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Quando já não havia outra tinta no mundo 

O poeta usou do seu próprio sangue. 

Não dispondo de papel, 

Ele escreveu no próprio corpo. 

Assim,  

Nasceu a voz, 

O rio em si mesmo ancorado. 

Como o sangue: sem foz nem nascente.  

(Mia Couto) 
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Resumo 

 

O objetivo desse estudo foi compreender a relação das pessoas com deficiências e seu 

trabalho. Especificamente, buscou-se identificar, os sentidos e significados atribuídos ao 

trabalho; e, descrever os impedimentos da atividade concreta, e as estratégias 

desenvolvidas para sua superação. Esse objetivo é inspirado na perspectiva teórica sócio 

histórico cultural e nas teorias da atividade. A pesquisa foi realizada com 16 servidores 

de uma IES, tratando-se de um estudo multi-métodos sequencial, transversal de 

orientação qualitativa com utilização das técnicas de entrevista narrativa e criação 

fotográfica. Os resultados demonstraram o trabalho sendo caracterizado como uma 

necessidade, fonte de prazer, reconhecimento, socialização e, tendo o papel dos pares 

sido enfatizado para a realização do bom trabalho. Os sentidos foram próprios de cada 

participante, e se demonstraram nos conteúdos e modo de falar de cada um. Os 

impedimentos foram mais relacionados  as condições ambientais da atividade, do que 

propriamente a condição da deficiência. Conclui-se que o acesso ao trabalho possibilita 

uma importante ferramenta de inclusão social de pessoas com deficiência, e, nesse 

sentido, leis de reserva de vaga cumprem seu papel e ressaltando a importância do papel 

do trabalho na inserção social desse grupo.  

Palavras-chaves: trabalho; deficiência; reserva de vagas. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to understand the relationship between people with 

disabilities and their labor. Senses and meanings related to work were specifically 

identified; also describing the impediments of concrete activities, as well the strategies 

developed for overcoming them. This objective is inspired on the social historic cultural 

theoretical perspective as well as on the activity's theory. The research has been made 

possible through the interview of 16 workers from a IES, it categorizes as a multi-

method sequential and transversal study of qualitative orientation, making use the 

technics of narrative interviews and photographic creation. The results indicate that 

work was described as a necessity, a source of pleasure, recognition and socialization; 

with emphasis on the importance of working in pairs in order to accomplish good 

quality work. Senses were obtained from each participant, identified by the way that 

each of them expressed themselves. Impediments were more deeply related to the 

physical conditions of the work environment than to the person's disabilities. 

Conclusion points out that the access to work, acts as a social inclusion tool for peoples 

with disabilities, and showing that, the laws regarding quota reservations fulfill their 

objective. 

 

Keywords: work; disabilities; quota. 
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Introdução 

A deficiência existe desde a existência do homo sapiens, e as evidências 

históricas, pinturas rupestres e até os primeiros escritos, confirmam essa afirmação 

(Silva, 1987). Contudo, os interesses científicos acerca da temática datam, 

principalmente, a partir do século XIX, em especial, a psicologia demonstrou interesse 

na temática da deficiência principalmente a partir dos estudos psicométricos de Binet 

(1857-1911) sobre inteligência, no início do século XX. A escala de Quociente 

Intelectual – QI para medir a inteligência, foi criada para dar uma resposta ao problema 

da escolarização de crianças com deficiências mentais e a medida do QI trouxe a 

denominação/determinação de “deficiente mental” para pessoas com QI igual ou 

inferior a 69.  

Em contraposição a esta perspectiva determinista, Vigotski (1896-1934) se 

propôs a estudar a aprendizagem e o desenvolvimento humano, tomando por base a 

concepção da formação social da mente. Na tentativa de esmiuçar essa proposição e, 

aplicando ao contexto das crianças com deficiências, Vigotski (2011) criou uma 

disciplina denominada defectologia que, levando em conta a formação social da mente, 

afirmava que a criança “defeituosa” não sentia diretamente seu defeito, sua percepção 

advinha das dificuldades enfrentadas, e principalmente, pela existência de um padrão de 

normalidade imposto pela sociedade não deficiente. 

Várias mudanças ocorreram desde o estudo de Vigotski (2011) sobre 

deficiências, e a Psicologia se voltou à temática, principalmente, quando esta ganhou 

atenção especial dos direitos humanos e entrou em pauta o movimento da inclusão 

social.  
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O movimento de inclusão ganhou força a partir da década de 70, marcado pela 

aprovação da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes pela ONU, em 1975 

(Silva, 1987; Figueira, 2008), e, a partir da década de 90, os estudos sobre a deficiência 

já tinham se ampliado para os mais diversos campos teóricos com enfoque na 

perspectiva da inclusão. 

No Brasil, a vigência de leis federais, tais como a lei nº 8.213 art. 93 (1993), 

repercutiu sobre o mercado de trabalho, garantindo vagas reservadas à população com 

deficiências, e sobressaindo como o marco mais influente no cenário das mudanças 

sobre a inclusão. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do 

censo de 2010 apontaram um cenário em que 24% da população brasileira declarou 

possuir pelo menos uma das deficiências investigadas (intelectual, motora, visual e 

auditiva). Sendo os estados do Ceará e Rio Grande do Norte com maior número de 

pessoas com deficiências 

As pesquisas de Simonelli e Camarotto (2011) e Monteiro, Oliveira, Rodrigues e 

Dias (2011), trazem um panorama de como se configura essa inclusão: faltam 

equipamentos para atender às necessidades especiais; faltam locais que possibilitem 

acessibilidade; os gestores reclamam da má-qualificação profissional (das pessoas com 

deficiência), embora a qualificação exigida não seja condizente com a exigência das 

tarefas destinadas às pessoas com deficiências; e os gestores alegam que falta vontade 

de trabalhar por parte das pessoas com deficiência. 

Em meio a esse contexto, investigar as relações de trabalho de pessoas com 

deficiências inseridas em atividades laborais, por meio da vigência da Lei nº 8213 

(1993), é um modo de compreender o fenômeno da inclusão de pessoas com 

deficiência. Para tanto, optou-se pela investigação de uma população inserida no 
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trabalho por meio desse critério de reserva de vagas e priorizou-se o estudo dos sentidos 

e significados do trabalho como unidades de análise da investigação dessa relação.  

A origem dos debates sobre sentido e significado na psicologia, advém da obra 

inacabada de Vigotski (Namura, 2004). No auge das discussões sobre as dicotomias da 

psicologia - sujeito e objeto, conhecimento racional e conhecimento sensível, razão e 

emoção, objetivo e subjetivo -, e sobre as também dicotômicas abordagens naturalistas e 

mentalistas, Vigotski buscou subsídio metodológico no materialismo histórico-dialético 

de Marx e Engels (Barros, Paula, Pascual, Colaço & Ximenes, 2009), como forma de 

demarcar a historicidade dos fenômenos psicológicos. Como já citado anteriormente, 

Vigotski (1896-1934) admitiu que a mente fosse construída socialmente, desse modo, 

começou a estudar o pensamento e a linguagem como processos dependentes, de modo 

a eleger o significado da palavra como unidade de análise da relação, historicamente 

construída e dinâmica, entre pensamento e linguagem (Barros, Paula, Pascual, Colaço & 

Ximenes, 2009). 

É a partir desta tese de dinamicidade do significado, que o conceito de sentido 

surge como fundamental para compreender a relação pensamento-linguagem. O sentido 

é então concebido como um acontecimento semântico, complexo e dinâmico, do qual os 

significados participam como uma estrutura um pouco mais estável. E uma das maiores 

contribuições do estudo desses conceitos, tal como proposto por Vigotski, foi a 

concepção de que a complexidade de um fenômeno, como a linguagem, não se esgota 

com uma única investigação (Barros, Paula, Pascual, Colaço & Ximenes, 2009). 

A discussão sobre sentido na obra de Vigotski perpassa o âmbito do trabalho a 

partir dos estudos das Teorias da Atividade, inicialmente com os estudos de Leontiev 

(1978) e mais recentemente com os estudos de Clot (2010) na Clínica da Atividade 
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(Bendassolli & Gondim, 2014), e, essas teorias enfatizam a atividade laboral como 

central para a constituição do sujeito.  

Nesse referencial teórico, os estudos sobre os sentidos e significados se 

configuram como unidade de análise do processo de objetivação e subjetivação 

característico da constituição do sujeito (Maheirie, 2006), e que ocorre na mediação 

com a atividade. O trabalho neste estudo é, portanto, uma atividade humana intencional, 

mediada e objetivada em ação que constitui o sujeito (Zanela, 2004), e, inerente a ela, 

existem impedimentos, que se não superados, podem causar danos a saúde psicológica 

do sujeito (Clot, 2008). Esses conceitos serão melhor explicados no capítulo sobre 

trabalho.  

Levando em consideração a temática da deficiência, inserida num contexto de 

trabalho, marcado pelas mudanças ocorridas em detrimento da lei nº 8213/93 e 

compreendendo que se trata de um fenômeno complexo, o estudo em questão se 

delineia buscando compreender a relação das pessoas com deficiências - PCD e sua 

atividade de trabalho. Para tanto, esse estudo lança mão dos aportes teóricos fornecidos 

pela psicologia Histórico-Cultural, cujo fio condutor é Vigotski, alinhado às teorias da 

atividade em Leontiev (1978a) e, em Clot (2008, 2010) com a Clínica da Atividade.  

Objetivos do estudo 

É nesse contexto que se afirma o objetivo desta pesquisa cujo propósito é 

compreender a relação das pessoas com deficiências e seu trabalho, em particular no 

que diz respeito aos processos de construção e atribuição de sentidos e significados.  

Este objetivo se desdobra em dois outros específicos, quais sejam:  

1. Identificar, ao longo da biografia profissional, os sentidos e significados 

atribuídos ao trabalho, e o modo como eles se relacionam com a percepção de 

deficiência;  
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2. Descrever os impedimentos da atividade de trabalho real (concreta) 

vivenciados pelas pessoas com deficiências, e as estratégias desenvolvidas 

para sua superação. 
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Capítulo 1 

A deficiência: concepções, conceitos e breve histórico 

 

1.1. A temática da deficiência: História e concepções  

Retratar historicamente as visões e concepções sobre as PCD - Pessoas com 

Deficiências, bem como o modo pelo qual elas foram tratadas ao longo dos períodos 

históricos, não é uma tarefa precisa, já que não se trata de um processo contínuo nem 

homogêneo, variando de um lugar para outro num mesmo período histórico. 

O surgimento da escrita permite um registro um pouco mais preciso de como as 

pessoas com deficiências eram tratadas. Nos papiros egípcios há referência de uso de 

mutilação como forma de castigo para atos criminosos (Silva, 1987). Entretanto, as 

remanescentes de múmias, a arte egípcia e os próprios túmulos demonstram que o 

nanismo era ressaltado como uma ocupação ideal para dançarinos e músicos 

(Fernandes, Schlesener e Mosquera, 2011), e eles recebiam honrarias especiais em seus 

túmulos por ocupar tal função.  

 Na Idade Antiga, os gregos e romanos se configuram como dois dos povos mais 

influentes para a cultura dessa época. Na Grécia, as cidades de Esparta e Atenas 

demonstraram modos distintos de conceber a deficiência. Em Esparta, uma cidade 

caracterizada pelo militarismo, se instaurou o costume de lançar crianças com 

deficiência em um precipício, eliminando-as sumariamente (Assis & Pazzoli, 2005). Em 

contrapartida, Atenas possuía um sistema político mais complexo, e, sua relação com as 

pessoas com deficiências era vista como um problema a ser resolvido mediante 

formulação de lei que garantisse alimentação de atenienses mutilados, e sem condições 

de realizar algum trabalho (Aristóteles, 1959). Na Roma Antiga, há relatos da existência 

de pessoas com deficiência para fins de prostituição e entretenimento: elas trabalhavam 
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em casas comerciais, bordéis, e nas atividades dos circos romanos (Silva, 1987).  Até 

esse momento, é possível identificar a deficiência associada a dificuldades de 

sobrevivência do individuo e do grupo, bem como de tipos “ideais” de trabalhos que as 

pessoas poderiam exercer para sobreviver (Carvalho-Freitas, 2007). 

Na Idade Média, com a solidificação do sistema feudal e o surgimento e 

disseminação dos preceitos cristãos, há uma pequena mudança da visão sobre as pessoas 

com deficiências. A Igreja católica pregava a caridade, humildade, amor ao próximo, o 

perdão das ofensas e simplicidade da vida. Preceitos que contribuíram para uma 

aceitação das diferenças e colaboraram para uma visão de piedade das pessoas com 

deficiência (Pessotti, 1981). Por outro lado, a Igreja também admitia que as limitações 

físicas e sensoriais advindas no nascimento fossem um castigo de Deus pelos pecados 

cometidos, inclusive pelas gerações passadas do indivíduo. Também não se admitia o 

sacerdócio para pessoas com deficiências.  

 Por volta do século XVI, o destino das pessoas com deficiências passou a ser 

orientado por uma vertente médica, diminuindo a influência da Igreja sobre essa 

população. Os principais precursores dessa vertente foram Paracelso e Cardano, 

médicos e filósofos, os quais afirmavam que a deficiência constituía um problema 

ocorrido por fatores hereditários ou cognitivos (Pessotti,1981). 

 Um grande marco na mudança da concepção sobre as pessoas com deficiências 

remonta aos períodos da Era Moderna. Após as revoluções Industriais na Inglaterra 

(1760) e França (1789), começaram a aparecer registros de trabalho de pessoas com 

deficiência, juntamente com o aumento do trabalho feminino e infantil. Entretanto, a 

entrada no mercado de trabalho exigia condições mínimas para sua execução, e, nesse 

quesito, o desenvolvimento de equipamentos como as cadeiras-de-rodas, bengalas e 

próteses tornou-se fundamental (Silva, 1987). A inclusão das pessoas com deficiências 
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nas indústrias foi um acontecimento que influenciou a concepção de que, apesar das 

deficiências, era possível que a pessoa exercesse algum trabalho produtivo.  

