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Resumo 

 
O objetivo deste artigo foi compreender como o Benefício de Prestação Continuada e a deficiência podem influenciar na maneira com que 

pessoas com deficiência física constroem sua vida social e no trabalho. Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas individuais e foi 
realizada uma análise de conteúdo sob o referencial teórico de Bourdieu e Castel. Participaram da pesquisa nove pessoas com deficiências 

físicas com idades entre 19 e 40 anos. Os principais resultados indicam que o benefício pode atuar como alternativa à submissão aos 
trabalhos simplificados, oferecendo tempo livre para a prática de atividades que proporcionam a realização pessoal, o reconhecimento social 

e a vita activa. A deficiência não parece ter influenciado a vinculação com o trabalho, mas, sendo uma diferença reconhecida como 

diversidade, proporciona a proteção social do BPC, reduzindo a vulnerabilidade social e as desvantagens sociais causadas não só pela 
deficiência, mas principalmente pelas condições socioeconômicas dos participantes da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Deficiente Físico; assistência social; trabalho; fatores psicossociais. 

 

Abstract 

 
The aim of this article was to understand how the Social Assistance Benefit and disability may interfere in the way people with physical 

disabilities develop their social and work lives. Individual semistructured interviews were conducted with nine persons with physical 

disabilities with 19 to 40 years of age, and a content analysis was carried out based on the theoretical framework of Bourdieu and Castel. The 
main results suggest that the benefit may be an alternative to the submission of simplified work, offering free time to the practice of  

activities that seem to provide personal fulfillment, social recognition, and vita activa. The disability seems not to have influenced the 

connection with work, but, being recognized as diversity, provides the social protection of the social assistance benefit, thus reducing social 
vulnerability and the social disadvantages caused not only by the disability, but especially by the socioeconomic conditions of the 

participants of the survey. 

 

Keywords: Physically Disabled; social work; labor; psychosocial factors.  
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Introdução 
 

Segundo dados publicados em 2003 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) referentes ao Censo Demográfico de 2000, 

existem aproximadamente 24 milhões de brasileiros 

com algum tipo de deficiência. Cerca de nove 

milhões dessas pessoas com deficiência estão 

ocupadas dentre os mais de 15 milhões com idades 

entre 18 e 60 anos, ou seja, há seis milhões de 

pessoas com deficiência em idade própria para o 

trabalho sem qualquer ocupação em nosso país 

(IBGE, 2003)
3
. 

A maior parte das pessoas com deficiência 

exercem trabalhos informais, já que, de acordo com 

a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 

2010, dos 44,1 milhões de vínculos ativos em 31 de 

dezembro, 306,0 mil foram declarados como 

pessoas com deficiência, representando 0,7% do 

total de vínculos empregatício, sendo que, mesmo 

com a existência da Lei de Cotas
4
, houve uma 

redução de 12% do número de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho formal nos 

últimos três anos (de 348,8 para 306 mil), ou seja, 

de 0,9 para 0,7% de empregados. 

Do total de trabalhadores com deficiência em 

2010, verifica-se a predominância dos classificados 

com deficiência física (54,47%), seguidos dos 

auditivos (22,49%), visuais (5,79%), mentais 

(5,10%) e com deficiências múltiplas (1,26%). Na 

situação de empregados reabilitados, foram 

declarados 10,90% do total das pessoas com 

deficiência. 

Sobre a inserção de pessoas com deficiência no 

mercado formal, Almeida, Carvalho-Freitas e 

Marques (2009) encontraram significativa 

quantidade de pessoas com deficiência, que, apesar 

de valorizarem o trabalho, de fato não estavam 

procurando emprego. Os pesquisadores 

relacionaram este não-interesse pelo trabalho 

formal às dificuldades no processo de inserção no 

mercado de trabalho e, em grande parte dos 

pesquisados, também ao recebimento do Benefício 

de Prestação Continuada.  

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é 

regulamentado pela Lei n. 8.742 (Brasil, 1993) e 

garante um salário mínimo mensal à pessoa com 

                                                           
3Os dados do Censo Demográfico de 2010 relativos às pessoas 

com deficiência ainda não estão disponíveis para consulta. 
4 Lei n. 8.213/1991, que determina uma cota de vagas para as 
pessoas com deficiência, variando de 2 a 5% do quadro de 

empregados das empresas com mais de 100 funcionários (Brasil, 

1991).  

deficiência (incapacitada para a vida independente e 

para o trabalho), que comprove não possuir meios 

de prover a própria subsistência e nem de tê-la 

provida por sua família. 

O BPC poderia desestimular a participação das 

pessoas com deficiência no mercado formal de 

trabalho porque, caso o beneficiário comece a 

trabalhar, o benefício deve ser extinto 

imediatamente, embora ele possa ser pleiteado 

novamente se a pessoa perder seu emprego desde 

que se respeite sua regulamentação (Decreto 6.214, 

art. 25, de 26/9/2007). Dessa forma, a insegurança 

do mercado formal de trabalho quanto à 

permanência das pessoas com deficiência aliada à 

importância fundamental do valor do benefício para 

seu sustento familiar podem ser fatores geradores 

de um maior receio de busca de um emprego e de 

abandono do BPC. 

No entanto, para além de ser fonte de renda, o 

trabalho também é fonte de realização e 

reconhecimento social, pois promove a afiliação do 

indivíduo a um grupo (Martins, 1996; Nohara, 

Acevedo, & Fiammetti, 2009) e é “condição 

necessária para a liberdade do homem, para sua 

humanização, para que o homem seja como si 

mesmo, para que seja capaz de transformar o 

mundo e transformar si próprio” (Konder, 1981, 

como citado por Carvalho-Freitas & Marques, 

2009). 

