aos aspectos mais negativos do 

trabalho, como implicando uma grande carga de tarefas, exigência de esforço físico e 

rapidez. 

O Suporte Social Informacional constituiu a variável com maior poder de 

explicação na pesquisa. Este tipo de suporte foi identificado como variável preditiva de 6 

facetas dos atributos descritivos (‘Oportunidade e Justiça no Trabalho’, ‘Participação e 

Recompensa’, ‘Segurança e Acolhimento’, ‘Condições de Trabalho’, ‘Sobrevivência 

pessoal e familiar’ e ‘Carga de Trabalho’), além de possuir o maior valor de beta 

padronizado das regressões. Este resultado indica que nas organizações em que as pessoas 

com deficiência percebem a existência de sistemas de informações eficientes, o significado 

que elas atribuem ao trabalho está mais relacionado com a oportunidade de crescimento 

pessoal, reconhecimento, segurança, com o sentimento de ser respeitada, com a percepção 

de recompensa econômica (‘Sobrevivência pessoal e familiar’) e de obrigação do 

cumprimento da tarefa (‘Carga de Trabalho’). 

Em seguida, o Suporte Social Instrumental apareceu como variável que contribuiu 

preditivamente em 5 facetas (‘Oportunidade e Justiça no Trabalho’, ‘Participação e 

Recompensa’, ‘Condições de Trabalho’, ‘Sobrevivência pessoal e familiar’ e ‘Carga de 

Trabalho’) e o Suporte Organizacional foi indutor em 3 facetas (Participação e 

Recompensa’, ‘Segurança e Acolhimento’ e ‘Condições de Trabalho’), ao passo que o 

Suporte Social Emocional o foi em apenas uma faceta, ‘Segurança e Acolhimento’, 

mostrando que é o tipo de suporte com menor poder explicativo no significado do trabalho 

para pessoas com deficiência. Dessa forma, ficou evidenciado que os suportes ofertados 

pelas organizações aos seus colaboradores, principalmente no que concerne ao ‘Suporte 

Informacional’ e o ‘Suporte Instrumental’, influenciam, em larga escala, no significado que 

estes profissionais atribuem ao trabalho. 

A faceta mais dependente das variáveis analisadas foi ‘Participação e Recompensa’. 

As variáveis preditivas ‘Suporte organizacional’; ‘Suporte Social Instrumental’; ‘Suporte 

Social Informacional’; ‘Sexo’ e ‘Idade’ explicaram 60,2% deste fator. Assim, o impacto da 

percepção de suporte instrumental (quando as organizações visam flexibilizar, informar e 

preparar a organização e o empregado para as demandas externas), a percepção de suporte 

informacional (as organizações que tenham sistemas de informações eficientes), bem como 

a percepção de suporte organizacional (as organizações que consigam valorizar os 
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empregados reconhecendo seus esforços e preocupando-se com o seu bem-estar) seriam 

aquelas percebidas como as que oferecem maior possibilidade do trabalhador perceber 

oportunidade de aprendizado, reconhecimento e medidas de assistência, o que gera 

satisfação pela realização das tarefas (faceta ‘Participação e Recompensa’).   

Tendo em vista a alta relação entre o ‘suporte informacional’ e o ‘suporte 

instrumental’ e o significado do trabalho para pessoas com deficiência, fica clara a 

importância das organizações disponibilizarem informações e apoio material para que estas 

pessoas realizem suas atividades. Pesquisas realizadas em empresas têm apontado a 

importância da adaptação das condições e instrumentos de trabalho segundo as 

necessidades específicas de cada pessoa (Tanaka & Manzini, 2005; Carvalho-Freitas et al., 