 Outro período marcante para a mudança de visão foi a criação e aperfeiçoamento 

do código Braille, no início do século XIX, na França, por Louis Braille, que permitiu a 

integração dos cegos a uma linguagem escrita. Em 1811, nos Estados Unidos, foram 

tomadas providências para garantia da moradia e alimentação a marinheiros ou 

fuzileiros navais lesionados (Silva, 2009). E, na Europa do início do século XX, existem 

registros de, pelo menos, vinte instituições destinadas ao atendimento de pessoas que 

apresentavam algum tipo de deficiência (Mazzota, 1996).  

Apesar das crescentes formas de interação e atendimento especializado às pessoas 

com deficiências que aconteceram entre os séculos XIX e XX, elas não configuraram 

um movimento político de inclusão e nem refletiram a realidade na maior parte dos 

lugares. Nas décadas de 30 e 40 do século XX, na Alemanha, com a eugenia enfatizada 

pelo nazismo, discutia-se a eliminação de pessoas com deficiências, sob a justificativa 

de reduzir os custos ao Estado, além de outras justificativas associadas a teorias de 

“superioridade” de alguns povos em relação a outros (Carvalho-Freitas, 2007). Essa 

visão da Alemanha nazista sobre as pessoas com deficiências reflete a diversidade de 

concepções sobre a deficiência em um mesmo período histórico.  

No Brasil, tais concepções também mudaram e foram influenciadas pelos 

acontecimentos históricos internacionais, especialmente pelos acontecimentos europeus. 

Aqui, a colonização europeia trouxe arraigado em seus costumes a doutrina católica e o 

regime escravista. Tal regime era baseado em punições severas e uso da violência física 

contra os escravos desobedientes. O rei D. João V, em alvará de 03 de março de 1741, 

definiu a amputação de membros como castigo aos escravos fugitivos que fossem 

capturados (Figueira, 2008).  
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  Juntamente com a presença de deficiências causadas por maus tratos e castigos 

institucionalizados pelo Estado, havia também a visão piedosa, resquício do 

cristianismo, em relação às pessoas com deficiências. Com o advento dos levantes 

armados, como a Revolta dos Malés (Bahia, 1835), a Guerra dos Farrapos (Rio Grande 

do Sul, 1835-1845) e a Balaiada (Maranhão, 1850), além de conflitos externos, como a 

Guerra do Paraguai (1864-1870), o número de soldados mutilados requereu uma 

política de atenção a essas pessoas, de modo que, em 29 de julho de 1868, foi 

inaugurado o “Asilo dos Inválidos da Pátria”, no Rio de Janeiro (Jesus, 2007; Figueira, 

2008).  

O movimento político da inclusão social começou a se evidenciar, no final do 

século XX, mais precisamente, na segunda metade dos anos 70 nos países mais 

desenvolvidos, e se difundiu na década de 90 para outros países, inclusive o Brasil 

(Carvalho-freitas, 2007; Figueira, 2008). A declaração dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência, aprovada pela ONU em 1975, garantiu considerações 

específicas no planejamento econômico social (art. 8º) (Silva, 1987), contribuindo com 

a emergência do movimento de inclusão social. Esse movimento visava não apenas às 

melhorias de condições de vida de pessoas com deficiências, mas a diminuição do 

estigma de “incapaz” ou “inferior”, presente em alguns discursos em acontecimentos 

históricos anteriores.  

O conceito de inclusão refere-se à garantia dos direitos, e remete a uma mudança 

social acerca do manejo com as necessidades especiais de cada pessoa. Corroborando 

com essa nova forma de pensar, a ONU declarou o ano de 1981 como Ano Internacional 

da Pessoa Deficiente (AIPD) (Silva, 2009; Figueira, 2008). E visava promover ações 

voltadas para esse público, bem como chamar a atenção para a questão da deficiência. 

Nesse contexto, Sassaki (1997) pontua alguns conceitos que devem se fazer presentes 
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na nova perspectiva sobre a deficiência, dentre os quais: autonomia, independência, 

empoderamento e equiparação de oportunidades. Segundo o autor, esses conceitos 

resumem a ideia de que a pessoa com deficiência deve ter o direito de exercer o controle 

sobre sua própria vida, ter domínio do espaço físico em que vive, ter condições justas de 

oportunidades, e ter vivências que possibilitem o fortalecimento individual.  

Concomitantemente a esse processo de inclusão, estudos relacionados às causas 

da deficiência intelectual (Ribeiro, Ferrari & Moreira, 1976; Ferrari, 1968), e 

consequentes tratamentos para melhorar as condições de vida das pessoas, fomentaram 

um avanço no processo de inclusão. No cenário da saúde, além dos tratamentos de 

doenças, a fisioterapia e terapias ocupacionais, possibilitaram desenvolvimento da 

reabilitação de pessoas e adaptação de materiais (as “órteses”) para facilitar o cotidiano 

de pessoas com deficiências, ou que estão em recuperação por sofrerem algum tipo de 

acidente (Ares, 1997).  

As novas tecnologias, aparelhos multifuncionais, e softwares cada vez mais 

desenvolvidos estão ajudando a criar membros mecânicos e equipamentos de adaptação 

mais confortáveis e úteis, elaborados principalmente para melhorar o desempenho de 

atletas paraolímpicos (Vital, Leitão, Mello, & Tufik, 2002), mas com resultados 

repercutindo no cotidiano das PCD não atletas.  

 Tanto as tecnologias, como melhorias médicas, movimentos sociais das 

minorias, e declarações de garantias de direitos, chamam atenção para inclusão social, 

que se constitui num processo bilateral no qual os excluídos e a sociedade buscam 

soluções para efetivar a equiparação de oportunidades (Sassaki, 1997). As concepções 

sobre PCD foram mudando até se falar em inclusão ou equiparação de oportunidades, e 

em meio a esse processo, o próprio conceito de deficiência, passou por mudanças, sendo 

detalhado na próxima seção. 
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1.2. Conceitos da deficiência 

Em seus estudos, Sassaki (2002, 2003) trouxe as nomenclaturas sobre a 

deficiência ao longo da história. Os termos “aleijado”, “defeituoso”, “incapacitado”, 

“inválido” foram, prioritariamente, utilizados até a década de 80. A partir de 1981, por 

influência do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, começou-se a escrever e falar 

a expressão “pessoa deficiente”. Um avanço dado à utilização do termo “pessoa” para 

lembrar que, antes de ser um deficiente, tratava-se de uma pessoa.  

Aos poucos, entrou em uso a expressão “pessoa portadora de deficiência”, visto 

que não se tratava se uma pessoa deficiente e sim de uma condição de deficiência, essa 

expressão foi posteriormente reduzida para “portadores de deficiência” e, mesmo que a 

adoção do termo “portador” demonstrasse a tentativa de diminuir o estigma, quase 

sempre presente quando o tema da deficiência era abordado, essa determinação não foi 

totalmente acolhida pelos estudiosos do assunto (Araujo, 2001). Apesar de o termo ter 

sido difundido, inclusive em documentos oficiais, a tendência foi cair em progressivo 

desuso, já que não é uma condição “portada”, e sim uma característica da pessoa. Desse 

modo, na década de 90, entrou em uso a expressão “pessoas com deficiência”, que 

permaneceu até os dias atuais, sendo considerada a nomenclatura menos estigmatizante 

(Sassaki, 2003).  

Em termos conceituais, as pessoas com deficiências são aquelas que apresentam 

significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores 

congênitos ou adquiridos, de caráter permanente, e que acarretam dificuldades ou 

incapacidades em sua interação com o meio físico e social (Ciszewski, 2005; Sassaki, 

2002; Brasil, 2001). 

O decreto nº 5.296 (2004) estabeleceu critérios técnicos fundados em parâmetros 

internacionais, considerando os seguintes tipos de deficiência: deficiência física, 
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deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual e deficiência múltipla 

(Brasil, 2004). Cada um desses tipos envolve uma quantidade mínima de estímulos 

captados pelo órgão sensorial para ser considerada uma diferença significativa 

(frequência captada [em hertz], porcentagem de visão, dificuldades de locomoção e 

diagnósticos intelectuais).  

Nesse conceito da deficiência existe ainda a implicação do caráter congênito ou 

adquirido (Lopes, 1999). A deficiência congênita é a que existe desde o nascimento, 

sendo principalmente associada a doenças e fatores genéticos e de formação fetal. Já a 

deficiência adquirida, como o próprio nome diz, advém de alguma perda posterior ao 

nascimento, seja de ordem fisiológica – alguma doença que propiciou a perda de 

membros do corpo ou perdas da capacidade de órgãos sensoriais – ou de ordem externa, 

como um acidente ou exposição a estímulos que propiciaram a perda das capacidades 

sensoriais (Lopes, 1999). Congênita ou adquirida, a condição deve ser permanente por 

toda a vida do indivíduo para se caracterizar como deficiência.  

1.3. A realidade brasileira: algumas considerações 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, realizou em 2010 o 

último censo brasileiro e fez uma cartilha com os principais resultados da caracterização 

da população com deficiências, de acordo com a tipologia das deficiências (visual, 

auditiva, física/motora, intelectual) e o grau (leve e severa). Dentre tais resultados, foi 

encontrado que, 24% da população residente no país, possuíam pelo menos uma das 

deficiências investigadas, quase 14% a mais que a média mundial de 10%.  

A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da 

população brasileira. Em segundo lugar despontou a deficiência motora, ocorrendo em 

7% da população seguidas da deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência 

intelectual, em 1,40%. (Censo, 2010), é importante atentar para o fato de que a 
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incidência da deficiência aumenta com a idade. Pessoas mais velhas são mais 

acometidas por alguma condição permanente que culmina numa deficiência. E também 

a severidade das deficiências são maiores nas pessoas acima dos 64 anos. (Censo, 2010) 

O Brasil apresenta um numero cada vez maior de pessoas com deficiências 

adquiridas, especialmente nos estados do nordeste (Censo, 2010) Isso é explicado em 

parte pelo grande número de acidentados no trabalho, no trânsito, sem falar de outras 

violências (Satow e Heloani, 2003). A Tabela 1 retrata a população e porcentagem 

relativa a deficiência por Estado.  

Tabela 1  
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Pessoas com deficiências nos estados brasileiros com pelo menos uma das 

deficiências – população residente e proporção 

 

Fonte: cartilha deficiência, Censo 2010  

Nota-se que o Rio Grande do Norte é o estado com maior população com 

deficiências proporcionalmente, contudo, não foi encontrada em estudos a justificativa 

para a realidade desse Estado. O que se pode afirmar, tal como outros Estados do 

Nordeste, o Rio Grande do Norte, configura-se com fracas condições de infraestrutura, 

saneamento, educação, condições médicas e de tratamentos a saúde, etc.  As taxas de 

escolarização e alfabetização de PCD comparativamente a população sem deficiências 
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foi menor. Em toda a rede de ensino, da educação básica à superior, as PCD tem 

menores índices de acesso, como demonstra a Figura 1. 

 

 

Figura 1. Relação população e nível de instrução 

Fonte: cartilha deficiência censo 2010 

Nas demais comparações entre a população com deficiência e a população sem 

deficiências, o primeiro grupo tem mais desvantagens. Por exemplo, em relação a 

ocupação, proporcionalmente, no grupo das pessoas com deficiências, 

aproximadamente 23,6% são trabalhadores, enquanto no grupo das pessoas sem 

deficiências 76,4% são trabalhadores (Censo, 2010) 

Os rendimentos salariais também diferem entre pessoas com e sem deficiências, o 

segundo grupo (sem deficiências) é mais bem remunerado, tende a trabalhar mais com 

carteira assinada e é mais propício a ter seu próprio negócio, tal como demonstrado na 

Figura 2.  
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Figura 2. Pessoas com 10 anos ou mais segundo a posição na ocupação de 

trabalho principal. Fonte: Cartilha deficiência censo 2010. 

Pode-se perceber que há uma lacuna entre as pessoas com e sem deficiências, e na 

tentativa de incluí-las efetivamente, o governo brasileiro implementou alguns planos de 

acessibilidade, como o plano “viver sem limites”, buscando atuar nos mais diversos 

campos para a inclusão: formação escolar básica, desenvolvimento de tecnologias nas 

áreas de saúde, ações dos campos do trabalho e adaptação de programas já existentes 

como o “minha casa minha vida” para pessoas com deficiência.  

Apesar de compreender que os avanços médicos, as políticas públicas e os 

avanços tecnológicos possibilitaram à pessoa com deficiências melhorias em suas 

condições de vida, é importante não perder de vista que a ideia de inclusão está imersa 

na realidade de exclusão (Sawaia, 2009). Essa mesma autora explicita que tanto 

inclusão como exclusão fazem parte de um mesmo processo: o de inclusão pela 

exclusão. Segundo Satow e Heloani (2003), um dos modos de sair desse estigma 

(inclusão pela exclusão) é a crença nas potencialidades das pessoas com deficiência, e 

que a melhor forma de exercer essa crença é por meio do trabalho. Esse se configura 

como principal balizador dos processos de inclusão e de possibilidade de caracterização 
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das pessoas com deficiências como ativas na sociedade, e a relação dele com a temática 

será detalhada na próxima seção, por meio dos achados na revisão de literatura.  

