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RESUMO 

 

 

Considerando a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a Lei 

8.213/1991, criada no Brasil, e conhecida como a Lei de Cotas, objetivou-se com esta pesquisa, 

identificar os sentidos do trabalho e suas possíveis representações para um grupo de deficientes 

físicos. A Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici (1928-2014), foi nosso 

direcionamento teórico-metodológico. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo 

qualitativo, por meio entrevistas semi-estruturadas e aplicadas individualmente. Foram 

participantes da nossa pesquisa três sujeitos do sexo feminino, com idades entre 20 e 50 anos, que 

estão no mercado de trabalho há mais de um ano. Após análise dos resultados, consideramos que 

a inclusão nos dias de hoje não é plena, pois os deficientes ainda encontram barreiras diversas no 

campo de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao observar como está organizada a sociedade capitalista atual, como fruto da Organização 

Científica do Trabalho (taylorismo), há uma grande luta por parte das pessoas com necessidades 

especiais (PNE’s) no intuito de ganharem espaço e reconhecimento no mercado de trabalho. No 

Brasil, houve avanços em políticas públicas no que se refere a esta realidade, mas temos a hipótese 

de que muitas empresas são resistentes à adesão destas políticas, ainda que seja uma determinação 

instituída pela Lei. 

Desta forma, torna-se pertinente voltar o olhar para os PNE’s com a finalidade de conhecer 

o que eles percebem e sentem sobre a inclusão, e se ela realmente acontece; para que assim seja 

possível entender como se dá a relação do deficiente físico com o mercado de trabalho. Cabe ainda 

dar uma atenção especial para a acessibilidade, que é fundamental para o deficiente físico, 

podendo assim tomar conhecimento também, se as empresas empenham-se em tornar o ambiente 

de trabalho ergonômico e adequado. 

Pretendeu-se então com este estudo refletir sobre o processo de inclusão de maneira mais 

profunda, ou seja, a partir do olhar daqueles que vivenciam esta relação entre a deficiência, a 

inclusão e o trabalho.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conceito e as práticas do trabalho não se mantiveram estáveis ao longo do tempo e, ao 

contrário disto, ganharam significados distintos diante do processo histórico. Com as mudanças 

no contexto laboral, a Psicologia do Trabalho também apresentou alterações, passando assim por 

três momentos distintos, embora relacionados, respectivamente caracterizados por práticas 

específicas e contextualizadas ao eixo central do pensamento teórico/prático predominante em 

cada período. A psicologia aplicada ao contexto do trabalho surgiu associada ao Taylorismo.  
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Os movimentos taylorismo, fordismo e toyotismo são considerados como transformações 

conceituais e estruturais do trabalho.  

 

[...] taylorismo caracteriza-se como uma forma avançada de controle do capital (com o 

objetivo de elevar a produtividade do trabalho) sobre processos de trabalho nos quais o 

capital dependia da habilidade do trabalhador... De que forma? Através do controle de 

todos os tempos e movimentos do trabalhador; ou seja, do controle de todos os passos do 

trabalho vivo. Estamos bastante distantes da forma descrita por Marx do ajustamento da 

base técnica às determinações do capital: num momento mais avançado do 

desenvolvimento do capitalismo, à questão historicamente recolocada de sua 

dependência frente ao trabalho vivo, o capital reage de uma forma diferente: ao invés de 

subordinar o trabalho vivo através do trabalho morto, pelo lado dos elementos objetivos 

do processo de trabalho, o capital lança-se para dominar o elemento subjetivo em si 

mesmo. Esta 'façanha' do capital significa, em uma palavra, a busca da transformação do 

homem em máquina (MORAES NETO, 2009, apud MORAES NETO, 1989, p. 34). 