2010). Em síntese, a ausência de compartilhamento de informações (relacionada ao suporte 

informacional) e de adaptações materiais (relacionada ao suporte instrumental) pode influir 

no significado atribuído ao trabalho e, possivelmente, no desempenho das PcD’s. Assim, 

não oferecer as condições adequadas de trabalho e não investir nas adaptações necessárias 

implica em negar às pessoas com deficiência a possibilidade de atribuir significados ao 

trabalho e, por extensão, retiram delas a possibilidade de dar um significado ao próprio ato 

de viver, conforme argumento defendido por Brief e Nord (1990). Parece indispensável, 

portanto, a necessidade da organização assimilar e comunicar informações de modo 

confiável, oferecer insumos materiais e técnicos, cumprir as obrigações financeiras e 

atentar para práticas que propiciem a edificação de políticas claras, clima de confiança e 

apoio para que as pessoas com deficiência possam reconhecer suporte no ambiente laboral 

e, assim, exercerem o direito a um trabalho que tenha sentido para elas. 

 

6.2   SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

É preciso salientar que ainda estamos vivendo um processo de transição no que 

tange à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No âmbito da 

legislação, apesar da lei 8.213 ter sido promulgada em 1991, foi somente a partir de 1999, 

com a lei 3.298, que se iniciou no Brasil o processo de fiscalização das empresas em 

relação ao enquadramento e atuação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Desde então, de modo geral, as organizações vêm buscando, de forma bastante gradual, 

uma posição de adaptação e compatibilização a estas novas políticas e realidades do 

mercado de trabalho.  
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As contribuições deste estudo elucidam alguns aspectos voltados às representações 

que as pessoas com deficiência têm de sua atividade, assim como o valor que lhe atribuem 

e como projetam as suas idealizações do contexto profissional. Adicionalmente, traz 

contribuições à área do comportamento organizacional, uma vez que as variáveis 

constituintes do modelo hipotetizado ainda não haviam sido eleitas como foco de estudo de 

forma conjunta e nem no encadeamento proposto. 

Seria interessante que essa abordagem seja extrapolada para outros ambientes e 

outras realidades de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, envolvendo também 

outros atores, como gestores e colegas de trabalho das PcD’s. Outras pesquisas, 

sustentadas na mesma abordagem metodológica adotada na presente pesquisa, seriam 

recomendadas para aplicação em amostras maiores para uma melhor caracterização das 

potenciais diferenças de percepção dos construtos analisados em relação particularmente à 

natureza do trabalho realizado, ao grau de escolaridade da PcD e ao tipo de deficiência que 

esta apresenta. 
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ANEXO I - 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisa “INSERÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 

TRABALHO: RELAÇÕES ENTRE SIGNIFICADO DO TRABALHO E PERCEPÇÃO 

DE SUPORTE SOCIAL” tem como objetivo verificar se o significado que a pessoa com 

deficiência atribui ao seu trabalho tem relação com sua percepção de suporte social 

recebido. Os resultados poderão contribuir para ampliar a compreensão em relação ao 

trabalho de pessoas com deficiência nas organizações. 

 

Eu, _____________________________________________________________________,  

(nome do voluntário) 

RG _______________, li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o 

estudo e qual procedimento a qual serei submetido. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa. Sei que meu nome não será divulgado, não terei despesas e 

não receberei dinheiro para participar do estudo. Além disso, permito a divulgação dos 

dados da pesquisa em publicação, garantindo o anonimato dos participantes. 

 

 

______________________________, ___/___/______ 

(Cidade)                           (Data) 

 

Raissa Pedrosa Gomes Tette 

(Mestranda em Psicologia) 

 

Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho Freitas 

(Orientadora da pesquisa) 

Depto. de Psicologias/UFSJ 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 3379-2584 (de 8:00 às 12:00 horas) 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 

 

Este bloco do questionário tem como único objetivo traçar um perfil do conjunto dos 

participantes da pesquisa. Por favor, marque com um (X) a alternativa mais adequada ao 

seu caso. 