1.4.Inclusão pelo trabalho: principais achados da literatura  

Uma pesquisa inicial na Scielo, importante base de buscas em psicologia, 

demonstrou que a produção acadêmica sobre a temática da deficiência tem aumentado 

nos últimos anos. Vários fatores podem ter influenciado para esse aumento na produção, 

desde a vigência de uma perspectiva que visa a inclusão dessa população, bem como o 

próprio aumento da produção científica nacional em todos os âmbitos do saber e temas, 

não apenas sobre deficiência. A Figura 3 especifica as publicações sobre deficiência e 

trabalho e a relação entre as datas de publicação e o número de artigos, demonstrando 

que, à primeira vista, é um assunto em que as publicações são recentes.    

 

Figura 3. Relação data de publicação x número de publicações de artigos na Scielo 

Fonte: revisão de literatura.  

O principal ponto que chama atenção nesta figura se refere ao aumento das 

publicações ocorrem a partir dos anos 2009, um ano após o prazo para implantação dos 
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requisitos propostos pela lei 8.213/91 que garante a reserva de vagas para PCD em 

empresas com 100 ou mais funcionários. 

As publicações de teses e dissertações também acompanharam o ritmo 

progressivo sobre a temática. No site de Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD, por meio de uma busca refinada com descritores “trabalho”, 

“deficiência” e “inclusão”, foi possível encontrar um pouco mais de 300 escritos, o mais 

antigo relacionado a temática datava de 1995, com a maior produção centrada entre os 

anos 2008 a 2013.  

Na revisão de literatura feita nas bases Scielo e Pepsic, bases de dados que 

armazenam muitos artigos nas áreas de psicologia, com os descritores “deficiência” e 

“trabalho”, e refinamentos, foram encontrados (585) e (68) artigos respectivamente, e, 

para especificação dos campos de pesquisa, foram realizadas uma série de filtros após a 

busca simples para o site da Scielo.  

Primeiramente, o filtro pela área temática, dentre as quais são selecionadas as 

áreas das Ciências da Saúde (158), Ciências Humanas (123), Ciências Biológicas (25), e 

Ciências Sociais Aplicadas (20). Após o filtro por “área temática”, ao que os resultados 

ainda apontaram uma gama de mais de trezentos artigos, foi utilizado um filtro por 

revistas, no qual se marcou todas as revistas de psicologia, saúde e educação e, após tal 

marcação, foi encontrado o resultado de 112 artigos, submetidos posteriormente a uma 

inspeção do título e resumo. Os artigos encontrados no site da Pepsic, também foram 

submetidos a inspeção do título e resumo, sem serem necessários maiores refinamentos, 

dado o pouco número de artigos encontrados.  

Foram selecionados os artigos que falassem sobre adultos com deficiências e que 

trouxessem temas relacionados ao trabalho, sendo excluídos artigos que falassem sobre 
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crianças e adolescentes, reabilitação, ou artigos exclusivamente sobre deficiência, 

porém não relacionados ao contexto de trabalho. E, após leitura esmiuçada do resumo e 

leitura dos principais tópicos do matreial, foram escolhidos 28 que pareciam se ajustar 

aos objetivos da presente pesquisa. Não apenas esse método foi escolhido para 

selecionar artigos de relevância para o tema, outros materiais também foram 

encontrados a partir das referências dos artigos. Os principais conteúdos dos artigos são 

sintetizados no Apêndice I.  

Os achados dos artigos, evidenciados no Apêndice I, demonstram que as 

pesquisas sobre deficiência e trabalho não tem uma predominância por arcabouço 

metodológico, é um fenômeno avaliável por vertentes quantitativas, qualitativas e 

mistas. Foram priorizados estudos com a população com deficiências e gestores de 

empresas, e em termos de comparação dos grupos, entre as pessoas com e sem 

deficiências, não houve diferenças significativas nos quesitos habilidades sociais, 

comprometimento e significado do trabalho.   

Dentre os achados, nota-se que um dos principais referenciais da inclusão das 

pessoas com deficiência é a inserção no mercado de trabalho formal (Satow & Heloani, 

2003; Carvalho-Freitas, 2009; Carvalho-Freitas, 2010; Pereira, Del prette, & Del prette, 

2008). E, segundo Zanitelli, (2013); Bittencourt e Fonseca (2011); e França e Pagliuca 

(2009), a inclusão começou efetivamente quando a Constituição Federativa do Brasil 

garantiu os direitos de acesso a educação, trabalho, formas de interação social, esporte, 

lazer, entre outros às pessoas com deficiências. E, com a homologação da lei nº 8.213, 

art. 93 (1993), o acesso ao trabalho ganhou considerações específicas.  

 
Especificamente, a lei impõe que toda empresa com 100 (cem) ou mais 

empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) 
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dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência 

habilitadas. Estas últimas (Pessoas portadoras de deficiência habilitadas) são aquelas 

que têm instrução de ensino pelo menos no nível básico, com certificações (diplomas), 

ou pessoas que estejam aptas a exercer a função disponibilizada (Ministério do trabalho 

e Emprego, 2012). Os beneficiários reabilitados correspondem às pessoas que já 

trabalhavam na empresa e sofreram algum acidente de trabalho, ou alguma lesão no 

trabalho, do tipo LER – Lesões por Esforços Repetitivos ou DORT – Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, que precisam ser reabilitados em outra 

função. 

 
Essa lei contribuiu para uma crescente preocupação com a empregabilidade 

formal de pessoas com deficiências e sua inserção no mercado de trabalho. Como 

consequência, instituições sociais, como as de educação, foram incumbidas com a 

missão de preparar tais pessoas para o mercado de trabalho, até então escasso (Toldrá & 

Sá, 2008; Tanaka & Manzini, 2005), transformando a via de acesso ao trabalho para as 

pessoas com deficiências e transformando também o acesso à educação. 

 
As escolas regulares, técnicas e instituições especializadas ao atendimento de 

pessoas com deficiência, agora voltam-se, mais sistematicamente, à formação dos 

alunos especiais (Toldrá & Sá, 2008). A falta de capacitação dos professores para 

educação inclusiva, e a falta de condições estruturais e materiais para receber os alunos, 

são algumas das maiores dificuldades apontadas por alguns estudos (Monteiro, Oliveira, 

Rodrigues & Dias, 2011 e Tanaka & Manzini, 2005). De modo que as empresas 

sentiram dificuldades para encontrar pessoas capacitadas, visto que o problema da 

desqualificação profissional das PCD (França & Pagliuca, 2009) advinha de uma falta 

de preparação proveniente desde a educação de base.  

E mesmo as instituições especializadas com o cuidado e preparação para o 

mercado de trabalho de pessoas com deficiências, não chegam a cumprir, em sua 
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totalidade, a função que se propõem. As instituições, por vezes, disponibilizam pouca 

variedade de atividades profissionais e não alcançam a frequência desejada para o 

público alvo (Toldrá & Sá, 2008). 

A lei nº 8.213/93 fez com que as empresas tivessem que se preparar para, 

obrigatoriamente, receber um grupo que até então, não fazia parte do seu quadro 

funcional, pelo menos não a uma taxa de 2% a 5%. As organizações que se encaixavam 

no perfil tiveram um período de cinco anos para fazer valer a lei, começando a partir de 

1996 para as instituições privadas, e de 1998 para as instituições públicas. A partir de 

então, o governo começou a averiguar se a lei estava sendo cumprida – para as empresas 

que não a cumprissem seria cobrada uma multa. 

 
Passados mais de vinte anos desde que a lei entrou em vigor, ainda há 

impedimentos para que a inserção seja plenamente efetuada. Ao logo desse tempo, 

estudos (Brunstein, & Serrano, 2008; França & Pagliuca, 2009 e Monteiro, Oliveira, 

Rodrigues & Dias, 2011) apontaram tal dificuldade de inserção nas empresas e outros 

estudiosos propuseram modelos para facilitar a inclusão (Simonelli & Camarotto, 2011 

e Campos, Vasconcellos & Kruglianskas, 2013), sugeriram investimentos em 

programas de socialização (Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano & Almeida, 

2010) e demonstraram que algumas das barreiras para a inserção era o desconhecimento 

da capacidade de trabalho dessas pessoas, especialmente por parte dos gestores 

Carvalho-Freitas (2007, 2010).  

A revisão com os artigos descritos na Apêndice I demonstraram que apesar do 

marco legal e mudanças decorrentes, ainda há muitas barreiras a serem vencidas para se 

falar em inclusão propriamente dita. Segundo Bezerra e Vieira (2012), ainda há a 

exclusão dentro da exclusão, que entre as pessoas com deficiências, o tipo de 

deficiência menos desejável no trabalho é a deficiência intelectual.  

Dentro das organizações não há investimento no fortalecimento dos coletivos de 
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trabalho das pessoas com deficiências, e fora delas, não se tem a ideia de coletividade 

entre pessoas com deficiências, principalmente porque o principal motivo que une tal 

grupo é uma característica considerada fora dos padrões de normalidade e possui as 

mais diversas categorias profissionais. Com isso, as pessoas com deficiências acabam 

menos informadas sobre seus direitos, o que torna o processo de inclusão ainda mais 

complexo (Bittencourt, & Fonseca, 2011). 

A revisão na literatura enfatizou a inserção no trabalho como um evento de grande 

importância para mudança do cenário de exclusão da pessoa com deficiências. Contudo 

o trabalho é uma vertente teórica aludida por diversas teorias e o foco dado ao trabalho 

nesta dissertação será especificado na próxima seção.  
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Capítulo 2 

Trabalho: atividade, sentidos e significados 

 

O trabalho é uma categoria que vem se modificando de acordo com as 

transformações das conjunturas sociais, de maneira que os acontecimentos históricos 

tais como o desenvolvimento das primeiras formas de divisão do trabalho, até as 

revoluções industriais e, mais recentemente, as revoluções tecnológicas, tem grande 

influência no modo de se pensar e entender o trabalho (Salanova, Gracia & Peiró, 1996; 

Borges & Yamamoto, 2004). A definição de trabalho envolve uma polissemia de 

conceitos influenciados por muitos autores, teorias e perspectivas. Em função do 

objetivo da pesquisa, optou-se por entender o trabalho a partir de alguns autores 

específicos (Marx, Vigotski, Leontiev, Clot,), tendo em vista o modelo teórico do 

estudo que privilegia a perspectiva da atividade, seus sentidos e significados, como será 

demonstrado a seguir.  

 O modelo teórico adotado neste estudo inspira-se na perspectiva histórico-

cultural, entendendo o trabalho como atividade intencional, com uma finalidade, 

mediada pela linguagem e mediadora do homem com a realidade, num processo 

dialético de troca constante (Zanella, 2005). Assim, o sujeito atribui significados a 

realidade objetiva, e torna-a subjetiva, por meio da atribuição de sentidos próprios. Por 

meio desse processo, denominado de processo de significação, ele se constitui como 

sujeito, embora em contínuo processo de transformação (Maheirie, 2003). A Figura 4 

traz o modelo teórico adotado nessa pesquisa e busca ilustrar a atividade como 

mediadora da relação do homem com a realidade, sendo nesse mesmo processo de 

mediação produzidos os sentidos e significados que constituem o sujeito.  
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Figura 4. Modelo conceitual da pesquisa, evidenciando as relações entre os principais 

conceitos adotados: sentidos, significados, ambos mediados pela atividade, e 

constituição do sujeito. 

Fonte: elaboração própria 

O objetivo desse capítulo foi o de elucidar cada elemento da Figura 4, de modo a 

esclarecer os conceitos chaves que explicam esse modelo teórico. O conceito de 

atividade, e o processo de constituição dos sujeitos por meio do qual se atribuem 

sentidos e significados.   

2.1. Atividade, constituição dos sujeitos, sentidos e significados 

O conceito de atividade tem sua origem pautada nos estudos da categoria 

trabalho, explicitados em Marx (1867/1983). Para este autor, o trabalho consiste num 

“processo de metabolização” entre homem e natureza. O homem, por meio de sua 

própria ação (e do seu corpo), tem condições de transformar a matéria e atribuir uma 

utilidade a ela (um sentido a ela).   

Por meio do trabalho, o homem atua sobre a natureza, transformando-a e 

submetendo-a a seus interesses, de modo a garantir sua subsistência. Ao agir sobre a 
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natureza, o homem produz ferramentas que medeiam a sua ação sobre ela, e, ao mesmo 

tempo, organiza e re-organiza seu modo de vida e suas futuras ações. Há, com isso, um 

movimento de construção permanente dessa relação dialética que explica o caráter 

histórico do trabalho (Zanella, 2005). O trabalho do homem, contudo, difere da 

transformação da natureza realizada pelos demais animais, e isso graças a um 

componente de ideação prévia por parte do sujeito que trabalha (Marx, 1867/1983).  

Esse conceito de trabalho cria um embate teórico com a corrente do 

materialismo mecanicista, que propunha que a criação dos objetos era independente da 

atividade humana; e as correntes idealistas, que ignoravam completamente a dimensão 

da atividade humana (Piccolo, 2012; Ohlweiler, 1915/1984). O conceito de trabalho 

trazido por Marx (1867/1983) é fundamental para o surgimento do materialismo 

histórico e dialético e dos teóricos da atividade, do qual Vigotski, e Leontiev são os 

nomes mais importantes.  

Vigotski (1896/1991), na linha aberta por Marx (1867/1983), destaca que as 

correntes teóricas vigentes na psicologia de sua época, marcadas por posições dualistas, 

não davam conta de explicar os processos dialéticos da relação entre ser humano e 

realidade. Segundo Vigotski (1896/1991), no processo de transformação homem-

natureza, o trabalho não era apenas uma categoria de mediação, mas uma atividade 

mediada pela linguagem e signos, e envolta num contexto histórico e material 

específico. 