 

Segundo Sampaio (1998), o taylorismo é a ideologia que começa a aparecer no cenário 

norte-americano, no início do século XX. Com a revolução industrial já consolidada, acontece um 

aumento na produção por meio de técnicas de controle sobre o trabalho e da lógica de produção 

em massa. Um dos pressupostos de Taylor (1856-1915), idealizador do taylorismo, é a “Lei da 

Fadiga” que consistiu em determinar o limite de esforço para medir as quotas de produção; cada 

um devia trabalhar de forma racional, fazendo apenas os movimentos necessários, para assim 

conseguir executar a tarefa no menor tempo e com o menor esgotamento físico possível. 

Sampaio (1998) descreve as três faces da Psicologia do Trabalho, dizendo que com o 

taylorismo surgiu a primeira face, conhecida como Psicologia Industrial, por ser atrelada aos 

interesses das indústrias e instrumentalizando alguns pressupostos propostos por Taylor (1856-

1915). Esta teve como foco a seleção e colocação profissional; estudos relacionados à motivação, 

comunicação e comportamento de grupo e a preocupação central era a produtividade. 

Logo após o fim da Guerra acontece uma ampla crise no modelo de desenvolvimento, e as 

técnicas que antes eram eficientes – psicometria, classificação de pessoal, avaliação de 

desempenho, condições de trabalho, treinamento, liderança e a engineering psychology – passam 

a não ser mais neste contexto de pós-guerra. Dando então o ponto de partida para a segunda face 

da Psicologia do Trabalho. 

A segunda face descrita por Sampaio (1998) é a Psicologia Organizacional. O psicólogo 

começou a contribuir com as estruturas da organização, valorizando a influência do ambiente no 

comportamento dos trabalhadores.  
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No começo dos anos 70, as teorias do campo da administração passam a assumir um caráter 

descritivo, explicativo e crítico. Com o objetivo focado em compreender o fenômeno amplo que 

é o trabalho, surge a chamada Psicologia do Trabalho, ou terceira face da Psicologia do Trabalho. 

Desta forma, a terceira e última face da Psicologia do Trabalho nasce das críticas feitas à 

segunda face, pois se acreditava que era necessário voltar o olhar para os efeitos do ambiente e da 

tecnologia sobre o contexto do trabalho. O objetivo foi a promoção da saúde mental e do bem 

estar do trabalhador, ou seja, a terceira face preocupou-se com a compreensão do trabalho 

humano, dando ênfase em todos os seus significados e manifestações.  

O taylorismo foi uma das formas de organização da produção industrial, que revolucionou 

o trabalho nas fábricas no século XX, assim como o fordismo e o toyotismo, visando uma 

maximização da produção e do lucro. O que se têm hoje nos sistemas de produção é, sem dúvida, 

resultado destes movimentos. 

 Refletir sobre a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho, em especial nos dias 

atuais, é considerar que o trabalho nas empresas e indústrias é resultado de processos oriundos 

dos sistemas de organização social do trabalho anteriormente mencionados, e seguramente pelos 

impactos provenientes.    

 Desta forma, será que a inclusão realmente existe? Tendo em vista que indivíduos 

portadores de deficiência possuem limitações para a execução das atividades (do ponto de vista 

do trabalho taylorista), e precisam que o ambiente laboral se adeque as suas necessidades; será 

que as indústrias estão realmente dispostas a lançar mão de seus interesses prioritários, por 

exemplo, o lucro em seu nível máximo; e colocar em primeiro lugar a inclusão e o bem-estar do 

trabalhador? 

 Almejando compreender como os PNE’s concebem a inclusão, ou seja, se de acordo com 

o olhar deles, a inclusão realmente acontece nos dias de hoje no mercado de trabalho; a teoria das 

Representações Sociais foi adotada como referencial teórico desta pesquisa; uma vez que, como 

preconiza Jodelet (1989) “... é uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e 

compartilhado, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social".  