 

1. Nome completo: ___________________________________________________ 

2. Cidade / Estado: ___________________________________________________ 

3. Sexo:   1. (   )   Masculino   2. (   )   Feminino 

4. Tipo de deficiência: 

1. (   ) Visual 

 2. (   ) Auditiva  

 3. (   ) Física  

5. Faixa Etária:  

1. (   ) Até 20 anos   4. (   ) 41 a 50 anos 

 2. (   ) 21 a 30 anos  5. (   ) 51 a 60 anos 

 3. (   ) 31 a 40 anos  6. (   ) Acima de 60 anos 

6. Estado civil: 

1. (   )   Solteiro (a)      

2. (   )   Casado (a)  

3. (   )   Desquitado (a) 

4. (   )   Divorciado (a) 

5. (   )   Viúvo (a)  

6. (   )   Outro  

 

7. Indique seu grau de escolaridade mais elevado: 

1. (   ) Ensino Fundamental incompleto    

2. (   ) Ensino Fundamental completo 

3. (   ) Ensino Médio incompleto 

4. (   ) Ensino Médio completo 

5. (   ) Superior incompleto 

6. (   ) Superior completo 

7. (   ) Especialização  

8. (   ) Mestrado  

9. (   ) Doutorado 

 

8. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 

1. (   ) Até 1 ano   4. (   ) 11 a 15 anos 

 2. (   ) 1 a 5 anos  5. (   ) 16 a 20 anos 

 3. (   ) 6 a 10 anos  6. (   ) Acima de 20 anos 

9. Função que exerce atualmente: _______________________________ 
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ANEXO III - ESCALA DE PERCEPÇÃO DE SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO 

Abaixo estão listadas frases a respeito de como você percebe ou sente o seu ambiente de 

trabalho.  INDIQUE O QUANTO VOCÊ CONCORDA OU DISCORDA DE CADA 

UMA DELAS.  

 

Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase (de 1 a 5), que 

melhor representa sua resposta.   

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

 

Indiferente Concordo Concordo 

totalmente  

 

 

NA EMPRESA ONDE EU TRABALHO...  

01 – (     ) ...as pessoas gostam umas das outras.  

02 – (     ) ...as pessoas podem compartilhar umas com as outras seus problemas pessoais.  

03 – (     ) ...as pessoas são amigas umas das outras.  

04 – (     ) ...há recompensa financeira pelos esforços dos empregados.  

05 – (     ) ...os equipamentos estão sempre em boas condições de uso.  

06 – (     ) ...pode-se confiar nas pessoas.   

07 – (     ) ...pode-se confiar nos superiores.  

08 – (     ) ...as informações circulam claramente entre os setores da empresa.  

09 – (   )...as pessoas são informadas sobre as decisões que envolvem o trabalho que realizam.  

10 – (     ) ...cumpre-se suas obrigações financeiras com seus empregados.   

11– (     ) ...há ajuda financeira para que seus empregados se especializem.  

12 – (     ) ...há facilidade de acesso às informações importantes.  

13 – (    ) ...os empregados têm os equipamentos necessários para desempenharem suas tarefas.  

14 – (     ) ...paga-se salários compatíveis aos esforços dos empregados.   

15 – (     ) ...os salários pagos em dia  

16 – (     ) ...as informações importantes para o trabalho são repassadas com agilidade.   

17 – (     ) ...os superiores compartilham as informações importantes com os empregados.   

18 – (     ) ...as informações importantes para o trabalho são compartilhadas por todos. 
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ANEXO IV - ESCALA DE PERCEPÇÃO DE SUPORTE ORGANIZACIONAL 

 

Abaixo estão listadas várias frases sobre a organização onde você trabalha atualmente. 

Gostaríamos de saber o quanto você concorda ou discorda de cada uma delas.  

 

Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número que 

melhor representa sua resposta. 

Escala original da EPSO 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

moderadamente 

Discordo 

levemente 

Nem 

discordo, 

nem 

concordo  

Concordo 

levemente  

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

Totalmente 

                                                  

Optou-se por adaptá-la a uma escala de 5 pontos 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

 

Indiferente Concordo Concordo 

totalmente  

 

  

1 – (  ) É possível obter ajuda dessa organização quando tenho um problema. 