A Teoria da Atividade consiste de um amplo conjunto de perspectivas que têm, 

em comum, a ênfase no caráter central da atividade para a compreensão do sujeito. Em 

particular, levam adiante a definição de Vigotski, segundo a qual a atividade faz a 

mediação entre o homem e a realidade objetiva, sendo a categoria mais importante do 

sistema psicológico, sistema esse em que estão incluídas a personalidade e a consciência 
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(Leontiev, 1978ª). Contudo, não se trata de um homem que atua passivamente perante 

essa realidade: ele é ativo e, como consequência, se transforma. Assim, o objeto de 

análise das teorias da atividade é o duplo processo dialético de transformação entre 

sujeito e meio (Leontiev, 1978ª).  

A atividade é compreendida por Leontiev (1978ª) como um processo que é 

eliciado e dirigido por um motivo e que busca saciar uma necessidade. Na atividade 

animal, um motivo é diretamente relacionado à satisfação da necessidade, levando à 

consequente ação para 43ealiza-la. Já na atividade humana, a relação entre o objeto 

sobre o qual o homem age e o motivo pelo qual está agindo é indireta, proporcionada 

pelas mediações das relações sociais (Duarte, 2004, Piccolo, 2012). Na consciência se 

processam as ligações dos significados das ações e os sentidos que relacionam à ação ao 

motivo da atividade. Portanto, a consciência deve ser entendida como o social 

transformado em psicológico, a forma histórica e concreta do psiquismo (Leontiev, 

1978b). 

A contribuição da Teoria da Atividade consiste, entre outras, na compreensão do 

homem em meio a um processo histórico e dialético, um homem que não está preso às 

leis biológicas, que não nasce acabado, sendo resultado de um processo de humanização 

proporcionado pela atividade, orientada por motivos e necessidades processadas na 

consciência (Lane, 2002).  

Dentro do espectro das teorias da atividade surge, a partir dos anos 50, a 

perspectiva da ergonomia da atividade, desenvolvida, originariamente, nos países de 

língua francesa, e com foco na análise das situações reais de trabalho. Nesta perspectiva, 

a relação de adaptação do trabalho ao homem fez com que essa disciplina fosse 

reconhecida pela sua dedicação à saúde do trabalhador, melhoria das condições de 
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trabalho e dos processos de desenvolvimento e transferência de novas tecnologias 

(Wisner, 1996).  

É uma perspectiva cara a essa dissertação justamente por evidenciar os aspectos 

da atividade relacionados à ação, àquilo que o trabalhador faz, bem como suas decisões 

para atingir os objetivos (Abrahão, Sznelwar, Silvino, Sarmet & Pinho, 2009). Além de 

trazer uma definição dos conceitos de atividade prescrita e atividade real. Sendo a 

atividade prescrita, o conjunto de pressupostos que norteiam como a atividade deve ser 

realizada, com as tarefas e as prescrições em relação ao trabalho, com relação àquilo 

que o trabalhador deve fazer, segundo as normas e padrões de quantidade e qualidade 

(Abrahão, Sznelwar, Silvino, Sarmet & Pinho, 2009). E a atividade real, é o que 

acontece no âmbito da ação, do que foi realizado para cumprir as prescrições.  

Tomando como base essa dicotomia entre a atividade prescrita e a real, Clot 

(2008) acrescenta o conceito “real da atividade”, querendo com isso fazer menção não 

apenas ao que é realizado pelo trabalhador, mas também ao que ele é impedido de fazer, 

aquilo que ele não consegue realizar. Clot é um dos principais autores da Clínica da 

Atividade, uma disciplina do campo da psicologia do trabalho francesa, influenciada 

pelos trabalhos de Vigotski e Leontiev, bem como pelos estudos do linguista russo M. 

Bakhtin em torno da análise do discurso. Também recebeu influências da Ergonomia 

francesa, e tem, como um de seus objetivos, compreender o lugar da subjetividade na 

análise do trabalho.  

Segundo Clot (2010), como já aludido anteriormente, o real da atividade não é 

simplesmente aquilo que se realiza ou aquilo que se pode observar diretamente. 

Portanto, a atividade não é simplesmente a atividade realizada. A partir daí, é necessária 

uma distinção entre o real da atividade e atividade real ou realizada. Enquanto a 

atividade realizada é o que se pode ver, observar e descrever, 
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“... o real da atividade é aquilo também que não se pode fazer, aquilo que 

não se faz, que gostaríamos de ter feito, é aquilo que guardamos no 

estômago, é a atividade (re)engolida, impossível, as atividades suspensas, 

as atividades impedidas. Não foi realizado, mas faz parte da atividade” 

(Clot, 2010, p. 226).  

O real da atividade, então, consiste do que foi prescrito, do que foi realizado, do 

‘como’ foi realizado, mas também daquilo que não foi realizado, ao que, de certo modo, 

foi impedido de se realizar. Nesse sentido, a análise da atividade implica na 

consideração dos impedimentos para sua realização, e nas contradições entre o prescrito 

e o real (Clot, 2010). E o mesmo autor afirma que tais impedimentos são inerentes à 

atividade, cuja superação é decisiva para compreender o poder de agir dos sujeitos e 

suas potencialidades, bem como sua saúde. 

Nesse sentido, os impedimentos estão nas discrepâncias entre a atividade 

prescrita e o real da atividade e é aquilo que impede que a atividade seja realizada, quer 

por um impedimento físico, quer por um impedimento psicológico. Na categoria 

“impedimento” podem estar inseridos: os recursos físicos disponíveis para realizar a 

tarefa ou a ausência deles, as normas de funcionamento da organização, as pessoas e a 

relação entre elas, as questões pessoais do trabalhador, as resistências psicológicas para 

a realização da atividade, enfim, os impedimentos são as resistências e ausências que 

diminuem a margem de manobra da ação dos trabalhadores, e, consequentemente seu 

poder de agir diante da atividade.  

Os impedimentos, então, são quaisquer fatores que impossibilitam que a 

atividade seja realizada do modo como ela é prescrita e de modo a não permitir que o 

sujeito imprima sua subjetividade na atividade realizada. Estão intimamente 

relacionados ao poder de agir dos sujeitos, já que a amputação do poder de agir é, por si 
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só, um impedimento (Clot, 2010). O poder de agir, por sua vez, é a autonomia que o 

sujeito tem diante da atividade, de modo a realizar a prescrição de acordo com suas 

características próprias, com seus maneirismos e suas estilizações (Clot, 2010), em 

outras palavras, o poder de agir permite que o sujeito expresse sua subjetividade na 

atividade realizada.  

Segundo Clot (2008), toda atividade possui impedimentos que representam as 

possibilidades não realizadas. São elas que estão na fonte do desenvolvimento possível 

da atividade – ou, ao contrário, na fonte de adoecimento e amputação do poder de agir.  

Uma atividade que possibilite o desenvolvimento do poder de agir é uma atividade em 

que os impedimentos são superáveis e consequentemente, uma atividade que preserva a 

saúde do sujeito. Em contrapartida, uma atividade com impedimentos não superados, é 

uma atividade que não permite o desenvolvimento do poder de agir dos sujeitos e 

consequentemente, uma atividade que pode levar ao adoecimento. Lidar com todas as 

possibilidades não realizadas ou impedidas da atividade é difícil para o sujeito, mas, 

paradoxalmente, na superação dos impedimentos o sujeito se desenvolve como um ser 

de possibilidades. Portanto, é na atividade que o sujeito se constitui. 

Os aspectos concernentes à constituição do sujeito encontram embasamento nos 

preceitos pautados na perspectiva materialista histórico-dialética – que, como se 

descreveu, situam o homem numa relação dialética entre o social e a História, e com sua 

própria singularidade (Aguiar & Ozella, 2006). Desse modo, antes de ser sujeito, o ser 

humano é social (Vigotski, 1896/2008), e esse sujeito se constitui justamente na relação 

dialética com o meio social, na e pela atividade. Na atividade, o homem revela o caráter 

histórico, as relações sociais, o modo de produção, e ao mesmo tempo, esse homem 

expressa a sua singularidade, o que de novo é capaz de produzir, os significados sociais 

e os sentidos subjetivos (Aguiar & Ozella, 2006).  
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A linguagem possui papel fundamental como mediador do processo de 

objetivação/subjetivação, no qual se desdobra no processo de significação. Este, por sua 

vez, envolve a produção de sentidos e significados, e apesar de serem termos 

comumente utilizados como sinônimos no senso comum são conceitos distintos. A 

questão dos sentidos e significados merece uma seção especial, por ser o cerne da 

discussão proporcionada neste estudo.  

2.2. Do processo de significação: os sentidos e significados 

De fato, sentido e significado são termos estudados em diferentes vertentes, 

pelos mais diversos campos teóricos (Tolfo & Piccinini, 2007). As autoras demonstram, 

ainda, que os estudos sobre o significado do trabalho ganharam notoriedade com o 

grupo Meaning of Work Team (MOW, 1987), que realizou um estudo transcultural com 

mais de oito países, e cerca de quatorze mil participantes. Eles afirmavam que o 

significado é um construto multifacetado e composto por quatro dimensões, quais 

sejam: a centralidade do trabalho, as normas sociais sobre o trabalho, os resultados 

valorizados do trabalho/metas do trabalho, e a identificação das regras do trabalho. Em 

repercussão ao estudo do grupo MOW (1987), estudos brasileiros (e.g., Borges, 1997, 

Soares, 1992) vêm utilizando os conceitos propostos pelo grupo, conduzindo 

investigações contextualizadas para a realidade brasileira.  

 Alguns dos principais estudos sobre os sentidos do trabalho estão nas pesquisas 

de Estele Morin (Morin, 1996, 2001), influenciada pelas pesquisas do grupo MOW 

(1987) e por estudiosos da linha existencialista, Viktor Frankl e Irvin Yalom. Nos seus 

estudos, Morin diferenciou sentido de significado, associando o sentido a uma dimensão 

positiva e evidenciou as características que um trabalho com sentido deve ter, dentre as 

quais: independência, autonomia, autodesenvolvimento, relacionamentos satisfatórios, 

aprendizagem e crescimento, e contribuição para a sociedade. 
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Outros estudos mais recentes também se centraram nos sentidos do trabalho, tal 

como Dal Magro e Coutinho, (2008); Coutinho (2009); Andrade, Tolfo e Dellagnelo 

(2012); e afirmam que o sentido é uma dimensão mais ampla e pessoal, enquanto o 

significado está no âmbito do coletivo.  

Não se pode deixar de comentar sobre os escritos de Antunes (1999) que numa 

vertente marxiana, afirma que o sentido da vida está relacionado e, dependente do 

sentido do trabalho e ressalta as condições históricas de alienação do trabalho nos 

contextos capitalistas. 

Em termos metodológicos, inspirados nos estudos do grupo MOW (1987), as 

investigações do construto significado do trabalho envolvem, prioritariamente, um 

plano metodológico orientado pelas abordagens quantitativas, enquanto nas 

investigações dos sentidos do trabalho, há uma tendência de utilização de um plano 

metodológico orientado pela abordagem qualitativa, investigando a experiência 

subjetiva dos sujeitos (Bendassolli & Gondim, 2013). Uma alternativa sugerida pelos 

autores para o estudo dos sentidos e significados do trabalho sem descontextualizar um 

ou outro construto é a triangulação dos dados através de utilização de métodos mistos.  

Coerente com as definições apresentadas nas seções anteriores, o foco dado aos 

termos sentido e significado, a seguir, é dado na perspectiva sócio histórico cultural, 

conforme sua apropriação pelas teorias da atividade e bebendo dos estudos sobre os 

sentidos e significados do e no trabalho. 

A discussão sobre sentido e significado perpassa todas as principais escolas da 

teoria da atividade, inicialmente com Vigotski, seguido por Leontiev e, mais 

recentemente, na clínica da atividade. A questão dos sentidos e significados, como o 

próprio Vigotski (1896/2008) já afirmou, é muito ampla, é uma questão que permeia a 

relação do homem com o mundo.  
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Nesta perspectiva, os sentidos são construídos no processo de mediação 

semiótica entre o homem e a natureza (Bendassolli & Gondim, 2013). Os sentidos não 

se apresentam como uma resposta única, coerente, completa, mas como modos de ser do 

sujeito, muitas vezes contraditórias, de processos vividos por ele (Aguiar & Ozella, 

2006). Os significados por sua vez, são produções históricas e sociais. São mais estáveis 

e compartilhados socialmente, permitindo a comunicação entre as pessoas, e a 

socialização das experiências (Gonzalez Rey, 2003).  

Para a perspectiva histórico-cultural, não há como compreender os sentidos sem 

os significados – apesar de eles se diferenciarem, fazem parte de uma mesma totalidade, 

não sendo viável estudar um sem estudar o outro (Namura, 2004; Gonsalez-Rey, 2003). 

Vigotski (1896/2008) admite que cada construto se refere a uma dimensão diferente, 

enquanto o significado é coletivo, o sentido é pessoal. Ainda segundo esse autor, o 

significado está no âmbito da palavra, do que é dito e falado, e o sentido está no âmbito 

da escolha das palavras, dos motivos que fazem o ser agir, falar e pensar de determinada 

maneira.  