De acordo com Sá (1995), a teoria das Representações Sociais foi proposta pelo sociólogo 

Serge Moscovici (1928-2014). Surgindo de uma crítica em que ele tenta romper com a forma de 

pensamento tradicional e hegemônico presente de maneira muito intensa na América do Norte e 

na Grã-Bretanha e que, concebia o sujeito separado do seu contexto social. Moscovici (1928-

2014) assume uma postura crítica acerca desta visão, este é então o ponto de partida para 

construção da teoria das Representações Sociais que, pressupõe não existir cisão entre o universo 
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interno e externo. Esta teoria propõe uma articulação entre o psicológico e o social e considera 

inseparáveis sujeito, objeto e sociedade. 

Segundo Carvalho (2007), as representações são os meios pelos quais os sujeitos expressam 

aquilo que apreendem do cotidiano, do ambiente, das informações e das relações sociais. As 

Representações Sociais podem ser definidas como a forma de conhecimento do senso comum que 

é socialmente partilhado, sendo este construído por um sujeito ativo em interação com o objeto 

cultural, revelando as marcas tanto do sujeito como do objeto, ambos no contexto social e 

histórico.  

De acordo com Guareschi (2007), existem dois processos considerados geradores de 

Representações Sociais: o de ancoragem e o de objetivação. 

 

O processo de ancoragem visa essencialmente classificar, dar nome as coisas. Neste 

sentido não há neutralidade, pois cada objeto ou ser está associado a um valor positivo 

ou negativo e vinculado a um determinado lugar na escala hierárquica. [...] O processo 

de objetivação sempre acontece quando conseguimos colocar em imagens noções que 

são abstratas (GUARESCHI, 2007, p.232) 

 

A Representação Social enquanto forma de conhecimento do senso comum, está em grande 

parte ligada a preconceitos e ideologias. Moscovici (2003, p.12) diz que, “Uma representação 

social é o senso comum que se tem sobre determinado tema, onde se incluem também os 

preconceitos, ideologias e características específicas das atividades cotidianas (sociais e 

profissionais) das pessoas”.  

Sendo elas construídas por meio da interação dos indivíduos de uma sociedade, e a sociedade 

marcada por ideologias e culturas, que muitas vezes preza por sujeitos “perfeitos”, sem limitações, 

e capazes de produzir; parece-nos propícia a reflexão sobre as possíveis representações sociais 

das pessoas portadoras de necessidades especiais; e provavelmente, as construções são oriundas 

da própria exclusão social. 

Os indivíduos não são apenas processadores de informações, mas pensadores ativos que 

“produzem e comunicam incessantemente suas próprias representações e soluções específicas 

para as questões que se colocam a si mesmo” (MOSCOVICI, 1984a, p.16 apud SÁ, 1995, p.28). 

Assim são também os indivíduos com necessidades especiais, capazes de pensar sua realidade, e 

formar opiniões acerca do que acontece a sua volta, e também de serem afetados diretamente por 

tudo isto. 

A partir da teoria das Representações Sociais foi possível compreender o sentido que os 

deficientes dão ao ambiente de trabalho, assim como à afetividade que empenham neste. As 
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pessoas portadoras de algum tipo de deficiência acabam sofrendo uma espécie de estigmas perante 

a sociedade, sendo em muitos casos excluídas e apartadas do convívio social. Em função desta 

falta de inclusão, os deficientes lutaram por muito tempo até obterem reconhecimento e espaço 

social. O trabalho seria então uma forma de inclusão, fazendo com que estes indivíduos sintam-

se como parte do processo de produção e, portanto da sociedade como um todo e não como apenas 

pertencente a um grupo tipicamente minoritário. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2007, p.21), para definir “deficiência” 

deve-se basear no Decreto nº 5.926/04. Este Decreto estabelece as seguintes definições: 

 

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 

do padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, 

apesar de novos tratamentos;  

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao 

seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

 