Segundo Antunes (1999), o trabalho é a “fonte 

originária, primária, de realização do ser social, 

protoforma da atividade humana” (p. 167), e 

também é instância fundamental de filiação social 

(Castel, 1999). Ou seja, o trabalho tanto é dotado de 

grande significado na relação da pessoa consigo 

mesma quanto na maneira com que ela se relaciona 

com a sociedade. 

Arendt (1958/1987) ressalta a importância do 

trabalho, que considera condição geral da existência 

humana, e apresenta três atividades humanas 

fundamentais para a vida ativa (vita activa): o labor 

(labour), o trabalho (work) e a ação (action). O 

labor (labour) é a atividade ligada ao processo 

biológico de manutenção da vida do organismo 

humano. O trabalho (work) é a atividade que cria as 

diversas coisas que compõem o mundo em que 

vivemos. Por fim, a ação (action) é a atividade que 

organiza a vida em comum dos indivíduos, a vida 

que se dá entre outros homens, entre iguais, 

atividade que tem profunda relação com a política. 

A ação é a atividade de iniciar algo novo e que não 

aconteceria sem um iniciador, é o que oferece 

pluralidade à condição humana. 
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Tomando em conta essa importância do 

trabalho na vida humana, a ambiguidade do BPC se 

apresenta: por um lado, pode ser positivo, pois 

promove o sustento das pessoas com deficiência, 

assim como o de suas famílias, e, então, tem 

potencial para diminuir a pobreza e o isolamento 

social (Schur, 2002), mas pode ser negativo, já que, 

pela privação do trabalho, impediria a plena 

realização pessoal dessas pessoas e não promoveria 

sua integração na sociedade. Dito de outra forma, o 

BPC poderia estar garantindo a possibilidade do 

sustento familiar à custa da manutenção da 

“vulnerabilidade social” das pessoas com 

deficiência extremamente pobres (Castel, 1999; 

Ribeiro & Ribeiro, 2009). 

A proteção social funciona, dessa maneira, 

como uma opção para a redução da insegurança 

social sem atacar a questão da divisão desigual da 

propriedade privada nas sociedades 

contemporâneas que se mantêm profundamente 

desiguais. A proteção social, por meio da 

constituição de um fundo de recursos e direitos 

comuns, oferece, então, suporte aos que não têm 

propriedades para garantir sua proteção (Castel, 

1999). 

Entretanto, não podemos afirmar que o BPC, 

per si, poderia garantir a permanência ou a 

superação do status de vulnerabilidade das pessoas 

com deficiência que, dito dessa forma, parece ser 

composto por um grupo homogêneo quanto às 

necessidades e vivências. É preciso relembrar a 

grande diversidade de pessoas que estão sob o título 

de “pessoas com deficiência”, pois, além de as 

deficiências serem variadas, assim também são suas 

histórias de vida, necessidades e características 

psicossociais. E, por serem diferentes, é que se 

relacionam de maneiras distintas com o BPC (Scott, 

2005). 

Para Scott (2005), o debate sobre as diferenças 

não deve buscar a homogeneização das mesmas, 

mas, sim, o reconhecimento da diferença e sua 

transformação social em diversidade, o que pode 

gerar desvantagens sociais, como é o caso das 

pessoas com deficiência. 

Entendendo, então, que estas relações entre os 

beneficiários e o benefício são fundamentalmente 

psicossociais, ou seja, constroem-se na relação 

entre a dimensão individual e a dimensão social, é 

que este estudo foi proposto com o objetivo geral 

de compreender como o BPC e a deficiência podem 

interferir na maneira com que as pessoas com 

deficiência física de locomoção se relacionam e 

constroem sua vida socialmente, utilizando o 

trabalho como instância de análise, principalmente 

na dimensão dos sentidos do trabalho e das 

possíveis formas de vinculação com o mercado e o 

mundo do trabalho. 

 

Base teórica: a configuração das 

relações sociais (Pierre Bourdieu e 

Robert Castel) 
 

A mediação entre o ator social e a sociedade é a 

essência do trabalho de Pierre Bourdieu, que propõe 

uma compreensão dialética da relação entre o 

agente social e a estrutura social. O autor acredita 

que é preciso reconhecer os limites do objetivismo 

e ultrapassá-lo, ou seja, não é possível conceber as 

relações humanas como determinadas 

exclusivamente pelo objetivismo das condições 

sociais concretas, a estrutura social estruturada. 

Desse ponto de vista, tratar-se-iam “os fatos sociais 

como coisas” (Bourdieu, 2004, p. 150) e se 

negariam as ações dos indivíduos como produtores 

das práticas sociais. 

Por outro lado, Bourdieu (1996, 2004) também 

nega que o mundo social poderia ser reduzido às 

representações que os seus agentes fazem dele, 

livres de qualquer relação concreta com seu 

contexto social. É no intermédio desses 

pensamentos, de um lado objetivista e de outro 

subjetivista, que o autor propõe um estruturalismo 

praxiológico, que concebe uma estrutura objetiva, 

independente da vontade e consciência dos 

indivíduos e que pode orientar suas ações, mas que 

convive com a potencialidade das práticas sociais 

como transformadoras do indivíduo e da estrutura 

de que são oriundas (Bourdieu, 2004; Ortiz, 1983). 

Para explicar essa configuração da prática 

social, Bourdieu (2004) recorre à ideia escolástica 

de habitus, que seria, na concepção do autor, o 

princípio-mediação entre as situações práticas 

cotidianas e as estruturas e condições objetivas da 

sociedade. O autor descarta, assim, tanto a ideia de 

que os agentes sociais poderiam atuar de maneira 

completamente livre e consciente, como também a 

suposição de que a ação social seria um efeito 

mecânico das coerções das causas externas. 