Os sentidos e significados do trabalho são estudados por muitos autores desta 

vertente e aqui no Brasil alguns estudos podem ser vistos nos trabalhos da professora 

Maria Chalfin Coutinho (Borges & Coutinho, 2012; Coutinho, 2007; Dal Magro & 

Coutinho, 2008; Graf & Coutinho, 2011), e outros exemplos nos trabalhos da professora 

Kátia Maiheirie (Diogo & Maiheirie, 2007; Wazlawick, Camargo & Maheirie, 2007 e 

Diogo & Maiheirie, 2008). Nestes estudos, as categorias do sentido e significado do 

trabalho estão de acordo com as mesmas proposições sem necessária associação ao 

trabalho tal como colocado por Vigotski (1896/2008). De modo que os significados e 

sentidos existem enquanto processos psicológicos que categorizam e justificam, 

respectivamente, a continuidade da atividade humana.  
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Diferentemente dos estudos propostos por Morin (1996) os sentidos, tal como 

proposto aqui, não são necessariamente positivos, mas justificam, para o próprio sujeito, 

o motivo de sua ação. É principalmente, a dimensão do sentido que expõe os modos de 

ser dos sujeitos, e caracterizam sua subjetividade, sendo a partir dos significados 

(socialmente compartilhados) e dos sentidos que os justificam que se pode compreender 

a constituição dos sujeitos que agem no mundo a partir de suas atividades.  

O objetivo desse estudo é compreender a relação do sujeito, bem como o que ele 

sente e pensa, com sua atividade de trabalho, que tal como outras atividades humanas, 

possui prescrições e diferenciações para o que realmente acontece. Os sentidos e 

significados funcionam como nível de análise para se compreender o processo do 

pensamento – traduzido em linguagem -, e admitindo-se que é no pensar e na 

consequente atribuição constante de sentidos e significados que o sujeito age no mundo 

e se constitui, ativamente, enquanto tal.   
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Capítulo 3 

 

Método 

 

O presente capítulo aponta os caminhos teórico-metodológicos escolhidos para a 

realização desta pesquisa. Trata-se de uma pesquisa participativa, multimétodos 

sequencial (Creswell, 2007), de orientação qualitativa e dividida em duas etapas. A 

primeira envolve a utilização de entrevista narrativa; e a segunda, a utilização de recurso 

fotográfico. 

 
A entrevista narrativa evidencia os significados e sentidos da atividade. Já o 

recurso fotográfico evidencia a dimensão da atividade propriamente dita, elencando os 

motivos que perpassam o processo de subjetivação e atribuição de sentidos, bem como 

dos impedimentos, e estratégias de superação. Tais métodos e procedimentos 

envolvidos estão intrinsecamente interligados e serão explicitados a seguir. 

 
3.1. Procedimentos de definição dos participantes 

 

Por se tratar de uma pesquisa com um grupo populacional com histórico de 

exclusão social, os cuidados éticos são minuciosos. A mesma foi aprovada perante o 

Comitê de Ética em pesquisas conforme consta no Anexo I.  

Os participantes deste estudo foram servidores de uma instituição de ensino 

superior, ingressantes na instituição pelo sistema de reserva de vagas, conforme 

regulamentado pela lei nº 8.213, art. 93 (1993), a qual tornou obrigatória a inserção de 

pessoas com deficiências na realização de concursos públicos no Brasil. 

 
A opção pelos servidores das vagas reservadas foi feita em função de capturar a 

inserção pelo trabalho, em linha do que foi argumentado na parte teórica desta pesquisa. 

Como a referida lei se restringe a servidores técnico-administrativos, apenas eles foram 

considerados nos critérios de inclusão dos participantes desta pesquisa.  

O segundo critério de escolha dos participantes era de que fossem lotados na 
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cidade de Natal- RN; entretanto, para conhecer a dimensão da população de servidores, 

foi necessário recorrer a sites das instituições responsáveis tanto pela seleção e 

realização do concurso público (IES), como pela divulgação dos resultados (Diário 

Oficial). O órgão responsável pela realização dos concursos para a IES em questão 

disponibiliza em seu site os editais dos concursos públicos que realiza, bem como a lista 

dos aprovados. Nessa lista, as pessoas que passaram no concurso por meio da reserva de 

vagas são identificadas com um asterisco. Dessa forma, todas as pessoas que passaram 

nos editais, desde que se começou a realizar concursos públicos (em 1998), foram 

identificadas. Trata-se de lista de conhecimento público. 

 
Foram identificados 95 aprovados. De posse do nome desses servidores, foi feita 

uma conferência junto ao sistema da IES para verificar se eles ainda constavam no 

quadro funcional. A instituição possui um sistema virtual integrado de gestão de 

pessoas, gestão de infraestrutura, gestão acadêmica, gestão administrativa, e gestão das 

pró-reitorias, os quais têm permissões específicas para os servidores (acessos a horários, 

lotação, e-mail, etc.). É possível para qualquer usuário da internet acessar dados dos 

servidores, tais como localização e ramal para contato com o campo “nome” do 

servidor. Finalmente, com todas as delimitações dispostas, chegou-se ao número de 28 

servidores técnicos administrativos, ingressantes pelo sistema de reserva de vagas e 

lotados na cidade do Natal – RN. 

A primeira dificuldade foi encontrar alguns servidores. Primeiramente, devido 

ao tamanho físico da instituição, que consta com departamentos espalhados por toda a 

cidade. Além disso, mesmo dentro de determinado setor pode haver inúmeras 

subdivisões que as atualizações do site da IES não explicitam. Por exemplo: no site, a 

localização indica “hospital geral”, mas dentro de um grande hospital universitário, há 

inúmeros locais de trabalho e diversos setores. A segunda dificuldade foi a 
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incompatibilidade de horários, já que alguns setores funcionam em esquema de plantões 

ou tem horários de expediente interno fechados ao público.  

Dos 28 potenciais participantes selecionados até agosto de 2013 nos sistemas 

online da instituição e com base no número final de potenciais participantes 

identificados, procedeu-se à divulgação da pesquisa junto a esse público, visando 

apresentar-lhes a pesquisa e convidá-los para dela participar.  

Primeiramente, a divulgação foi feita por meio de uma carta-convite (Apêndice 

II). Havia uma apresentação inicial por parte da pesquisadora, na qual era entregue a 

carta-convite, explicando tratar-se de uma pesquisa de mestrado e que a contribuição da 

pessoa seria muito importante. Mesmo quando havia o contato pessoal durante a entrega 

da carta, não se falava diretamente de que se tratava de uma pesquisa com servidores 

com deficiências, especialmente se haviam outras pessoas no ambiente. Esperava-se que 

eles próprios pudessem ler a carta, sendo, nesse momento, apenas explicitado que era 

sobre os sentidos e significados do trabalho para servidores de uma Instituição de 

Ensino Superior.  

Notadamente, algumas pessoas se sentiam à vontade falando sobre a pesquisa, 

comentavam com os colegas, em tom de brincadeira diziam que iam tirar fotos com 

eles, etc., enquanto outras pessoas pediam para sair da sala para poderem fazer 

perguntas e ouvir mais sobre as explicações da pesquisa. Devido o contato ser realizado 

em horário de trabalho, nem sempre as pessoas tinham tempo de ler a carta no exato 

momento que era entregue, e havia a disponibilidade por parte da pesquisadora para 

explicações posteriores. Algumas vezes, as pessoas não se encontravam no local de 

trabalho durante a entrega da carta; então, esta era lacrada e deixada com alguém que 

pudesse entregar à pessoa depois. 
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Esgotada a estratégia da carta, foi então realizada uma divulgação presencial – 

neste caso, os diversos postos de trabalho da instituição foram visitados, remetendo à 

carta anteriormente entregue e com a explicação da pesquisa e convite às pessoas que se 

encaixavam na população-alvo a participar, desde que tivessem interesse/disposição em 

contribuir. Também foi disponibilizado o contato da pesquisadora, para agendamentos e 

melhor explicação do projeto (aos interessados). 

Durante os agendamentos, foi combinado com o participante o melhor dia, 

horário e local para a entrevista. Ficava a cargo da preferência do participante, se 

houvesse alguma sala no próprio local de trabalho, ou se a pessoa gostaria de ir para a 

sala oferecida pela pesquisadora. As salas oferecidas pela pesquisadora advinham das 

dependências da própria instituição, sendo utilizadas, principalmente, as salas de 

atendimento da clínica-escola do serviço de psicologia da IES. 

Tendo o contive sido feito, houve três negativas à participação, repletas de 

significado. Todos eles se recusaram a participar pelo mesmo motivo: não se sentiam 

bem falando sobre a deficiência e não lidavam bem com isso. Apesar disso, todos 

elogiaram a pesquisa, falaram que gostariam de contribuir, mas que não se sentiam 

dispostos a exporem seus relatos numa pesquisa formal. Informalmente, dois deles 

ainda conversaram bastante com a pesquisadora – por exemplo, uma pessoa passou 

quarenta minutos explicando que sua relutância em participar era principalmente porque 

havia adquirido a deficiência recentemente em outro contexto de trabalho. Essa pessoa 

ainda se dispôs a marcar um horário, mas depois desmarcou por e-mail, confirmando a 

dificuldade de falar sobre o assunto.  

Outras dificuldades de agendamento apareceram ao longo dos contatos com os 

participantes, principalmente pelo período das entrevistas, que se concentraram entre o 



55 

 

período de novembro de 2013 a março de 2014 e, com isso, final do ano letivo, período 

de férias, retorno das aulas e carnaval. No mês de janeiro, por exemplo, as atividades 

funcionam em horário reduzido, além de ser um período de férias, e pelo menos três 

servidores tiraram férias durante o processo da pesquisa, o que dificultou a realização 

dos contatos. Nesse processo, quatro pessoas não puderam ser informadas em tempo 

hábil sobre a pesquisa.  

Duas pessoas não foram encontradas após entrega da carta-convite. Apesar de 

mais de duas tentativas para contatá-las pessoalmente, descobria-se que, ou elas 

estavam em reunião, ou só estariam presentes em outra escala de plantão, ou haviam 

mudado o turno de trabalho, etc. Três pessoas se dispuseram a participar, e foram 

marcados horários mais de uma vez, mas elas esqueciam ou tinham algum contratempo, 

ou deixavam a pesquisadora esperando sem explicações. E, com isso, o número final de 

participantes foram 16, como demonstra a Tabela 2.  

Tabela 2 

Número efetivo de participantes da pesquisa 

 Número de pessoas 

População investigada 28 

Pessoas que não puderam ser informadas sobre a pesquisa  4 

Pessoas que negaram participação  3 

Pessoas que não foram contactadas pessoalmente após a entrega da carta-

convite 

2 

Pessoas que se dispuseram a participar, mas desmarcaram e não deram 

mais notícias 

3 

  

Participantes efetivos 16 
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Os participantes, apesar de serem técnico-administrativos, são dos mais diversos 

cargos, características e formações. A Figura 7 traz uma visão geral dos dados de 

caracterização mais importantes para a compreensão dos aspectos gerais dos 

entrevistados. Aspectos como idade aproximada em que começaram a trabalhar, 

formação, tipo de deficiência, e se atuam em área de formação e se exercem algum 

cargo gerencial.  

 

Nome  Escolarid

ade/ 

Formaçã

o 

Tipo de 

deficiênc

ia 

Idade 

que 

começou 

a 

trabalhar  

Deficiência 

congênita 

ou 

adquirida? 

Atuação 

em área de 

formação? 

Atua em 

cargo 

gerencial

? 

Samuel Superior/ 

farmácia 

e artes 

Física 30 Congênita Não Não 

João Superior/ 

engenhar

ia têxtil  

Física  22 Adquirida – 

acidente 

Não  Não 

José Superior/ 

marketin

g 

Visual  15 Congênita- 

progressiva  

Sim Não 

Rute Superior 

/turismo 

Física  15  Congênita Não  Não 
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Davi Superior 

/ 

T

ecnologi

a de 

gestão 

pública 

Física 18 Congênita Sim 

(por 

capacitaçã

o) 

Não 

Isabel Médio/ 

técnico 

de 

enfermag

em 

Física 17 Congênita Não Não 

Josué  Superior 

/sociólog

o 

Múltipla 

– Renal, 

auditiva, 

visual 

20 Congênita Não Não 

Mateus Superior 

incomple

to/Direit

o 

Auditiva 17 Congênita – 

progressiva 

Sim Não 

Maria Superior 

completo

/ 

farmácia 

Física  22 Congênita  Sim  Não  

Ester Superior Física 22 Congênita Sim (por Não 
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incomple

to/ 

Gestão 

pública 

capacitaçã

o) 

Madalena Superior/ 

química 

Impercep

tível  

21 _ Não Não  

Judite Superior/ 

enfermag

em 

Física  17 Congênita Sim Não 

Daniel Superior/ 

enfermei

ro 

Sensorial 

– 

auditiva 

e visual 

22 Congênita Não Não 

Paulo Superior/ 

direito 

Física 14 Congênita Não Não 

Lucas Superior/ 

história e 

gestão de 

políticas 

públicas 

Física 15 Adquirida Sim Não 

Pedro Técnico / 

enfermag

em 

Física 13 Adquirida Sim Não 

 

 

Resumo  Natureza da deficiência Tipo de deficiência 
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16 participantes Congênita: 12 

Adquirida: 3  

Física: 11 

Visual: 1 

Auditiva: 1 

Múltipla: 2 

 

Figura 7. Resultados preliminares: características dos sujeitos 

Fonte: dados preliminares 

Vale aqui especificar que, nessa caracterização da população, não houve pessoas 

com deficiências intelectuais, tampouco com dificuldades auditivas severas, ou então 

usuários da língua brasileira de sinais, nem ninguém cuja deficiência visual era 

completa (cego). Não houve nenhum cadeirante, apesar da grande dificuldade de 

locomoção de alguns participantes, nem havia ninguém com utilização de apoios 

(bengalas, muletas, etc.). Houve apenas uma deficiência considerada pelo participante, 

como severa, e a maioria das deficiências eram congênitas. O participante mais novo 

tinha 22 anos, enquanto o mais velho tinha 42 anos, sendo 10 homens e 6 mulheres, 

com variados tipos de deficiência (física, visual e auditiva).  