 A inclusão de uma forma geral é complexa e demora a acontecer, visto que é notável que 

as pessoas tenham em geral e, possivelmente sempre tiveram, dificuldades em aceitar o que é 

diferente do considerado normal pelos padrões socialmente estabelecidos, principalmente no 

contexto do trabalho onde as habilidades físicas são consideradas como um dos pontos 

fundamentais para o bom desempenho da função. Sendo assim, pessoas com deficiência física, 

além do fator de inclusão, tem a barreira da acessibilidade a ser vencida. Nem sempre é fácil ter 

acesso ao local de trabalho, e nos parece que muitas vezes a própria empresa não oferece a 

estrutura adequada às necessidades do trabalhador. 

Segundo o decreto nº 5.926/04:  

 

Entende-se por deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
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produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, 

I, "a", c/c Decreto nº 3.298/99, art. 4º).  

 

 Acerca da inclusão no Brasil, quais foram os caminhos percorridos até chegar às políticas 

públicas atuais? O Brasil tem avançado nos últimos anos na promoção dos direitos das pessoas 

com deficiência, em especial a Lei de Cotas. Segundo Bernardes (2012, p.12): 

 

Ao longo da última década, o movimento de inclusão das pessoas com deficiência 

ganhou importância no Brasil, repercutindo em avanços sociais para todos. Ter vários 

grupos de pessoas com deficiência na linha de frente das reivindicações políticas foi um 

marco decisivo na história deste movimento. Com o lema: “nada sobre nós sem nós”, a 

defesa dos interesses políticos dos grupos que representam as pessoas com deficiência 

conseguiu, ao longo dos últimos anos, ampliar o seu espaço e também no cenário político 

nacional. 

 

 Bernardes (2012) diz que, a partir dos anos 1960 houve um grande investimento em incutir 

a consciência acerca da deficiência, feito em grande parte por ativistas e organizações de pessoas 

com deficiência, resultando assim em uma maior visibilidade a esta questão por parte de políticos, 

e da sociedade. “O entendimento do que é a deficiência e de seus impactos na vida das pessoas 

foi alvo de reflexão, especialmente pelas próprias pessoas com deficiência” (BERNARDES, 2012, 

p.16). Através da Constituição Federal de 1988, este assunto passa a ser um marco legal, de forma 

abrangente e transversal. 

 Tendo como referência o MTE – Ministério do Trabalho e Emprego (2007) e Ritt; Costa 

(s/a), com a Revolução Francesa de 1789 houve a possibilidade da concepção de cidadania, diante 

dos princípios que nela foram adotados: liberdade, igualdade e fraternidade, contribuindo também 

com a fundação dos direitos civis, tendo como marco significativo a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Porém, ela não foi suficiente, já que se constatou que somente com a 

declaração formal em documentos e legislações, continuava havendo a exclusão econômica da 

maioria da população. No século XIX então, começa por parte destas minorias, a busca por 

direitos sociais com ações estatais que compensassem as desigualdades. 

 Somente depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a afirmação de cidadania se 

completou, percebendo-se a importância de valorizar as necessidades e peculiaridades das 

minorias. Na busca de que as desigualdades não voltassem a acontecer, foram criadas e 

desenvolvidas políticas que salvaguardassem seus direitos. 
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A inclusão no mercado de trabalho começa então a acontecer apenas por volta dos anos 80 

e 90, assim como diz Oliveira (2009, s/p): 

 

Após muito tempo de exclusão social das pessoas com deficiência, somente na década de 1980 

houve uma efervescência de movimentos do Terceiro Setor, em especial, pela sua inclusão na 

sociedade. Não foram à toa que, os anos 80, foram estabelecidos como a Década Internacional 

das Pessoas Deficientes e durante os quais muitos direitos foram conquistados como o direito 

de ingresso no mercado de trabalho [...].   