2 – (  ) Essa organização realmente preocupa-se com meu bem-estar. 

3 – ( ) Essa organização estaria disposta a ampliar suas instalações para me ajudar a utilizar as 

minhas melhores habilidades no desempenho do meu trabalho. 

4 – (  ) Essa organização está pronta a me ajudar quando eu precisar de um favor especial. 

5 – (  ) Essa organização preocupa-se com minha satisfação no trabalho. 

6 – (  ) Essa organização tenta fazer com que meu trabalho seja o mais interessante possível. 
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ANEXO V -  

QUESTÕES SOBRE CENTRALIDADE DO TRABALHO 

 

Nas duas questões que se seguem, gostaríamos que você pensasse sobre a 

importância do TRABALHO em sua vida. 

1. Para indicar qual a importância das áreas de sua vida, leia todos os itens abaixo e 

distribua, em qualquer combinação que você desejar, um total de 100 pontos entre eles. 

Quanto mais uma área for importante em sua vida, mais pontos você deverá marcar 

para ela. Você poderá atribuir zero caso considere que a área não tenha nenhuma 

importância para você. Lembre-se: a soma dos pontos atribuídos a todos os itens, de 

“a” a “e”, deverá ser igual a 100. 

 

a) + Meu lazer (passatempos, esportes, recreação e contato com amigos). 

b) + Minha comunidade (sindicato, associações de classe e de moradores, 

partidos políticos,ONG´s). 

c) + Meu trabalho 

d) + Minha religião 

e) + Minha família 

a + b + c + d + e = 100 

 

 

2. Qual a importância do trabalho na sua vida? Assinale, com um círculo um dos números       

na escala abaixo: 

 

Uma das coisas                 1__ 2__3__ 4__ 5__ 6__7            Uma das coisas 

menos importantes                   mais importantes em                               

em minha vida.                                                                               minha vida.                     
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ANEXO VI –  

INVENTÁRIO DA MOTIVAÇÃO E SIGNIFICADO DO TRABALHO  

(somente escalas referentes ao Significado do trabalho) 

 

Agora você vai refletir sobre vários resultados do trabalho, procurando responder a 

duas questões: 

 

a) Quanto julga que ocorra concretamente no trabalho o resultado indicado? 

b) Quanto o trabalho deve implicar o resultado indicado? 

 

Você responderá a estas questões atribuindo pontos de 0 a 4. 

 

Vejamos os exemplos para que esteja mais seguro ao apresentar suas respostas: 

 

QUADRO DE EXEMPLOS: 

 

Trabalhando, obtenho Importância (deve ser) Realidade (como ocorre) 

E1. Alegria de viver 3 0 

E2. Uma dor nas costas 0 4 

E3. Criatividade 4 1 

 

 

As respostas dos exemplos significam que você deseja com forte intensidade (mas 

não máxima) que o trabalho gere “Alegria de viver” e que nunca observa, de fato, isto 

acontecer. Quanto a “Uma dor nas costas”, você discorda que o trabalho a deva gerar, mas 

observa ocorrer sempre ou intensamente. Dá uma importância máxima à “Criatividade no 

trabalho”, porém observa ocorrer apenas raramente. 

 

Agora que você já compreendeu, vamos lá! 
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Trabalhando, 

obtenho 
IMPORTÂNCIA (deve ser) REALIDADE (como ocorre) 

1. Prazer pela 

realização de 

minhas tarefas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Oportunidades de 

me tornar mais 

profissionalizado 

(mais qualificado). 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3. Reconhecimento 

da importância do 

que faço. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. Boa 

comunicação dos 

chefes comigo. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. Meu sustento. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6. Independência 

para assumir 

minhas despesas 

pessoais. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. Obrigação de 

todas as pessoas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Estabilidade no 

emprego. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9. Benefício para os 

outros (usuários, 

clientes e pessoas 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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em geral). 