O fato de não existirem pessoas com deficiência intelectual no conjunto de 

pessoas investigado é importante de ser comentado. O número de pessoas com 

deficiências intelectuais no Brasil corresponde à menor porcentagem entre as 

deficiências, correspondendo a 1,4% da população brasileira (Censo, 2010).  Contudo, 

não se pode deixar de atentar que o concurso, tal como é proposto (prova de 

conhecimentos em tempo hábil), não possibilita condições de igualdade para que 

pessoas com deficiências intelectuais concorram. Isso porque, ainda que nos concursos 

haja a tentativa de amenizar as limitações causadas pelas deficiências, a natureza das 
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provas é a avaliação de capacidades cognitivas, estando as pessoas com deficiências 

intelectuais em desvantagem nesse aspecto, especialmente considerando o fator tempo. 

E o questionamento desse modelo de provas, em virtude de adaptação às pessoas com 

deficiência intelectual, é uma discussão que deve ser considerada no modelo de 

avaliação. Embora o objetivo aqui não seja o de aprofundar essa discussão, é necessário 

apontar que esse achado corrobora com o panorama trazido em algumas pesquisas, 

enfatizando que a deficiência intelectual é o tipo de deficiência mais excludente do 

mercado de trabalho (e.g.: Bezerra & Vieira 2012).  

 Apesar dos dados do Censo (2010) apontarem para a maior incidência de 

deficiência em mulheres, e que a principal deficiência relatada ser a visual, o quadro do 

grupo investigado aponta para uma quase equidade entre o número de homens e 

mulheres, e uma prevalência da deficiência física, representando 68,75% dos 

participantes da pesquisa.  

 O Rio Grande do Norte é o estado com maior número de pessoas com 

deficiência do país, proporcionalmente (Censo, 2010), com 27,86% da população com 

alguma deficiência. As possibilidades de explicações para tal fato são associadas à 

pobreza, que repercute nas condições sanitárias, na insegurança dos trabalhos 

realizados, na violência urbana, dentre outros fatores. Um fator relativo à deficiência e 

observado em duas entrevistas, foi o fato de os pais serem primos legítimos. O 

relacionamento entre parentes, especialmente entre primos, é uma prática cultural 

comum no estado do RN, principalmente pela característica de famílias grandes nas 

cidades interioranas e, inclusive, na capital até os anos 2000 (Censo, 2002).  

    Nenhum dos entrevistados ocupava um cargo gerencial formal, não obstante, nos 

relatos, pelo menos dois deles demonstraram auxiliarem o coordenador ou chefe. As 
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narrativas indicam que a situação socioeconômica dos participantes é referente à de 

classe média, e que apenas quatro tiveram maiores dificuldades financeiras e, por esse 

mesmo motivo, começaram a trabalhar mais cedo. 

3.2. Técnicas de coleta de dados 

A. Entrevista narrativa  

 

Toda a atividade humana envolve o uso da linguagem (Vigotski, 1896/2008) e, 

segundo Bruner (1991), a experiência diária é organizada sob a forma de narrativas. A 

investigação narrativa é um processo no qual se incluem diversas perspectivas e 

métodos, dentre os quais estão incluídos as biografias, autobiografias, histórias de vida, 

narrativas pessoais, entrevistas narrativas, etnobiografias, memórias populares, e até 

mesmo os acontecimentos cotidianos (Jovchelovitch & Bauer, 2002).  

A narrativa, como meio de investigação, pressupõe uma postura metodológica 

baseada na interação entre investigador e participante. Fundado num conjunto de 

tradições tais como sociologia fenomenológica, interacionismo simbólico e 

etnometodologia, a entrevista narrativa surge como alternativa para apropriação da 

experiência subjetiva do sujeito (Jovchelovich & Bauer, 2002). 

 
A narrativa, segundo Carter (1993), enfatiza o tempo, a sequência e a 

continuidade do assunto. E a entrevista narrativa busca oferecer as condições para que a 

narrativa seja construída de modo fluido. Para tanto, Jovchelovich e Bauer (2002) 

propõem cinco fases da entrevista: preparação, iniciação, narração central, fase de 

perguntas, fala conclusiva.  

Nesse tipo de entrevista, o sujeito relata sobre algum acontecimento importante 

de sua vida e sobre o contexto social, discorrendo livremente com incentivo do 

pesquisador, baseado numa questão disparadora. No processo da narrativa se incluem 

representações da experiência vivida – tais como: atribuir sentidos, contar, analisar, 
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interpretar (Galvão, 2005). O pesquisador deve fazer questionamentos iniciais, cujo 

principal objetivo é estabelecer um rapport, e conhecer um pouco do participante, de 

modo a fazer com que ele se sinta à vontade para falar (aquecimento inicial). As 

perguntas iniciais podem ser de caráter descritivo, incluindo questões sobre o cargo 

ocupado, idade, entre outros fatores pertinentes ao estudo. Pode-se também utilizar 

outras formas de aquecimento para a construção da narrativa, desde a utilização de 

vídeos e até desenhos. 

Como forma de aquecimento, a técnica da linha do tempo desenvolvida por 

Levenfus (2010) permite ao participante organizar sua narrativa e elucida a organização 

geral da trajetória do participante, além de facilitar no estabelecimento do rapport.  

Primeiramente, os participantes recebem uma folha em branco e são solicitados a 

desenhar uma linha, imaginando que aquela linha pudesse representar sua linha do 

tempo, marcando nela os principais acontecimentos (datas, pessoas, palavras-chaves) 

relacionados à sua história de vida e trabalho.  

Nesta pesquisa, baseando-se nas considerações anteriores, adotou-se a seguinte 

questão disparadora: “Levando em consideração as reflexões produzidas pelo desenho 

da linha do tempo profissional e sua história de vida, o Sr. (Sra. Você, etc.) poderia me 

contar como foi seu percurso em relação ao trabalho?” 

 
Ainda que a entrevista narrativa tenha por base apenas uma questão disparadora, 

o pesquisador deve atentar-se para aspectos pertinentes ao tópico discutido, mas que, 

eventualmente, não tenham sido abordados diretamente pelo participante. No caso das 

entrevistas aqui realizadas, foi utilizada, como recurso, a introdução de questões 

exmanentes, no sentido dado ao termo por Jevchelovich e Bauer (2002).   

As questões exmanentes são as questões retomadas após a entrevista, caso o 

participante não tenha dado explicação detalhada durante a narrativa central. A Figura 5 
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apresenta o roteiro das entrevistas realizadas, bem como as questões exmanentes.  

Questão disparadora: Levando em consideração as reflexões 

produzidas pelo desenho da linha do 

tempo profissional e sua história de vida, 

o Sr. (Sra. Você, etc.) poderia me contar 

como foi seu percurso de vida em relação 

ao trabalho? 

Questões exmanentes: Quando começou a pensar em trabalhar? 

Como foi trabalhar pela primeira vez? 

Quais as maiores dificuldades enfrentadas 

no trabalho? Alguma vez foi impedido de 

realizar seu trabalho por algum motivo? 

Fale-me um pouco sobre o que é o 

trabalho para você.  

Fale-me um pouco sobre o que é a 

deficiência para você. Você consegue 

perceber alguma relação do seu trabalho 

com a sua deficiência? Como é essa 

relação? 

O que mais você gostaria de falar sobre 

sua história profissional?  

Figura 5. Estruturação da entrevista: a questão disparadora e as questões exmanentes 

Fonte: elaboração própria  

 

As questões exmantentes buscam evidenciar a dimensão do contar que envolve 

uma contextualização, dos acontecimentos e consequente categorização deles em 
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significados justificados por sentidos específicos. Os questionamentos estimulavam a 

dimensão desse contar em forma de narrativa, a partir dos comandos “fale mais sobre”, 

“o que mais você gostaria de falar sobre”, de modo a aflorar os núcleos de significação 

dos temas de interesse da pesquisa.  

A escolha das questões exmanentes foi orientada pela revisão de literatura, por 

meio de adaptações de questionamentos em estudos de Morin (1991) e Graf e Coutinho 

(2011), acrescentando o questionamento acerca das dificuldades/impedimentos no 

trabalho (Clot, 2008). As questões exmanentes também foram orientadas de modo a 

seguir uma organização narrativa: primeiramente, acerca do início no mundo do 

trabalho; depois, seguindo com as possíveis dificuldades enfrentadas e da reflexão sobre 

o trabalhar; seguido de questionamentos sobre a relação entre a deficiência e o trabalho; 

e finalmente o direcionamento para uma fala conclusiva acerca da narração.  

 

B. Criação fotográfica  

 

A fotografia como forma de coleta de dados é antiga, tanto na psicologia, como 

nas ciências sociais; contudo, as mudanças nas novas tecnologias e aparatos das 

fotografias e câmeras integradas a aparelhos celulares, especialmente na última década, 

foram decisivas para o aumento do uso desse recurso como instrumento de trabalho e 

produção de conhecimento (Maurente & Tittoni, 2007).  

Neiva-Silva e Koller (2002) trazem algumas classificações em relação às 

funções do uso da fotografia nas pesquisas psicológicas, sejam elas: registro, modelo, 

função autofotográfica e instrumento de feedback. Como registro, a fotografia tem ação 

documental (gerar registros dos acontecimentos); como modelo, as fotografias são 

apresentadas aos sujeitos de modo a evidenciar as reações (por expressões ou fala) 

causadas pela imagem; como feedback, as fotografias são registradas por um terceiro e 
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apresentadas aos sujeitos com objetivo de colher informações e julgamentos (avaliação) 

acerca de algum processo por eles vivenciados; finalmente, a fotografia utilizada como 

função autofotográfica, é aquela em que o próprio sujeito de pesquisa escolhe as 

situações a serem fotografadas, e que envolve sua percepção e seu processo de 

significação em meio ao mundo que os cerca.  

 Dada a função autofotográfica, escolhida para o uso nessa pesquisa, pode-se 

afirmar que advém do método autofotográfico, desenvolvido inicialmente por Robert 

Ziller no final do século XX, e seu principal objetivo é suscitar na pessoa uma temática 

propositiva para que ela produza e apresente algumas fotografias ao pesquisador, 

descrevendo sua visão de um determinado ambiente ou de si própria (Maurente & 

Tittoni, 2007). 

Muitos desdobramentos ocorreram no uso da fotografia nas pesquisas em 

psicologia desde a década de setenta. No estudo de Strappazzon, Santa, Werner e 

Maheirie (2008), por exemplo, afirma-se que a imagem fotografada retrata uma situação 

momentânea e implica num processo de criação para a escolha do que será fotografado, 

possibilitando ainda a recombinação dos elementos encontrados na foto de modo a 

atribuir novos sentidos àquela imagem. Os mesmos autores explicam que processos de 

criação implicam em movimentos de subjetivação e objetivação, permitindo, pois, o 

acesso aos processos de “constituição do sujeito”.  

Os estudos de Osório (2007) e Osório e Maia (2010) trazem uma discussão da 

apropriação da fotografia no contexto das clínicas do trabalho, especificamente da 

Clínica da Atividade, e desenvolveram um modelo de criação fotográfica com base em 

oficinas especialmente direcionadas aos contextos de trabalho. O método da oficina de 

fotos (Osório, 2007) possibilita o olhar para a atividade concreta de trabalho 

contrastando as possíveis diferenças entre o prescrito da tarefa e a atividade real, sendo 
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um meio de ressignificação da atividade.  

A criação fotográfica proposta aqui consiste da utilização da fotografia como 

instrumento que permite ao trabalhador colocar-se na posição de observador de seu 

próprio trabalho (função autofotográfica). Dessa forma, se criam possibilidades para 

atribuir novos sentidos e significados a ela (Osório & Maia, 2010), dando visibilidade à 

dimensão subjetiva da atividade e, ao mesmo tempo, evidenciando o real da atividade, 

com os impedimentos concernentes a ele e as possibilidades de superação de tais 

impedimentos.  

Resumidamente, a técnica da criação fotográfica nesta pesquisa foi realizada 

com a instrução para que o participante, munido de câmera fotográfica, se colocasse a 

fotografar situações-chaves de seu trabalho. O desenrolar da atividade não contemplou a 

realização de oficinas, apenas o contato pesquisadora - participante. E a definição das 

situações-chaves foi acordada entre a pesquisadora e participante, como as situações que 

mais caracterizassem o cotidiano de trabalho, evidenciado em situações positivas e 

negativas da atividade.  

Orientar-se para situações positivas e negativas permite, em hipótese, a 

caracterização da atividade, levando ao “porquê” de tal imagem ser descrita como 

positiva ou negativa pelo participante. A identificação/percepção de uma situação 

negativa evidencia os possíveis impedimentos para realização da atividade, sendo por 

isso de fundamental importância nesta pesquisa, dado que, em tese, permite a 

explicitação dos impedimentos.  

O processo investigativo e a análise da criação fotográfica se interligam num 

procedimento em que a análise já começa na investigação dos motivos de escolha da 

fotografia. No uso das fotos, o objetivo não é analisar a imagem propriamente dita: a 

produção imagética é um dispositivo simbólico, e não deve ser tomada como 

representação da realidade, como uma verdade absoluta (Osorio, 2010). O mais 
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importante, para este estudo, são as possibilidades de apreensão dos sentidos e 

significados mobilizados pelos sujeitos por meio das imagens. As produções imagéticas 

são analisadas pelos conteúdos das narrativas produzidas a partir das imagens, os quais 

podem evidenciar a relação do sujeito com o real da atividade realizada. 

A criação fotográfica foi, então, norteada por questões orientadoras do processo 

investigativo e pela análise inicial dos motivos de escolha das imagens, tal como 

demonstra a Figura 6.   

 Explicação dos aspectos visíveis da imagem (Quem estava presente? Tratava-se 

de qual local de trabalho? Que objetos foram fotografados?) 