O habitus é uma estrutura estruturada que 

pretende ser estrutura estruturante, pois os agentes 

sociais estão constantemente dispostos a reagir, 

buscando estratégias para a renovação da estrutura 

social e, assim, a constroem dialeticamente. Afinal, 

essas estratégias estão situadas nos limites das 

estruturas de que são o produto e que as compõem 

(Bourdieu, 2007). 

Podemos entender o habitus, então, como um 

princípio gerador de respostas mais ou menos 

adaptadas. É importante ressaltar que essa 

adaptação sempre é relativa à determinada estrutura 
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social específica. Bourdieu (1996, 2004) 

desenvolve a noção de campo para denotar um 

segmento do social que possui uma maneira própria 

de funcionar, um senso comum (opinião 

consensual) e leis específicas que o regem. O 

habitus de classe alude ao modo de viver de um 

grupo e poderia indicar tanto seu padrão e suas 

regularidades, bem como auxiliar a compreensão de 

suas diferenças e diversidade (Bourdieu, 1996). 

Todo habitus de classe gera uma maneira 

peculiar de ação denominada de estilo de classe, 

que representaria a forma predominante e 

heterodeterminada de ação de cada indivíduo 

estruturado por dado habitus. Entretanto, Bourdieu 

(1996) indica que cada indivíduo constrói um estilo 

pessoal, que tem base no habitus e no estilo de 

classe, mas se constitui em um desvio diferencial 

desse estilo de classe, em função de características 

peculiares a cada indivíduo e também pelas 

possibilidades e limites de ação de cada um em 

dado contexto psicossocial. 

O estilo de classe marca a relevância do poder 

na configuração da práxis social, práticas essas que 

envolvem todos, independente de seu quantum de 

capital social, dominantes e dominados, ou seja, há 

complementaridade e atuação conjunta de todos os 

agentes nas práticas sociais, mesmo aqueles com 

pouco ou nenhum poder e capital social.  

Assim como Bourdieu, Robert Castel (1999) 

também recusa a ideia de ausência total de lugar 

social para alguns, como a ideia de exclusão social 

suscita. Sempre há algum tipo de inserção ou de 

afiliação dos indivíduos ou grupos em seus 

contextos sociais, ainda que em um lugar 

desvalorizado, onde fiquem à margem de direitos 

sociais, como saúde, educação e trabalho. 

Castel (1999) chama de desfiliação social este 

processo que leva indivíduos à perda e ruptura 

social. Ele propõe um continuum entre aqueles que, 

de um lado, seriam filiados, ou seja, inseridos em 

uma zona de integração e detentores de poder na 

sociedade e, no outro extremo, os desfiliados, 

aqueles com pouco poder nas relações sociais e, 

portanto, os que tenderiam a ser dominados. Entre 

esses polos, existiria ainda uma zona de 

vulnerabilidade, marcada pela insegurança e pela 

fragilidade psicossocial (Castel, 1995, 2005). 

É importante ressaltar que a zona de 

vulnerabilidade é articulada e se comunica com a 

zona de filiação e de desfiliação, sendo possível o 

movimento entre elas em todas as direções, ou seja, 

há mobilidade com relação à integração dos 

indivíduos. Castel (1995) também propõe a 

compensação entre essas zonas que se cruzam, ou 

seja, é possível que uma pessoa esteja integrada em 

sua comunidade, mas desfiliada do mundo do 

trabalho. Entretanto, aquela filiação lhe permite 

manter o sustento de sua família, compensando a 

insegurança financeira que a não filiação ao mundo 

do trabalho causaria (Botelho et al., 2008; Castel, 

1995). 

Também vale ressaltar que a situação de 

vulnerabilidade social ou de desfiliação é fonte de 

grande sofrimento psíquico aos indivíduos a elas 

submetidos. O sofrimento pode ser compreendido 

como “a dor mediada pelas injustiças sociais” 

(Sawaia, 1999, p. 102), ou seja, o sofrimento é a 

representação em cada um de uma situação vivida 

socialmente. 

A situação de vulnerabilidade retira do 

indivíduo sua voz e seu rosto, ou seja, sua 

possibilidade de existir socialmente, e, por 

consequência, lhe confere a inutilidade social. A 

insatisfação e a angústia convivem com a 

humilhação social, que causa um sofrimento 

psíquico tal, que imobiliza o indivíduo pela 

ruminação dessa humilhação (Le Blanc, 2007). 

Le Blanc (2007) demonstra como esse 

sofrimento psíquico atrelado ao sofrimento social 

está presente, principalmente, entre os 

desempregados e empregados precários. Mas esses 

sofrimentos podem ser entendidos em qualquer 

situação de vulnerabilidade social; por exemplo, a 

situação das pessoas com deficiência extremamente 

pobres. O poder desigual dentro dos contextos 

psicossociais e suas consequências para a 

conformação das interações sociais, bem como a 

compreensão de suas repercussões psíquicas 

individuais ajudam a entender grupos que 

historicamente vivem à margem da sociedade e que 

podem ter como resultante de sua situação uma 

experiência de sofrimento ou de tentativa de 

crescimento. 

Em síntese, o presente estudo propôs 

compreender como o Benefício de Prestação 

Continuada e a deficiência podem influenciar na 

maneira com que pessoas com deficiência física de 

locomoção constroem sua vida social e no trabalho. 