 

10. Retorno 

econômico 

merecido. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11. Repetição diária 

de tarefas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

12. O uso de meu 

pensamento ou da 

cabeça. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. Esforço mental 

para conseguir 

fazer. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14. O sentimento de 

ser tratada como 

pessoa respeitada. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

15. Cuidados 

necessários à 

higiene no ambiente 

de trabalho. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

16. Ausência de 

riscos físicos 

durante a execução 

das tarefas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

17. O gosto de ver 

minhas tarefas 

prontas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

18. Minhas           
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opiniões levadas em 

conta. 

 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

19. Fazer amigos no 

trabalho 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

20. A confiança dos 

chefes em mim. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

21. Crescimento 

pessoal na vida. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

22. Independência 

para decidir o que 

compro para mim. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

23. Assistência em 

transporte, 

educação, saúde, 

moradia, 

aposentadoria, etc. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

24. 

Responsabilidade 

para enfrentar os 

problemas do 

trabalho. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

25. 

Reconhecimento da 

autoridade dos 

superiores 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

26. Cumprimento 

das obrigações da 

organização para 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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comigo. 

 

27. Ocupação de 

meu tempo. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

28. Esforço físico 

(corporal) na 

execução do 

trabalho. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

29. Dureza, pela 

exigência de 

esforço, dedicação 

e luta. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

30. Exigência de 

tentar fazer o 

melhor. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

31. Percepção de 

que ganho o 

suficiente e de 

acordo com meu 

esforço. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

32. Sentimento de 

que sou uma pessoa 

digna. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

33. Garantia da 

existência humana. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

34. Conforto nas 

formas de higiene, 

disponibilidade de 

materiais, 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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equipamentos 

adequados e 

conveniência de 

horário. 

 

35. Oportunidades 

permanentes de 

aprendizagem de 

novas coisas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

36. 

Responsabilidades 

por minhas decisões 

e suas 

conseqüências. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

37. O uso do meu 

corpo na execução 

das tarefas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

38. Sentir-se 

querido pelos 

colegas do trabalho. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

39. Minha 

sobrevivência. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

40. Permanência no 

emprego pela 

qualidade do que 

faço. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

41. Assistência para 

mim e minha 

família. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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42. Contribuição 

para o progresso da 

sociedade. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

43. Obediência aos 

superiores. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

44. Tarefas 

parecidas 

diariamente feitas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

45. Percepção de 

estar ocupado, 

fazendo alguma 

coisa. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

46. O uso do 

pensamento na 

execução das 

tarefas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

47. Uma vida 

corrida quando se 

trabalha também 

em casa. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

48. Tarefa 

cumprida. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

49. Tarefas e 

obrigações de 

acordo com minhas 

possibilidades. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

50. Igualdade de 

esforços entre todos 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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os trabalhadores. 

 

51. Sentimento de 

ser como uma 

máquina ou um 

animal. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

52. Adoção de 

todas as medidas de 

segurança 

recomendáveis no 

meu trabalho. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

53. Discriminação 

pelo meu trabalho. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

54. Igualdade de 

direitos para todos 

que trabalham. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

55. Percepção de 

que ganho pouco 

para o esforço que 

faço. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

56. Sentimento de 

que estou esgotado. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

57. Sentimento de 

que sou gente. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

58. Percepção de 

que estou atarefado. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

59. 

Reconhecimento 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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pelo que faço. 

 

60. Limpeza no 

ambiente de 

trabalho. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

61. Merecimento de 

ganhar mais pelo 

que faço. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

62. Sentimento de 

estar bem de cabeça 

(mentalmente). 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

63. Exigência de 

rapidez. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

64. Equipamentos 

necessários e 

adequados. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

65. Assistência 

merecida. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

66. Oportunidade 

de exercitar o meu 

corpo. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

67. Pressa em fazer 

e terminar minhas 

tarefas. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

68. A percepção de 

ser produtivo. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

69.           
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Desenvolvimento 

das minhas 

habilidades 

interpessoais. 