 

 De acordo com Souza (2010) no fim dos anos de 1980 o Estado Desenvolvimentista passa 

a ser questionado, já que o Brasil sofreu anos de estagnação econômica, sendo o Estado 

considerado o maior culpado, por ser o gestor da política e da economia. É então no mandato do 

ex-presidente Fernando Collor de Melo que é promulgada a Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os 

benefícios da Previdência. Assim como as leis Previdenciárias dos anos 30 tinham como função 

ser um controle sobre o trabalhador, por meio da cidadania regulada, nos anos 90 não acontece o 

contrário, já que a finalidade desta lei é justamente incluir mais pessoas na cidadania, não 

deixando então, de ser regulada. 

 A Lei da Inclusão garante o acesso de todos os deficientes ao mercado de trabalho, de 

acordo com a quantidade de funcionários de cada empresa, e determina que: 

 

Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por 

cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na 

seguinte proporção: até 200 funcionários 2%; de 201 a 500 funcionários 3%; de 501 a 1000 

funcionários 4; de 1001 em diante funcionários 5% (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2008, p.20). 

 

 De acordo com o que expusemos até aqui, acreditarmos que é possível afirmar que, a 

história do trabalho foi marcada por exclusão. Somente depois de muita luta, os deficientes 

conseguiram ter seu espaço garantido nas empresas. É pertinente, diante do contexto aqui 

explicitado, fazer uma investigação acerca dos afetos que marcaram este processo, e que ainda 

marcam a relação dos deficientes com o seu ambiente de trabalho e com a sociedade em geral. 

"Ao falar de exclusão, fala-se de desejo, temporalidade e de afetividade, ao mesmo tempo que de 

poder, de economia e de direitos sociais". (MATTOS, 2012 apud SAWAIA, 2008, p. 98). 

 Considerando que a sociedade de trabalho que temos atualmente, teve suas raízes no 

taylorismo, e que as características dele ainda se fazem presentes nas indústrias e empresas, onde 
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o objetivo é o lucro e a produtividade; o bem estar físico e mental do trabalhador possivelmente 

são deixados de lado. Será então possível incluir onde a exclusão já está posta? As contradições 

aqui apresentadas serão explanadas no tópico reservado à análise e discussão dos resultados. 

 

METODOLOGIA 

 

 A seleção dos participantes para a pesquisa foi feita por intermédio da SINE-Agência do 

Trabalhador de Maringá-PR - Brasil, que oferece os seguintes serviços: 

 

Assistência social, psicológica, jurídica e preparação para entrevista; Todos os serviços do 

SINE: intermediação de emprego, seguro desemprego, primeiro emprego, etc; Telecentro 

para qualificação em informática e uso da Internet; Qualificação voltada para ampliação 

dos conhecimentos específicos e desenvolvimento das habilidades e atitudes; Espaço para 

encontro de cooperativas, associações e sindicatos; Auditório para palestras e conferências; 

Centro de exposição e venda de artesanato; Banco do Povo – fornecimento do micro-

crédito; Agência Virtual do Cidadão, apoio aos micros e pequenos empreendedores; Café 

do trabalhador; ITEP – expedição de identidades; Defensores públicos (Disponível em: < 

http://www.vagaspat.com.br/posto-sine-ag-do-trabalhador-de-maringa-parana/> Acesso 

em: 12 março 2015). 

 

 Propôs-se uma pesquisa qualitativa, já que “os métodos qualitativos trazem como 

contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo 

capazes de contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos” (NEVES, 1996, p.02 apud 

POPE & MAYS, 1995, p. 42).  

Tendo em vista que a teoria proposta por Serge Moscovici (1928-2014) enfatiza a 

verbalização, ou seja, o discurso dos componentes do grupo estudado, possibilitando apreensão e 

compreensão das representações construídas por um grupo; consideramos a entrevista um 

instrumento metodológico adequado a esta finalidade. A pesquisa foi realizada por meio de 

entrevista semi-estruturada, norteada por temas relacionados à inclusão e às relações de trabalho, 

e aplicada individualmente.  