É importante salientar que são pessoas 

sobredeterminadas pela diversidade, ou seja, sua 

deficiência física é socialmente definida como uma 

diferença que tem gerado desvantagens sociais 

(Scott, 2005), fazendo-lhes viver uma situação de 

vulnerabilidade social (Castel, 1999, 2005) e sofrer 

por causa dessa situação (Le Blanc, 2007) embora 

se beneficiem da existência de proteções sociais 

(Castel, 2005), que as colocam em uma situação 

ambígua de segurança financeira e vulnerabilidade 

laboral (Almeida et al., 2009). Somado a esse 

quadro, temos ainda um habitus de classe que 

disponibiliza pouco capital social e material para 

suas relações e práticas sociais (Bourdieu, 2004). 
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Método 

 
Participantes  

 

Participaram desta pesquisa nove pessoas 

beneficiárias do BPC em razão da deficiência física, 

especificamente as causadoras de incapacidade de 

locomoção
5
, sendo cinco mulheres e quatro 

homens, com idades entre 19 e 40 anos. Os 

participantes foram indicados por uma associação 

de pessoas com deficiência física sem qualquer 

restrição quanto ao gênero, raça, etnia, estado civil 

ou classe socioeconômica. Sete deles usavam 

cadeiras de rodas (paraplegia e tetraplegia) e dois 

tinham hemiplegia (mas caminhavam sem auxílio). 

 

Instrumentos  
 

Foram realizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas com o objetivo de compreender o 

ponto de vista, os juízos e a relevância da 

deficiência, do trabalho e do BPC pelos próprios 

atores sociais.  

 

Tratamento dos dados  
 

As entrevistas foram analisadas a partir da proposta 

da análise de conteúdo de Bardin (1977), 

reconstruindo as narrativas individualmente em um 

primeiro momento (análise vertical), e, em seguida, 

buscando-se os “núcleos de sentido” do conteúdo 

abordado pelos entrevistados (análise horizontal), 

que sistematizaram algumas categorias empíricas
6
, 

dentre as quais apresentaremos duas: “Trabalho e 

pessoas com deficiência” e o “BPC e suas 

repercussões”. As categorias analíticas têm como 

referencial o quadro teórico de Pierre Bourdieu 

(1984, 1996, 2004) e Robert Castel (1995, 1999, 

2005). 

 

Cuidados éticos  
 

Foram respeitadas as questões éticas 

preconizadas pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) durante a pesquisa, que foi 

                                                           
5 De acordo com Amiralian et al. (2000), a deficiência física 
engloba as deficiências da linguagem, da audição, da visão e 

musculoesquelética, que causam as incapacidades de falar, ouvir, 

ver e locomoção, respectivamente. Nesta pesquisa, contudo, nós 
nos limitaremos às deficiências musculoesqueléticas, ou seja, 

aquelas que dificultam em algum grau a locomoção. 
6 As categorias empíricas são aquelas construídas a partir do 
trabalho de campo, provenientes, nesse caso, do relato dos 

entrevistados, possibilitando a organização e a compreensão do 

que se expressa na realidade empírica (Minayo, 2000). 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo sob registro n. 

2009.038. 

 

Resultados 
 

Apresentamos a seguir um quadro com 

algumas informações relevantes sobre as entrevistas 

realizadas: 

 

Tabela 1 – Apresentação dos participantes da 

pesquisa 

 

Nomes* Sexo Idade Deficiência 

Álamo Masculino 34 

Paraplegia 

(atrofia 

muscular) 

Anastácia Feminino 38 

Paraplegia 

(sequela de 

poliomielite) 

Carina Feminino 36 

Paraplegia 

(sequela de 

poliomielite) 

Carlos Masculino 19 

Hemiplegia 

(sequela de 

anoxia no parto) 

Carolina Feminino 39 

Hemiplegia 

(sequela da 

tentativa de 

aborto da mãe) 

Dolores Feminino 40 

Paraplegia 

(sequela de 

poliomielite) 

Gabriela Feminino 28 

Tetraplegia 

(sequela de 

acidente 

automobilístico) 

José Masculino 23 

Paraplegia 

(sequela de 

poliomielite 

Rafael Masculino 24 

Paraplegia 

(Sequela de erro 

médico) 

 

* Nomes fictícios, alterados em respeito ao sigilo 

combinado com os participantes.  
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Tabela 2 – Apresentação dos participantes da pesquisa (continuação) 

 

Nomes* 
Histórico de 

trabalho 

Atividades de 

trabalho atuais 

Relação com o 

BPC 

Significado do 

BPC 

Álamo 
Vendedor e 

chaveiro 

Vendedor 

ambulante 

Relação ambígua: 

garante segurança, 

mas impede a 

realização pelo 

trabalho. 

Única saída para a 

segurança no 

trabalho. 

Anastácia 

Auxiliar de 

escritório, 

empregada 

doméstica, babá e 

auxiliar de fábrica 

Dobra envelopes 

em empreitadas 

(trabalho por 

produção) 

Relação ambígua: 

garante segurança, 

mas impede a 

realização pelo 

trabalho. 

Sustentação 

financeira e social. 

Carina 

Bordadeira, 

doméstica e 

trabalhos por 

empreitada 

Bordadeira e 

trabalhos por 

empreitada 

esporádicos 

Relação ambígua: 

garante segurança, 

mas impede a 

realização pelo 

trabalho. 

Sustentação 

financeira e social. 

Carlos 
Ajudante em 

lanchonete 
- 

Relação ambígua: 

garante segurança, 

mas impede a 

melhoria da 

qualidade de vida 

(renda maior). 

Ajuda no sustento 

familiar e 

proporciona tempo 

livre para se 

qualificar. 

Carolina 
Empregada 

doméstica e babá 

Professora de igreja 

(não remunerado) 

Exclusivamente 

positiva. 

Sustentação 

financeira e social. 

Dolores 
Bordadeira e 

ajudante de fábrica 

Ajudante de 

confecção de 

roupas (não 

remunerado) 

Exclusivamente 

positiva. 

Sustentação 

financeira e social. 

Gabriela 
Auxiliar de 

escritório 
- 

Relação ambígua: 

garante segurança, 

mas impede a 

realização pelo 

trabalho. 