 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

70. Influência nas 

decisões 

(contribuindo para a 

formação de 

opiniões). 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

71. Cumprimento 

das normas e 

obrigações da 

organização 

(empresa) para 

comigo. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

72. Oportunidades 

de expressão de 

minha criatividade. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

73. Meu salário. 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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ANEXO VII – 

CORRESPONDÊNCIA DE CONVITE À PESQUISA 

 
 

Ao “responsável pelo parecer em relação à participação na pesquisa (gestor, responsável 

pelo RH ou a própria PcD)” 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

 Estamos realizando uma pesquisa de mestrado sob o título “Inserção de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho: relações entre significado do trabalho e percepção 

de suporte” e gostaríamos de contar com sua participação como um de nossos parceiros 

nesta pesquisa. 

 As questões de pesquisa a serem investigadas são: 

 Quais são os significados atribuídos ao trabalho pelas pessoas com deficiência? O 

trabalho constitui uma categoria estruturante para elas? Quais são as relações 

estabelecidas entre o suporte que elas recebem da organização e os significados 

atribuídos ao trabalho? 

A metodologia a ser adotada será: 

 Survey junto às pessoas com deficiência que trabalham em situação formal. Os 

instrumentos a serem utilizados serão questionários fechados (Escala Likert) 

endereçados às próprias pessoas com deficiência. 

Resultados: 

 Os resultados da pesquisa serão apresentados sob forma de dissertação de mestrado e 

artigos científicos, quando as análises contemplarão conjuntamente todas as pessoas 

participantes. 

 Gostaríamos de sublinhar nosso compromisso de manter em completo sigilo o 

nome das pessoas e organizações participantes da pesquisa.  

  

Aguardamos o parecer. 

     Atenciosamente. 

Raissa Pedrosa Gomes Tette 

(Mestranda em Psicologia)  

Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho Freitas 

(Orientadora da pesquisa) 
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ANEXO VIII – 

E-MAIL DE CONVITE À PESQUISA 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

O Mestrado de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) está 

realizando uma pesquisa sob o título “INSERÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

NO MERCADO DE TRABALHO: RELAÇÕES ENTRE SIGNIFICADO DO 

TRABALHO E PERCEPÇÃO DE SUPORTE” e gostaria muito de contar com sua 

participação. 

  O convite de participação está sendo dirigido às pessoas com deficiência que 

trabalham com vínculo empregatício em instituições formais, de diversas regiões do país. 

O objetivo da pesquisa é identificar se o significado que a pessoa com deficiência atribui 

ao trabalho tem relação com a percepção de suporte recebido no trabalho. 

  Para responder a essa pesquisa, clique no link 

http://ufsj.edu.br/pesquisa_deficiencia/. Ao clicar no link, você terá acesso meio eletrônico 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e às instruções para preenchimento dos 

questionários. Além disso, está disponível o contato da pesquisadora para possíveis 

esclarecimentos futuros. São somente perguntas objetivas. É importante que você responda 

a todas as perguntas e siga até o fim, clicando em “ENVIAR”. Você receberá a mensagem 

“Sua resposta foi registrada”. 

  Gostaríamos de lembrar nosso compromisso de manter em completo sigilo o nome 

das organizações e pessoas participantes da pesquisa. O auxílio das próprias pessoas com 

deficiência é muito importante para o avanço das pesquisas e para a construção de uma 

sociedade mais inclusiva. 

 Gostaríamos muito de contar com sua ajuda! Muito obrigada! 

                

Atenciosamente. 

Raissa Pedrosa Gomes Tette 

(Mestranda em Psicologia) 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9650152933449240 

Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho Freitas 

(Orientadora da pesquisa) Depto. de Psicologia/UFSJ 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9726167396041575 
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