 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o 

informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve 

seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto 

muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para 

dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa 
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fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 

recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele (BONI; QUARESMA, 2005, p.75). 

 

 Foram entrevistadas três pessoas do sexo feminino, com idades entre 20 e 50 anos, e que 

estão no mercado de trabalho há mais de um ano, sendo tanto do setor público quanto do privado, 

com funções diferentes. As entrevistas foram realizadas na casa dos participantes, levando em 

consideração que desta forma ficaria mais confortável ao participante, que por sua vez, não 

precisaria se deslocar de sua residência, e seria possível encontrar um horário que fosse mais 

favorável a ele. Antes que a entrevista fosse realizada, os mesmos assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme prevê o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com 

seres humanos da Universidade Estadual de Maringá – Pr, e também de acordo com todas as 

normativas preconizadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) no tocante à pesquisa com seres 

humanos. Esta pesquisa obteve aprovação do CEP a partir do seguinte número do CAAE: 

44281715.6.0000.0104. Após a realização da pesquisa, houve devolutiva aos participantes, de 

acordo com o que inicialmente foi estabelecido na relação pesquisador – pesquisado e o relatório 

final foi enviado ao CEP, cumprindo todas as solicitações advindas das normativas éticas acerca 

da pesquisa. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Conforme explanamos nos procedimentos metodológicos, as entrevistas foram realizadas 

individualmente e na residência de cada um dos participantes. Para os fins desta análise, os sujeitos 

serão denominados como A, B e C, objetivando a preservação de suas respectivas identidades. 

 De modo geral, a maioria dos participantes mostrou-se interessada pelo problema de 

pesquisa, exceto o sujeito C, que a partir da linguagem não verbal, demonstrou um pouco de 

resistência para a participação na entrevista, sendo de certa forma induzido pela irmã (sujeito B) a 

participar. Esta possível resistência foi observada também na linguagem verbal, refletindo na 

elaboração das respostas emitidas à pesquisadora; respondendo de forma bastante sucinta, dando a 

impressão de não estar confortável para responder as questões.  

É importante salientar alguns aspectos fundamentais da teoria das Representações Sociais 

para a compreensão do grupo como sendo ou não um grupo em representação. O primeiro ponto 

importante a ser retomado é o próprio conceito de representações que, segundo Carvalho (2007), 

são os meios pelos quais os sujeitos expressam aquilo que apreendem no cotidiano, do ambiente, 

das informações e das relações sociais. Ou seja, a representação social pode ser definida como a 
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forma de conhecimento do senso comum que é socialmente partilhado, sendo este construído por 

um sujeito ativo em interação com o objeto cultural, revelando as marcas tanto do sujeito quanto 

do objeto, ambos no contexto social e histórico. 

 Segundo Moscovici (2003) as representações sociais são construídas no universo 

consensual, este possibilita que o conhecimento se torne acessível a todos. No universo 

consensual, as pessoas são iguais e livres, e todos possuem o direito de falar em nome do grupo. 

Este universo se difere do universo reificado, em que a sociedade é considerada como um sistema 

de diferentes papéis, e neste, apenas alguns detém o saber. 

 Nota-se que as interpretações dos participantes não possuem um núcleo central comum a 

respeito do tema, já que algumas repostas apresentam-se de maneira distinta, mostrando 

percepções diferentes. De acordo com Abric (1998, p.31) “o núcleo central é representado, de um 

lado, pela natureza do objeto representado, de outro, pelo tipo de relações que o grupo mantém 

com este objeto e, enfim, pelo sistema de valores e normas sociais que constituem o meio ambiente 

ideológico do momento e do grupo”.  