Sustentação 

financeira da 

família. 

José 
Ajudante da mãe 

(descascando alho) 
- 

Relação ambígua: 

garante o sustento, 

mas impede a 

realização pelo 

trabalho. 

Sustentação 

financeira da 

família. 

Rafael 

Organizador de 

eventos e 

panfleteiro 

Organiza eventos 

(informal e 

esporadicamente) 

Relação ambígua: 

garante segurança, 

mas impede a 

realização pelo 

trabalho. 

Sustentação 

financeira e ajuda 

na renda da família. 

 

* Nomes fictícios, alterados em respeito ao sigilo combinado com os participantes.  

 

 

Todos os entrevistados comungam histórias de 

vida marcadas pela pobreza, em alguns casos mais 

explícita e em outros menos. Além das restrições 

financeiras, foi comum a dificuldade de acesso à 

educação e à saúde de qualidade, a violência e as 

vinculações aos trabalhos precários e simplificados 

pelos entrevistados e por seus familiares. 

Essas condições parecem conformar um estilo 

de classe compartilhado pela maioria dos 

entrevistados, ou seja, uma forma de atuação 
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dominante e comum que pode ser identificada em 

diversas ações dos participantes, como pela maneira 

de se vincular à escola, a forma de buscar os 

serviços de saúde, o cuidado com os filhos e 

familiares, as possibilidades de transporte e a forma 

de se relacionar com o trabalho, entre outros.  

Apenas Gabriela parece não compartilhar esse 

estilo de classe. Quando expõe seus planos para o 

futuro, por exemplo, fala do desejo de comprar um 

carro e de ter uma empregada doméstica para ajudá-

la e a mãe nas tarefas de casa. Esse desejo parece 

não ser compatível com o habitus de classe dos 

outros entrevistados, em que a maior parte das 

mulheres trabalhou como empregada doméstica e a 

contratação de uma pessoa para lhes ajudar em casa 

não é algo sequer cogitado por elas. O mesmo 

acontece com os meios de transporte, em que todos 

os outros entrevistados relatam situações de 

dificuldade com o transporte coletivo, e até fazem 

propostas de melhorias para esse transporte, mas 

não relatam sequer o sonho de comprar um carro. 

Dito de outra forma, ela tem um discurso que 

sugere um habitus de classe diferente dos demais 

entrevistados e que parece ter influenciado seu 

acesso à educação de nível superior (ela é a única 

que concluiu faculdade) e à saúde de qualidade, o 

que a própria entrevistada reconhece que facilitou o 

acesso a informações sobre seus direitos sociais, 

como o BPC, e lhe permite, de forma mais 

concreta, fazer projetos futuros e transformar suas 

práticas sociais em recursos para o futuro. 

No entanto, é importante ressaltar que o estilo 

de classe apenas sugere uma regularidade nas 

práticas e pensamentos sociais, mas não impede a 

diversidade e a diferença, pois cada indivíduo 

constrói um desvio diferencial desse estilo de classe 

em função de características pessoais peculiares e 

de seu contexto psicossocial. A isso, Bourdieu 

(1996, 2004) denomina estilo pessoal, e é o que 

percebemos em algumas entrevistas. 

Com base nesses preceitos, então, levantamos 

dois temas que foram centrais em todas as 

entrevistas, originando duas categorias empíricas de 

análise, e que demonstram como o estilo de classe e 

o estilo pessoal compõem a história dessas pessoas, 

por vezes limitando e em outras possibilitando suas 

práticas sociais. As categorias empíricas são: (a) 

Trabalho e pessoas com deficiências, e (b) O BPC e 

suas repercussões, que serão analisadas pelo 

referencial teórico de Bourdieu (1984, 1996, 2004) 

e de Castel (1999, 2005). 

 

Trabalho e pessoas com deficiências 

 

Os participantes da pesquisa relataram 

diferentes formas de vinculação com o trabalho, 

mas essas relações com o trabalho não foram 

sempre da mesma maneira. Por exemplo, Anastácia 

teve seu primeiro trabalho com vínculo formal e 

depois apenas empregos informais, como o de babá 

e empregada doméstica. As vinculações com o 

trabalho variaram entre os participantes, e também 

no interior de algumas narrativas, demonstrando 

como, no decorrer da vida dos entrevistados, esse 

vínculo se alterou com frequência.  

Como foi dito, apenas Anastácia teve uma 

experiência de participação no mercado formal de 

trabalho quando trabalhou como assistente 

administrativo. Nesse emprego, teve registro da 

carteira de trabalho e todas as prerrogativas 

previstas em lei quando da dispensa. Essa foi sua 

única experiência no mercado formal, pois, assim 

que deixou a empresa, passou a ser beneficiária do 

BPC, o que discutiremos mais profundamente 

adiante. 

Após a saída do emprego, Anastácia não 

deixou de trabalhar, mas permaneceu no mercado 

informal de trabalho. Carolina (que trabalhou como 

empregada doméstica duas vezes), Gabriela (que 

trabalhou como auxiliar de escritório) e Álamo (que 

trabalhou como chaveiro e vendedor de roupas e de 

sanduíches) também tiveram experiências similares 

à de Anastácia, vinculando-se a um trabalho 

ofertado por outrem e recebendo uma quantia 

combinada, como usualmente ocorre no mercado 

formal, mas sem estabelecer um vínculo formal de 

trabalho, prática comum em determinados habitus 

de classe (Bourdieu, 1984). 

Outros entrevistados também exerceram ou 

exercem atividades de trabalho, mas sem a 

regularidade e frequência dos casos citados, o que 

popularmente chamam-se “bicos”, como são os 

casos de Álamo (que vende bijuterias na rua), 

Carina (que faz trabalhos manuais para um grupo 

exportar), Carlos (que trabalhou como entregador 

de comida), Rafael (que organiza eventos 

esporadicamente) e José (que preparou matéria-

prima para uma empresa alimentícia).  