 Explicação do contexto de preparação para a fotografia (Quando foi 

fotografada? Quem fotografou? O que aconteceu antes e depois? Com foi a 

preparação para a realização da foto?) 

 Explicação do motivo de escolha da imagem (o que a fotografia está 

representando e por quê? Como essa representação é vivenciada?) 

 Nas fotografias que evidenciaram aspectos negativos, investigar se há 

configuração de um impedimento para a atividade e estratégias de manejo de 

tais situações (real do trabalho / trabalho real). 

 Nas fotografias que evidenciam aspectos positivos, investigar as características 

da atividade (a tarefa x o real). 

 Observação: independente da classificação das fotografias como positivas ou 

negativas, investigar o tipo de atividade realizada e o real da atividade 

(perguntas norteadoras: você acha que realiza bem as tarefas que seu cargo 

exige? Há algo que você deveria realizar, mas não consegue? Quais motivos de 

você não conseguir realizar a atividade [se houver atividades não realizadas]? 
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Como e o que você faz para lidar com as situações que dificultam a realização 

da sua atividade?). 

Figura 6. Roteiro investigativo da criação fotográfica  

Fonte: elaboração própria  

 

O roteiro, tal como na entrevista, contém os blocos de questionamentos sobre os 

interesses a serem investigados na elucidação do motivo de escolha das fotografias.  Os 

primeiros blocos de questionamentos orientam ao conhecimento do contexto em que a 

fotografia foi tirada: quem tirou a foto, o que contém nela, o que representa e a 

disposição dos locais. Os dois últimos blocos de investigação esmiúçam a investigação 

do ponto positivo e do ponto negativo, de modo que, em ambos, há a investigação sobre 

a caracterização daquela atividade, evidenciando a atividade prescrita, a atividade 

realizada e o real da atividade (o que é realizado somado ao que não é realizado, e o que 

é realizado com adaptações e os impedimentos para a realização da atividade). 

3.3. Realização de uma entrevista preliminar como pré-teste 

No intuito de cuidar de todos os detalhes para que as fases da pesquisa não 

deixassem os participantes em situações potencialmente constrangedoras, e com intuito 

de clarificar quaisquer dúvidas acerca do processo de pesquisa foi realizado um pré-

teste antes de iniciar a coleta de dados propriamente dita. 

O estudo com o pré-teste foi realizado com uma pessoa com deficiência que 

trabalha na mesma instituição, mas que não havia entrado pelo sistema de reserva de 

vagas. Esse contato se deu via e-mail, e foi uma indicação com base na conveniência da 

pesquisadora. Foi marcado um horário para contato presencial e foi explicado o objetivo 

da participação da pessoa, que não seria para coleta de dados, mas para clarificação dos 

procedimentos de cada etapa da pesquisa. Esse participante será chamado aqui pelo 
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nome fictício de Prímio. Trata-se de um homem com 36 anos, originário de uma classe 

social baixa e que começou a trabalhar com 11 anos de idade. Muito falante, opinou 

sobre todos os processos, a carta de apresentação, da postura da pesquisadora, a técnica 

da linha do tempo, a entrevista e as fotografias.  

Prímio considerou apropriada a carta de apresentação, e a forma como ela seria 

entregue. Ele também achou interessante o uso da linha do tempo, como facilitador da 

organização do pensamento, mas não como um facilitador da aproximação entre 

pesquisador – participante.  

A entrevista inicial durou 1h:04min. A fase de questionamentos durou 20 min e, 

após a entrevista e todos os aspectos suscitados ao longo da história profissional, 

passou-se à análise atividade de trabalho atual, sendo solicitado para que ele registrasse 

em fotografias situações positivas e negativas dessa atividade. Foram explicados os 

requisitos para a realização da foto e fornecido uma câmera fotográfica, para que ele 

tirasse quantas fotos desejasse.  

Como ele mesmo comentou, havia certa dificuldade em fotografar situações do 

trabalho; ele se sentia tímido ao pensar em fotografar a si prórpio, visto que ele não se 

sentia fotogênico, ainda que soubesse que as fotos seriam usadas apenas para fins 

acadêmicos.  

Ele registrou a si próprio com um celular no ouvido e um sorriso, numa foto do 

tipo selfie, relatando como ponto positivo, já que no trabalho ele tinha possibilidade de 

cuidar de algum assunto pessoal (representado pelo telefone), que ele tinha liberdade 

para fazer esse tipo de coisa. As outras duas fotos foram: ele trabalhando no 

computador, e uma foto da sala, que não tinha janelas, trazendo esta última como ponto 

negativo. Falou que outro ponto negativo era o preconceito de algumas pessoas: já havia 
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mudado de setor por problemas pessoais com outro servidor, mas relata não ter 

conseguido pensar numa foto para essa situação.  

Prímio ainda comentou que gostou de participar da pesquisa. Reforçou que 

talvez a dificuldade que a pesquisadora encontraria seria a de ter tempo com os 

entrevistados, pois requeria muitos encontros – pelo menos três, e talvez isso fosse um 

empecilho para a realização da mesma. Ele trouxe ainda que o ponto mais difícil foi a 

realização das fotografias, que ele não conseguia pensar em muitas coisas interessantes 

para serem fotografadas.  

O contato com o Prímio ajudou a definir alguns moldes do direcionamento do 

contato com os participantes posteriores, e definir questões subjacentes ao delineamento 

dos métodos. A entrevista e as fotografias tinham forte interligação pelo laço temporal: 

as fotografias vieram como a sequência da história de vida dos sujeitos, tendo um foco 

mais direcionado para a atividade atual. Em ambas as técnicas, foi possível elencar os 

sentidos e significados construídos e atribuídos à atividade (ao longo da história 

profissional e na atividade atual), e, principalmente, os impedimentos existentes para a 

realização da atividade. A partir disso, deu-se, então, início aos procedimentos de coleta 

de dados com os demais participantes da pesquisa, conforme se descreve a seguir. 

3.4. Procedimentos em campo 

3.4.1. Entrevista narrativa 

A etapa anterior, de pré-teste, bem como a utilização do referencial teórico, 

deram ensejo ao, e aperfeiçoamento, do roteiro de entrevista (Figura 6) já citado 

anteriormente. Adicionalmente, a pesquisadora adotou a estratégia de Diário de campo, 

para registros de impressões a serem posteriormente utilizadas na análise. Esse diário 

foi compilado em escritos em um caderno e com uso de gravador para registro das 
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impressões da pesquisadora logo após as entrevistas ou em ocasiões que se fizessem 

necessárias. Nesse sentido, o papel do gravador aumentou o poder de registro, não 

apenas das entrevistas, mas de todo o processo de pesquisa.   

Foi uma média de quatro contatos com cada participante. O menor número de 

encontros com um participante foi três (em um primeiro contato foi explicada a 

pesquisa e já se realizou a entrevista e fotos, em um segundo contato se fez os 

questionamentos e validação da entrevista e elucidação dos motivos das fotos e terceiro 

contato se realizou a devolutiva), e o maior número de encontros foi oito. Quanto à 

duração, as entrevistas narrativas (gravadas) mais longas duraram uma hora e trinta e 

dois minutos, e as mais curtas duraram 23 minutos. A maior parte das entrevistas durou 

por volta de 44 minutos.  

O procedimento-padrão para a realização das entrevistas consistia em a 

pesquisadora, antes de o processo começar, disponibilizar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice III) para que o participante pudesse ler e assinar, 

dando anuência formal ao processo. Vale salientar que não foi necessária adaptação 

específica para as necessidades dos participantes.  

Então, a entrevista começava com a pesquisadora apresentando a folha em 

branco e explicando a técnica da linha do tempo (Levenfus, 2010). Ao todo, oito 

pessoas pediram para não realizar a técnica da linha do tempo. Porém, em todas as 

situações de entrevista foi mantida a explicação da técnica, de modo a manter as 

mesmas condições de aplicação para todos os participantes. O Anexo II traz alguns 

exemplos das linhas do tempo registradas.   
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As entrevistas foram transcritas na íntegra. Durante o processo de transcrição, 

foram colocadas as pontuações (vírgulas, pontos finais, reticências, entre outros) para 

facilitar o entendimento do leitor acerca da ideia central do material transcrito.  

3.4.2. Criação fotográfica 

Durante a explicação da pesquisa para as pessoas, os maiores questionamentos 

eram em relação às fotos no ambiente de trabalho; elas não queriam ser identificadas, 

não queriam sair nas fotos e, principalmente, afirmavam que não sabiam o que iriam 

fotografar. Em resposta a tais demandas, a pesquisadora explicava qual o objetivo das 

fotos, reforçava que poderia ser utilizado recurso de “embaçamento”, caso elas fossem 

fotografadas, e ninguém seria identificado nem exposto.  

As fotografias funcionaram como uma continuidade da narrativa da história 

profissional, tomando por base fotos da situação presente e da atividade atual de 

trabalho. Ao final das entrevistas, os participantes geralmente falavam “e hoje estou 

aqui”, e era justamente essa situação atual da vida deles em relação ao trabalho, com 

seus sentidos, significados e impedimentos que seria o alvo das fotografias.  

Compreende-se que as fotografias, em si próprias, possuem um caráter temporal, 

visto que o que ali é emoldurado tem um antes e um depois, de modo que não apenas a 

imagem e os conteúdos que estão na imagem são importantes, mas todo o contexto de 

situações rememoradas pelo sujeito que vivenciou tais situações. Nesse sentido, a 

utilização da fotografia serve como estruturante de uma narrativa sobre a atividade.   

Os contatos prévios e a entrevista funcionaram também como um meio para 

sensibilizar o sujeito na preparação para fotografar. As fotografias podiam ser realizadas 

por meio de câmera ou dispositivo do tipo celular e foi combinado com cada 

participante para que este buscasse extrair fotos com uma resolução adequada. Os 
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participantes tinham até 15 dias para preparar as fotografias; contudo, esse período 

dependia da disponibilidade do mesmo. Os participantes eram livres para escolher onde, 

quando, como e quantas fotografias seriam feitas, eles próprios ou outra pessoa poderia 

fotografar, desde que fossem eles os responsáveis pela escolha do conteúdo 

representado.  

Na prática, ocorreram algumas variedades de situações e disposições para a 

realização das fotos. Alguns participantes, logo após a entrevista, já tinham ideias de 

quais fotos tirar; outros participantes afirmavam não ter ideias: eles até sabiam falar 

sobre os pontos positivos e negativos, mas não sabiam como colocar em fotos.  

O processo de criação fotográfica gerou novos diálogos, novas narrativas, novos 

sentidos atribuídos à atividade concreta e às situações de trabalho, e demonstrou os 

impedimentos e estratégias de enfrentamento desses impedimentos.  Quatro pessoas não 

conseguiram realizar as fotografias, afirmando não ter tempo para fotografar. Duas 

dessas pessoas, no dia marcado para apresentação das fotos, preferiam manter os pontos 

positivos/negativos apenas na narrativa (dada na entrevista).  

Na prática, as narrativas sobre as fotografias fluíram tranquilamente com a maior 

parte dos participantes (nove pessoas), sem necessariamente remeter a todos o 

questionamentos presentes no roteiro. A partir do comando “fale-me sobre essa 

fotografia”, as pessoas falavam sobre como foi o processo fotográfico, o motivo de 

escolha da imagem, o que ela representava e falavam sobre sua atividade e tarefa. Com 

os devidos incentivos e questionamentos, as pessoas evidenciaram as contradições entre 

atividade prescrita e o real da atividade, demonstrando os impedimentos e as estratégias 

de manejo (quando havia) com as situações impedidas. 

Ao final do processo fotográfico, alcançou-se o número de 58 fotografias 

contando com as fotos de todos os participantes. O menor número de fotografias por 
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participante foi dois, embora algumas fotografias esboçassem o mesmo conteúdo de 

ângulos diferentes e o maior número de fotografias foi oito.  

Foi combinado que as fotos apresentadas à pesquisadora não seriam reveladas 

antes do final de todo o processo de pesquisa, quando então (pesquisador – participante) 

decidiriam qual o destino das mesmas. Por sugestão de um dos participantes, surgiu a 

ideia de fazer uma cartilha para a universidade, chamando atenção para algumas das 

dificuldades mais comuns enfrentadas por eles. A ideia foi bem aceita pelos 

participantes, desde que lhes fosse garantido o anonimato, devendo ser utilizado apenas 

fotos dos ambientes. Tal cartilha fica como produto posterior a dissertação.  

3.5. Procedimentos de análise 

 
3.5.1. Entrevista narrativa  

 

 

O método de análise e interpretação da entrevista narrativa adotado nesta 

pesquisa iniciou-se com base em adaptações às proposições de Schütze (2007), 

organizadas de acordo com as seguintes fases: transcrição detalhada do material verbal; 

divisão do texto em material indexado (quem fez o que, quando, onde e por quê), e 

material não-indexado (relativo a valores, juízos, sentimentos, conhecimento prático, 

sabedoria de vida); ordenação dos acontecimentos a partir do material indexado para 

cada participante, compondo as “trajetórias” ou principais características da população 

conforme apresentado na Figura 7 desse capítulo; e análise do material não-indexado.   

O material não-indexado foi organizado e analisado a partir dos núcleos de 

significação. Estes, de acordo com Aguiar e Ozella (2006), são uma alternativa didática 

para compreensão dos sentidos e significados presentes nos discursos, mas que aqui, 

foram aplicados às narrativas. A formação desses núcleos parte do trabalho de 
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aglutinação de conteúdos semelhantes, complementares ou contraditórios, compondo 

indicadores que caracterizam e denominam os núcleos. A categorizações geradas pela 

denominação do núcleo se encontram mais no âmbito dos significados, e, a partir da 

interpretação, realizada pela pesquisadora, dos motivos e justificativas encontradas nas 

narrativas para tais significados, se encontram os sentidos. Desse modo, os significados 

se estabelecem na expressão mais cognitiva, enquanto os sentidos se estabelecem na 

expressão mais afetiva da linguagem (Gonzalez Rey, 2003). A Tabela 3 traz um 

exemplo de como foram formados os núcleos de significação. 