Infere-se que não se tratam de representações consensuais, subjetivamente construídas e 

intersubjetivamente compartilhadas. Assim como diz Sá (1995) são os universos consensuais que 

produzem as Representações Sociais, e estas são formadas pelas atividades da interação social 

cotidiana. Ou seja, se não são representações consensuais, não podem formar um grupo em 

representações sociais. Encontramos representações diversas, distintas e individuais. 

Um dos pontos divergentes nas respostas dos participantes é quanto ao significado do 

trabalho em suas vidas. O sujeito A, diz que a principal importância é a parte financeira para qual 

o trabalho contribui, o B diz que o trabalho é importante enquanto fonte de independência e, o 

sujeito C, o considera como uma forma de sentir útil. Para cada um dos sujeitos o trabalho apresenta 

um sentido diferente, embora estes sentidos possam estar inter-relacionados. 

Outro aspecto dissonante nas respostas é quanto à acessibilidade nos locais de trabalho. Os 

sujeitos A e C afirmam ter acessibilidade nos respectivos locais de trabalho, já o sujeito B considera 

que há pouca acessibilidade. O A, diz que existe a acessibilidade, porém, enfatiza que é relativa. 

Argumenta enfatizando que embora tudo seja adaptado, existem alguns pontos, como, por 

exemplo, o piso, que ainda precisam ser adaptados. Já o sujeito C quando questionado, apenas 

sinaliza afirmativamente dizendo que há acessibilidade, mas não expõe detalhes. O sujeito B 

problematiza um pouco mais a situação, dizendo que por trabalhar em um órgão público, nada foi 

feito para melhorar as condições, pois tudo é padrão.  Enfatiza dizendo: “Não há acessibilidade, 

bem pouco. Porque é do governo e o governo se tiver que fazer alguma coisa assim... A gente tem 

que se adaptar, nada foi feito.... Às vezes assim, uma mesa, uma cadeira, mas e tudo padrão né. 
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(...) Tentam fazer assim, mas tudo é financeiro né, vai desviar pra que? Mandou para todo mundo, 

é todo mundo igual.”. (sic). 

Encontramos aspectos que consideramos semelhantes entre os entrevistados. Um deles é 

quanto ao conhecimento sobre a Lei de Cotas. Os três afirmaram conhecer a lei, mas todos falaram 

muito pouco sobre ela, dando a entender que tem apenas uma noção do que trata a lei, mas não 

sabem ao certo o que ela determina e quais os direitos que são assegurados por ela. Nenhum dos 

sujeitos afirmou com convicção sobre a que se refere esta lei, apenas disseram conhece-la. O sujeito 

A aparentou ter alguns esclarecimentos sobre a lei e disse: “Sei, é 5% né? Nas empresas e 

concursos, é o que eu sei sobre as cotas.”. (sic). O sujeito B inicialmente disse não conhecer a lei 

e ao final da entrevista afirmou estar brincando quando disse isso, dizendo que a conhecia, porém, 

não deu mais detalhes sobre ela. O sujeito C, só afirmou que a conhecia, não discorrendo acerca 

do tema.  

Outro ponto convergente entre as respostas dos participantes da pesquisa está relacionado às 

dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, ambos afirmaram não ter encontrado 

dificuldades. O sujeito A, disse não ter tido dificuldades, pois teve o intermédio de um grupo de 

apoio chamado CVI-Centro de Vida Independente. O sujeito B afirmou que também não teve, pois 

entrou por meio de concurso público, se encaixando nas cotas propostas pela Lei. O sujeito C 

apenas relatou não ter tido dificuldade. Denota-se que o sujeito B, problematiza este tópico dizendo 

que “(...) Mas dificuldade não, porque é concurso né, você fez e esta dentro daquela cota, você 

entrou, você vai, ai já te olham diferente. Mas no geral, você vai chegar em uma empresa e dizer 

assim ‘Olha eu quero trabalhar’, entregar um currículo, tem barreira sim, falar que é livre e que 

você é bem recebido, não é não, dá bastante dificuldade sim, não é fácil, a pessoa não te deixa 

mostrar sua capacidade para depois te julgar, você já chega lá e já deixam seu currículo de lado.” 