E houve, ainda, casos como o de Carolina e de 

Dolores, que atualmente exercem atividades 

características de trabalho com frequência regular, 

mas não são remuneradas, como o trabalho como 

professora da igreja e o de ajudante na fábrica de 

biquínis.  

Quando falavam sobre os sentidos do trabalho, 

a maior parte dos entrevistados o vinculou ao 

sustento e à dignidade, confirmando os achados de 

Nohara, Acevedo e Fiammetti (2009) sobre a 

associação do trabalho às palavras dignidade, 

autonomia e sustento, que se relacionam, pois se 

ligam a ideia de liberdade e de ser sujeito de suas 

próprias decisões. 
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Também foi comum a ideia do trabalho como 

forma de pertencimento social (Castel, 1999), 

principalmente para Dolores, cujo trabalho lhe 

permite estar em contato com amigos que são como 

sua família, e também para Gabriela, que defende o 

trabalho como uma das melhores maneiras para 

diminuir o preconceito vinculado à deficiência por 

meio da comprovação de sua utilidade e 

competência. 

O trabalho é ainda relacionado a uma fonte de 

realização pessoal, como claramente demonstra 

Álamo quando diz que o trabalho lhe permite ser 

“homem”, o que se aproxima da ideia do trabalho 

como parte fundamental da condição humana 

(Arendt, 1958/1987). 

No entanto, Carolina demonstra uma percepção 

do trabalho vinculado ao sofrimento, mas apenas 

quando faz referência aos trabalhos como 

empregada doméstica em oposição ao trabalho 

como professora das crianças da igreja, que realiza 

com prazer e que lhe confere pertencimento social e 

realização pessoal, situando-se entre o sofrimento e 

a autonomia (Le Blanc, 2007). Para compreender 

essa ligação de Carolina entre o trabalho e o 

sofrimento, é importante retomar as oportunidades 

sociolaborais que as condições socioeconômicas 

dos entrevistados permitem, nas quais a maior parte 

das ofertas de trabalho está vinculada a trabalhos 

simplificados, que se aproximam da condição 

humana do labor (Arendt, 1958/1987; OIT, 2009) e 

que exigem, principalmente, esforço físico, e sobre 

o qual os trabalhadores têm pouco controle e 

tomam como prática hegemônica de seu habitus. 

Os familiares dos entrevistados, por exemplo, 

trabalhavam como lanterneiro, pedreiro, frentista, 

segurança e lavadeira, e semelhantes foram as 

oportunidades de trabalho que os participantes 

receberam, como empregada doméstica, vendedor e 

entregador. Ou seja, parece já fazer parte das 

condições socioeconômicas dos participantes o 

acesso a oportunidades de trabalhos simplificados 

e, portanto, com baixo potencial para promover 

realização pessoal e reconhecimento social, além de 

uma vida marcada por práticas sociais com foco no 

presente, sem possibilidade de projeção futura, 

características de seu habitus de classe, como se 

mostraram serem os casos de Carolina, José, 

Anastácia, Álamo, Carina e Dolores. 

Além de o habitus de classe favorecer os 

trabalhos simplificados, a deficiência parece ser 

mais um agravante na restrição de oportunidades de 

trabalho. Isso pode ser percebido nas histórias de 

Carina e Dolores, que, quando crianças, moravam 

em orfanato e participavam de oficinas de formação 

profissional, nas quais aprendiam exclusivamente 

crochê e bordado. Foram muito comuns esses 

cursos de qualificação profissional para pessoas 

com deficiências com foco em atividades manuais, 

ou seja, fora do mercado de trabalho formal. Só 

recentemente, após a obrigatoriedade da Lei de 

Cotas, é que vêm se tornando comuns os cursos de 

formação para operador de telemarketing, função 

bastante comum destinada às pessoas com 

deficiência e/ou de baixa qualificação (OIT, 2009). 

Essa função aberta pela Lei de Cotas é um bom 

exemplo de empregos disponibilizados para pessoas 

com deficiências. Como narra Gabriela, a maior 

parte das vagas abertas para pessoas com 

deficiência são de baixa remuneração e em 

trabalhos simplificados. Como profissional 

graduada em nível superior, Gabriela não tem 

conseguido se posicionar profissionalmente em 

cargos compatíveis com sua formação, pois, nas 

seleções para esses cargos, o preconceito com 

relação à deficiência parece se manter e se expressa 

fortemente. Assim, sem conseguir empregos com 

remuneração compatível à sua formação 

profissional e insegura com relação à estabilidade 

no mercado formal de trabalho, Gabriela opta por 

permanecer recebendo o BPC e não se inserir no 

mercado formal de trabalho. 

Ainda sobre a Lei de Cotas, é interessante 

perceber como todas as narrativas reconhecem a 

importância dessa legislação, mas nenhum 

entrevistado se beneficiou dela. Atualmente, em 

função do BPC, como discutiremos adiante, os 

entrevistados se afastam propositadamente do 

mercado formal de trabalho. Mas vale notar que, 

mesmo quando ainda não recebiam o benefício, 

também não se vinculavam ao mercado formal de 

trabalho. E como a Lei de Cotas ou qualquer ação 

governamental apenas pode atuar no mercado 

formal de trabalho, ela pouco modifica a situação 

real de trabalho das pessoas com deficiências que 

compartilham um habitus de classe que conduz, 

invariavelmente, aos trabalhos informais. 