(sic). 

Ao serem questionados sobre as impressões que eles têm a respeito da contratação dos 

deficientes, se as empresas contrataram com vistas a incluir ou apenas para cumprir a Lei de Cotas, 

as respostas também são semelhantes. O sujeito A afirma que na primeira empresa ao qual 

trabalhou, a contratação seria com o intuito de incluir mesmo, porém, na visão dele, para o Estado, 

enquanto empresa pública, o intuito é apenas cumprir a Lei de Cotas. O sujeito B, afirma que a 

contratação de deficientes ocorre para cumprir as cotas, segundo ele “Ninguém fala ‘Oh entrega o 

currículo lá porque está precisando de tantas vagas, eles já impõem ‘Oh, lá precisa ter tantos 

deficientes trabalhando’, então eu acho que é mais por uma obrigação. Eu não vejo de outra 

forma, a não ser que você faz concurso, mas é a mesma forma, tem que ter um percentual. Se não 

tivesse que ter, não teria contratações, eu acho”. (sic). O sujeito C afirma que as admissões de 

pessoas com deficiência ocorrem apenas para o cumprimento da Lei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da configuração do mundo do trabalho atual, e em especial, a partir das informações 

expressas através da linguagem verbal e não verbal dos participantes da pesquisa, identificou-se 

que a inclusão de deficientes no trabalho não é plena. Embora todos os participantes afirmaram 

que a inclusão se dá apenas por conta da lei, nenhum deles sabe com clareza do que trata a Lei de 

Cotas. Observou-se ainda, que o trabalho é uma fonte de muitos afetos e sentidos para estes 

sujeitos, cada um atribui um sentido diferente que vem ao encontro dos próprios sentimentos e 

afetos acerca do trabalho humano. 

De acordo com a maioria dos sujeitos entrevistados, compreendeu-se que inclusão atualmente 

ainda é falha, principalmente no que se refere à acessibilidade. Apesar de alguns reconhecimentos 

no que se refere à acessibilidade no local de trabalho, os entrevistados mostram que ainda faltam 

pontos a serem melhorados, e eles precisam sinalizar para a empresa onde estão as falhas e solicitar 

que elas sejam corrigidas para melhorar suas condições de trabalho.  

Ao analisar todas as respostas, de todos os sujeitos, é possível inferir que estes não compõem 

um grupo em representação social, tendo apenas representações individuais, já que as respostas, 

mesmo tendo conteúdo muito parecido, apresentam distinções quanto às percepções sobre o tema 

central. Outro ponto que confirma isto é o fato de o sujeito C não ter demonstrado tanto interesse 

pelo assunto quanto os demais, podendo inferir que este não compartilha do mesmo 

posicionamento que os outros participantes.  

Tendo em vista, que o conhecimento de cada participante sobre o tema investigado é distinto, 

construído de modo conjunto e simultâneo as condições sociais e culturais, encontramos elementos 

que nos possibilitam inferir que há representações individuais. Esta ultima, por sua vez, 

dialeticamente é construtora e construída pelos afetos, que reverberam em sentimentos e emoções 

expressas nas relações com o grupo, nas práticas diárias e, sobretudo, nos posicionamentos e ações 

acerca do trabalho humano , em especial, na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. 

Finalizamos afirmando que as representações, sejam elas sociais ou individuais, são os 

fatores que impulsionam os sujeitos no cotidiano e em ação, a se (re)descobrirem e encontrarem 

novas formas de trabalho, de acessibilidade, ou qualquer outro tema que seja pertinente aos 

interesses deste grupo. A vida acontece na ação, se constrói coletivamente e pode ser composta a 

partir da criatividade e inventividade daqueles que se envolvem, com tudo que lhes afetam na 

prática diária, contínua e melhorada a cada dia. 
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