Como foi levantado por Anastácia, Álamo e 

Gabriela, a Lei de Cotas também não parece 

favorecer todas as pessoas com deficiência de 

maneira igualitária. Com o objetivo pragmático-

político de definição de quem seriam as pessoas 

com deficiência beneficiárias da Lei, não houve 

diferenciação entre os graus de incapacidade 

gerados pela deficiência na determinação do 

percentual obrigatório de funcionários com 

deficiência nas empresas, o que favoreceu pessoas 

com deficiências menos incapacitantes, como 

amputados ou usuários de próteses, e não modificou 

a realidade de pessoas com deficiências mais 

incapacitantes. Os três participantes cadeirantes 

explicam que o usuário de cadeiras de rodas, dentre 

as pessoas com deficiência física, sentem maior 
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dificuldade de inserção no mercado de trabalho 

mesmo após a Lei de Cotas, principalmente pela 

necessidade de adaptação arquitetônica dos 

ambientes de trabalho, que não comportariam 

pessoas com cadeiras de rodas. 

A narrativa de Carlos parece corroborar esse 

discurso levantado por outros participantes, pois ele 

tem uma deficiência leve, é capaz de andar sem 

auxílio de qualquer instrumento, como próteses ou 

muletas, e é o único que pretende abandonar o BPC 

e se inserir no mercado formal de trabalho, 

beneficiando-se da Lei de Cotas. No entanto, sua 

disponibilidade para se inserir no mercado formal 

não está intimamente relacionada à deficiência, 

mas, sim, à possibilidade de um trabalho que lhe 

proporcione maior renda e pertencimento social. 

Como recebe o BPC desde criança e tendo uma 

deficiência pouco incapacitante, Carlos pôde se 

vincular à educação e pretende concluir o ensino 

superior, o que ele acredita lhe proporcionará 

alternativas para os trabalhos simplificados e de 

baixa remuneração, mais comuns como práticas do 

seu habitus de classe. 

Assim, o ensino superior poderá lhe oferecer 

possibilidades de trabalho mais especializadas e 

com maior salário, o mesmo que poderia acontecer 

com Gabriela. Mas, pela expressiva diferença de 

deficiências e incapacidade dos dois, o estudo 

poderá permitir a Carlos o que não ocorreu com 

Gabriela, ou seja, sua inserção no mercado formal 

de maneira efetiva e com possibilidades de melhora 

de qualidade de vida. 

Dessa maneira, a Lei de Cotas cumpre, mas não 

plenamente, sua função de proteção social (Castel, 

2005) a todas as pessoas com deficiência, já que 

não modifica a inserção de pessoas com 

deficiências físicas mais incapacitantes no trabalho 

e também não altera qualquer relação de trabalho 

informal, mais comum entre pessoas com 

deficiências sem boas condições socioeconômicas. 

Apesar de ser uma ação com objetivo de atrair as 

pessoas com deficiência para a formalidade, esbarra 

em outras formas de suporte social do Estado, como 

o BPC. 

 

BPC e suas repercussões 

 

Todos os entrevistados já eram beneficiários do 

BPC há pelo menos cinco anos e, quando 

perguntados sobre o BPC, sempre o vinculavam a 

ideia de segurança e independência. Para essas 

pessoas com deficiência e pobres, o BPC parece 

garantir a própria manutenção e, em alguns casos, 

também o sustento familiar. Por isso, a quase 

totalidade dos participantes nega a possibilidade de 

desistir do benefício por qualquer razão, 

confirmando os dados de Carvalho-Freitas e 

Marques (2009). 

No caso de Anastácia, o BPC parece ter sido a 

condição fundamental pela qual ela conseguiu 

desenvolver diferentes papéis sociais em sua vida, 

pois foi por meio do benefício que ela pôde morar 

sozinha, sustentar os filhos no período em que ficou 

divorciada do primeiro marido e até se casar 

novamente com uma pessoa que não poderia 

manter a casa sozinha. A história de Carina se 

assemelha à de Carolina, porque foi somente após a 

concessão do BPC que ela pôde deixar a casa da 

mãe e ter uma vida independente com um de seus 

filhos. 

Dolores narra como o BPC lhe proporcionou 

independência financeira, a fim de que pudesse 

deixar de morar com conhecidos que a abrigavam e 

com os quais sofreu preconceito e humilhação, 

para, então, alugar uma casa e viver de maneira 

autônoma. De forma direta, o BPC parece ter-lhe 

diminuído o sofrimento da vulnerabilidade social, 

proporcionando-lhe meios para subsistência 

(Castel, 1999). 

Como já discutido, as possibilidades de 

trabalho reservadas a essa parcela da população 

com deficiência e pobre, que usualmente possui 

baixa escolaridade e qualificação, pelo fato de não 

ter acesso à educação de qualidade, estão nos 

trabalhos simplificados, não considerados trabalhos 

decentes (OIT, 2009) e de baixa remuneração, cujos 

salários normalmente são de um salário mínimo, ou 

seja, a mesma quantia paga aos beneficiários do 

BPC. Como esses trabalhos simplificados também 

pouco contribuem para a realização pessoal e 

reconhecimento social (Antunes, 1999; Castel, 

1999), as pessoas com deficiência parecem utilizar 

o BPC como uma alternativa à necessidade de se 

submeter a esses trabalhos, já que o fariam apenas 

pela necessidade financeira, e não pelo prazer da 

tarefa. 

Dito de outra forma, o BPC poderia libertar as 

pessoas com deficiências da necessidade de se 

vincular a um trabalho precário, ou nas palavras de 

Rafael, um “trabalho de escravo”, garantindo sua 

manutenção financeira. Além disso, o BPC teria a 

vantagem de garantir tempo livre, que seria 

ocupado pelo trabalho, permitindo que esses 

beneficiários possam exercer atividades ou 

trabalhos que, de fato, os realizem pessoalmente, 

como nas histórias de Carolina e Dolores, que, com 

o sustento garantido pelo BPC, podem trabalhar em 

funções sem remuneração que lhes permitam a vita 

activa (Arendt, 1958/1987), ou como Carlos, que 

utiliza o BPC estrategicamente e pretende usar o 

tempo livre para se qualificar e, assim, ter chances 

de empregos com maior remuneração. 
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Dessa maneira, a deficiência, que é uma 

diferença que foi escolhida socialmente como 

diversidade (Scott, 2005), poderia trazer essa 

vantagem às pessoas que possuem a deficiência, 

pois é ela que permite a elegibilidade ao BPC e, 

portanto, a possibilidade de se esquivar de trabalhos 

simplificados que são comuns a grupos sociais com 

habitus de classe específicos. 

Mesmo julgando o BPC como efetivamente 

positivo, a maior parte dos entrevistados demonstra 

uma relação ambígua com o benefício, 

principalmente em função da impossibilidade de 

trabalhar paralelamente ao seu recebimento. Para 

Álamo, o principal problema do BPC, ao não 

permitir o trabalho das pessoas com deficiências, é 

a manutenção dos preconceitos e estereótipos de 

inutilidade ou carência que são vinculados às 

pessoas com deficiência. Assim, sem poder 

demonstrar seu potencial no trabalho, não há 

possibilidade de reconhecimento social e o 

preconceito seria de difícil superação. 

Houve casos, no entanto, como o de Dolores e 

de Carolina, em que a possibilidade de se inserir no 

mercado formal sequer foi levantada. Além de uma 

diferença de gênero, que parece sugerir o trabalho 

formal e fora de casa mais aos homens que às 

mulheres, o desejo de se inserir no mercado formal 

também parece ser influenciado pelas diferenças de 

capacidades próprias aos indivíduos (Castel, 2005) 

e pelo estilo pessoal (Bourdieu, 1996), bem como 

pelas possibilidades de planejar estratégias para que 

isso aconteça. As histórias de Carlos e Álamo 

demonstram como, mesmo com habitus de classe 

semelhantes, o estilo pessoal facilita ou dificulta a 

inserção de pessoas com deficiências no mercado 

de trabalho, o que reforça nossa suposição de que a 

dinâmica social que envolve o BPC só pode ser 

compreendida como um processo psicossocial, 

levando em consideração o contexto social e as 

características próprias dos indivíduos. 

Além disso, o BPC impede a inserção das 

pessoas com deficiência apenas no mercado formal 

de trabalho, o que pode não ser a maneira mais 

usual de vinculação ao mundo do trabalho no 

habitus de classe compartilhado pelos participantes, 

mas, sim, os trabalhos informais. Assim, talvez 

mesmo sem o BPC e ainda que com a Lei de Cotas, 

como já discutimos, é possível que essas pessoas 

com deficiência não conseguissem um emprego no 

mercado formal de trabalho, ou seja, e dizendo 

novamente, não poderíamos responsabilizar 

exclusivamente o BPC pela não-inserção das 

pessoas com deficiência no mercado formal de 

trabalho, mas por uma dinâmica social que não 

favorece essa vinculação. 

O BPC estaria, então, exercendo, de fato, um 

papel de proteção social, que, como explica Castel 

(2005), possibilita que, na falta de uma “sociedade 

de iguais”, a ajuda financeira oferecida pelo Estado 

Social assegure a todos as condições mínimas de 

independência e, portanto, de poder continuar a 

fazer sociedade com seus “semelhantes”. Ou seja, 

reconhecendo a desigualdade de condições de 

acesso à educação, saúde e trabalho das pessoas 

com deficiência e pobres, admite que essas pessoas 

não teriam condições de viver sob as mesmas 

condições de outros e, fornecendo, então, uma 

ajuda financeira, o BPC poderia garantir seu 

sustento e sua filiação social (Castel, 1999). 

 

Conclusões 
 

Com esta pesquisa, pudemos perceber como a 

deficiência, per si, não impede que as pessoas com 

deficiência desenvolvam qualquer atividade ou 

papel social, mas é o contexto e as dinâmicas 

psicossociais que demarcam as desvantagens da 

deficiência. Pessoas com deficiência e pobres têm 

menos oportunidades de acesso às instâncias sociais 

tanto pelas incapacidades decorrentes da deficiência 

quanto por um pertencimento a grupos sociais com 

pouca oferta de oportunidades de desenvolvimento 

social. Assim, é por meio de ações de proteção 

social que se pode minimizar a situação de 

vulnerabilidade social instalada. 

O BPC é um exemplo de proteção social do 

Estado voltado às pessoas com deficiência física e é 

capaz, pela garantia de manutenção financeira, de 

lhes proporcionar independência, autonomia e 

segurança. Apesar de o BPC ter como critério de 

seleção a incapacidade para o trabalho e, portanto, o 

trabalho formal ser incompatível com o benefício, 

ele não parece impedir as atividades e trabalhos que 

propiciam a vita activa (Arendt 1958/1987), pois o 

que se verificou é que os beneficiários que desejam 

trabalhar continuam executando suas tarefas na 

informalidade. 

Verificou-se ainda que o trabalho pode ser 

vinculado à ideia de dignidade e sustento, mas 

também à de sofrimento. Podemos supor que essas 

ideias estejam diretamente relacionadas ao habitus 

de classe compartilhado pela maior parte dos 

participantes, do qual são comuns as buscas por 

trabalhos simplificados e vazios de sentido para o 

trabalhador, mas que lhes garantem o sustento e a 

dignidade. Nessa realidade, o BPC poderia atuar 

como uma alternativa à necessidade desses 

trabalhos, garantindo o sustento e oferecendo o 

tempo livre para que eles possam realizar outras 
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atividades potencialmente geradoras de realização, 

pertencimento e reconhecimento psicossocial. 
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