Tabela 3 

Demonstração de categorização dos núcleos de significação 

 

Processo Indicadores Categorização Motivos de escolha 

da categorização 

Aglutinação dos 

conteúdos não 

indexados 

semelhantes entre 

as narrativas 

 

 

 

Esmiuçar os conteúdos 

em micro-categorias  

 

 

Significado 

 

 

Sentido 
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Ex. 

1. “vivo do 

trabalho, se 

eu não 

trabalhar, 

eu não 

tenho como 

comer, nem 

como sair, 

nem nada” 

Ex. 

2 “o trabalho 

é uma 

necessidade

, preciso 

trabalhar 

para poder 

cuidar do 

meu filho, 

dar um 

futuro 

melhor 

para ele” 

 

 

 Necessidade de 

dinheiro 

 Necessidades 

fisiológicas 

 Prioridades 

familiares 

 Perspectivas 

futuras 

 Possibilidade de 

ganhar mais 

dinheiro 

 

 

Trabalho como 

necessidade 

 

1. A 

necessidade 

é justificada 

pela busca 

em suprir 

as 

condições 

básicas de 

sobrevivênc

ia da 

própria 

pessoa; 

 

2. A 

necessidade 

é justificada 

pelo 

interesse 

em poder 

garantir o 

sustento de 

um familiar 

  

A estratégia dos núcleos de significação parte do detalhamento dos trechos 

narrados que integra os motivos (sentidos) da ação ou do pensamento com o tipo de 

categorização realizada pelo sujeito (significados).  

Esse método de análise é congruente com a perspectiva sócio-histórica, e leva 

em consideração a unicidade entre pensamento e linguagem, e admite ainda uma série 

de recomendações acerca do modo como a entrevista ocorreu, dentre as quais: 
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entrevistas consistentes e amplas, fornecendo material suficiente para análise; 

entrevistas coerentes com o que foi proposto no roteiro da Figura 5; e entrevistas 

validadas (o participante foi consultado a fim de validar o que foi suscitado na narrativa) 

(Aguiar & Ozella, 2006). 

 Levando em conta a perspectiva teórica acerca dos sentidos e significados 

adotada nesta pesquisa, as análises realizadas por meio dos núcleos de significação 

(Aguiar & Ozella, 2006), enfatizam a dimensão do significado como uma categoria 

socialmente compartilhada e o sentido como uma produção mais individual dos motivos 

que justificam determinado significado.  

3.5.2. Criação fotográfica  

  

 Na prática, como já explicitado, o processo de análise das fotografias começou 

durante o próprio processo investigativo. A elucidação dos motivos de escolha das 

fotografias já tinha um roteiro que implicava na análise inicial dos conteúdos. Durante a 

análise inicial, houve o desenvolvimento de novas narrativas acerca das fotografias – e 

estas, por sua vez, foram analisadas por seu conteúdo, evidenciando os temas principais 

abordados, e os núcleos de significação contidos em tais temas (Aguiar & Ozella, 

2006).  Desse modo, as novas narrativas geradas a partir das fotografias foram gravadas, 

transcritas e foram selecionados os conteúdos mais importantes que evidenciavam os 

sentidos e significados da atividade atual de trabalho dos sujeitos. Especificamente, 

foram identificados os impedimentos e estratégias de superação. Também se utilizou o 

conteúdo do Diário de campo como forma de complementação das análises.  

Em termos de escolha para exposição de fotos nesta dissertação, algumas 

tiveram que ser editadas para preservar o anonimato das pessoas, e apenas algumas 

foram selecionadas para serem exibidas aqui. O critério de escolha das fotografias 

privilegiou as imagens que sintetizassem os principais núcleos de significação trazidos 
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nas narrativas sobre as fotos. 

 Os procedimentos de análise foram integrados de modo complementar, 

caracterizando temporalmente a história de vida em relação ao trabalho de cada 

participante. A entrevista estava voltada aos acontecimentos do passado, da história do 

sujeito, enquanto a criação fotográfica se centrou nas situações atuais da atividade de 

trabalho.  
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CAPÍTULO 4 

Resultados e discussão 

Com base na proposta de análise da entrevista narrativa adaptada do modelo de 

Schütze (2007), e da organização e análise dos conteúdos não-indexados em núcleos de 

significação de acordo com o proposto por Aguiar e Ozella (2006), tem-se, a seguir, os 

principais núcleos de significação ao longo das histórias profissionais dos participantes, 

evidenciados nas entrevistas. E os principais núcleos de significação das atividades de 

trabalho atuais, evidenciados por meio das narrações geradas a partir da fotografia. 

Optou-se por dar nomes fictícios aos participantes, com intuito de preservar o 

anonimato dos mesmos, e não foram comentados os nomes dos estabelecimentos ou 

cidades em que eles trabalharam, na tentativa de minimizar sua exposição. E, no 

decorrer da discussão acerca dos núcleos, são trazidos alguns detalhes das histórias dos 

participantes, a fim de esclarecer a origem e contexto em que estão inseridos os sentidos 

e significados associados aos núcleos.  

A partir das análises foram encontradas categorias de significado articuladas ao 

processo de atribuição de sentidos próprios de cada participante. Os motivos ou sentidos 

que fizeram as pessoas significarem cada vivência do modo como significaram, são, 

justamente, o cerne da próxima seção.   

 4.1. Os núcleos de significação: os significados e sentidos da atividade de trabalho 

 A produção de sentidos e significados é constituída numa relação dialética, de 

modo que uma análise de qualquer uma das categorias, sentidos ou significados, implica 

necessariamente na relação destas duas categorias (Wazlawick et all, 2007). Desse 

modo, são abordados adiante os núcleos de significação: as categorias de significado e, 

dentro destas categorias, são explicitados os sentidos atribuídos pelos participantes.  
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4.1.1. O trabalho como necessidade de subsistência 

 O primeiro núcleo de significação encontrado em praticamente todas as 

entrevistas significa o trabalho como uma necessidade, como forma de sobreviver. A 

literatura tradicional sobre significados do trabalho demonstra que, em outros grupos 

populacionais investigados, os significados do trabalho apontam igualmente para essa 

questão da “necessidade para sobreviver” (Borges, 1997; Soares, 1992). Algumas frases 

dos participantes ilustram esse ponto. 

(...) você cresce e tem que ter alguma forma de garantir meios de se sustentar e 

de viver. Não pode viver eternamente preso, e dependente de outras pessoas. 

(Josué) 

Mas o emprego é o alicerce da sua vida, ele define quem você é, os círculos que 

você frequenta. Porque você passa mais tempo no seu emprego que na sua casa. 

É onde você vai conhecer as pessoas que vão interagir com você é onde você vai 

ter seus círculos de amizade, seus círculos de conhecimento, tudo isso que vai 

acontecendo, define isso. Além do mais ele vai dar sua potência financeira, pra 

você poder comprar, pra você poder viver, para você poder se manter. O 

trabalho não define quem você é, mas lhe dá base para você ser quem você quer 

ser. (Daniel) 

 A necessidade do trabalho está vinculada à necessidade do dinheiro. O sujeito, 

então, como evidenciado nas falas de Josué e Daniel, só é sujeito, e não sujeitado, se 

tiver dinheiro. E, apesar do trabalho significar, para ambos, a necessidade do dinheiro 

para a subsistência, eles atribuem sentidos próprios ao expressar que o motivo dessa 

necessidade, no caso de Josué, é a “compra” sua liberdade de ser alguém, de ter uma 

individualidade e de não ser dependente de outras pessoas. Ou, no caso de Daniel, a 
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necessidade do dinheiro está relacionada a possibilidade de que, com dinheiro, ele pode 

ser quem ele quiser.  

 Os aspectos relativos às histórias de vidas dos participantes também influenciam 

os motivos que fazem significar o trabalho como necessidade, na fala, a seguir de Judite 

tem-se: 

Eu acho que o que me faz levantar e vir trabalhar ... é a questão financeira, eu 

me mantenho. Então assim, eu não sou casada, eu sou arrimo de família, minha 

mãe mora comigo, eu sustento minha mãe em muita coisa, e acabo ajudando a 

família [tio, primo, irmão] de outras várias formas. (Judite). 

 O trabalho, como no caso de Judite, não é apenas uma necessidade para seu 

próprio sustento, mas também para o da sua família. O fato de Judite significar o 

trabalho como uma necessidade, é perpassado pela atribuição de sentidos próprios 

devido ao valor que a família possui para ela, e pela dependência que eles aparentam ter 

da ajuda financeira proveniente dela. O fato da mesma não ter constituído uma família 

nuclear própria, pode indicar uma possível justificativa para que a mesma continue 

exercendo esse papel, que de acordo com o uso da palavra “arrimo”, é um papel de 

responsável pelos cuidados dos familiares.   

Os relatos das participantes, que eram mães, apresentaram como motivo 

principal do significar o trabalho como uma necessidade de subsistência, o fato de terem 

um filho, ou filha, para criarem. Diferentemente dos participantes, que eram pais, e, não 

caracterizaram a necessidade de subsistência atrelada ao motivo de ter um filho.  

Teve um dia que eu olhei assim e pensei ‘gente, eu tenho que dar o futuro dessa 

criatura [a filha]!’ Vamos estudar, vamos seguir o conselho das pessoas ... eu 

trato meu trabalho como forma de sustento para sustentar minha filha.. (Isabel) 
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Isabel faz esse relato ao contar que, na sua história profissional, só começou a se 

preocupar com a busca por concursos, ou empregos de melhor qualidade e remuneração, 

depois que se viu tendo que cuidar de sua filha, logo após o processo de separação do 

marido. O significado do trabalho como uma necessidade, é perpassado por sentidos 

próprios de acordo com sua história de vida e possivelmente de sua posição em relação 

ao papel de mãe. Outra participante afirma:  

Hoje em dia meu filho é minha motivação para tudo. Ele está em primeiro 

lugar... preciso do salário... E trabalho eu acho que é uma necessidade mesmo, 

por que quando você chega em sua casa e não tem mais papai e mamãe para 

ficar te sustentando. É importante você ter um trabalho, tem sua independência, 

pagar suas contas, sua vida particular, sua interação... acho importante. Ainda 

mais com um filho, aí é muito mais importante ainda, por que tem muitas 

necessidades que ele depende dos pais. Eu vejo isso, é uma necessidade, não 

tem como você viver e não trabalhar. É também um marco na vida adulta. 

(Rute) 

Rute significa o trabalho como uma necessidade a medida que expressa o 

sentido do trabalhar como um marco na vida adulta. Em sua história, ela relatou que 

logo após os primeiros empregos formais, teve um filho não planejado, e que ambos os 

acontecimentos (emprego formal e filho) foram os fatores decisivos para se considerar 

uma adulta. Pois, além de sua própria independência, ela teria que prover seu mais novo 

dependente. 

Esse núcleo de significação, caracterizando e significando o trabalho como 

necessidade é encontrado em pesquisas (e.g.: Coutinho et al., 2005; Diogo 2007, 

Coutinho, 2009), com os mais diversos públicos, e parecem corroborar a centralidade 
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econômica do trabalho e a concepção do trabalho como emprego. E, ainda que 

atualmente seja possível presenciar mudanças nas formas de trabalho, associadas à 

globalização, ao emprego de novas tecnologias, os sentidos e significados ainda são 

relacionados às formas tradicionais de trabalho (Coutinho et al., 2005), pois, apesar das 

mudanças citadas, o trabalho continua a ser representado como um meio de obtenção de 

renda, isto é, de venda da força de trabalho nos marcos de uma sociedade de mercado 

(capitalista).     

4.1.2. Trabalho como uma atividade que dá prazer/realização 

 Outro núcleo, intimamente relacionado com o primeiro, significa o trabalho 

como algo associado ao prazer, capaz de trazer a sensação de realização profissional. Os 

relatos, exemplificados a seguir, revelam a dimensão do prazer pela atividade e pelo 

trabalhar.  

Quando eu me identifico com a atividade, eu venho com prazer, não tenho 

nenhum problema. ... Não tenho problema, graças a Deus! Com um ambiente de 

trabalho tranquilo, prazeroso, faz ser prazeroso trabalhar (Rute) 

E se eu trabalhasse por hobbie eu seria talvez enfermeiro [ele é enfermeiro]. 

Porque é a profissão que eu conheço e é uma profissão que me dá muito prazer 

... gostei muito do que eu fiz. Acho que por isso que eu consegui fazer bem e 

crescer na profissão, porque acho que quando a gente gosta do que faz, a gente 

faz bem e quando a gente faz bem tem sempre alguém para olhar e reconhecer. 

(Daniel) 

As afirmações de Rute e Daniel exemplificam algumas características do 

trabalho prazeroso. Durante as narrativas, eles comentaram que gostam do que fazem, 

mas o gostar do trabalho não é restrito à tarefa, ao fazer, mas abrange os 
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relacionamentos interpessoais, o reconhecimento, o salário, entre outros fatores. Para 

Rute significar o trabalho como prazeroso, ela recorre a sentidos que fazem com que a 

percepção de semelhança, entre suas características próprias e a atividade trabalho, 

tenha uma conotação positiva. E já Daniel, apresenta a profissão de enfermeiro como 

uma atividade que ele faria, ainda que não dependesse financeiramente dela, e atribui 

um sentido positivo ao relacionar a atividade bem feita com o reconhecimento por parte 

dos chefes, colegas e a própria sociedade. Como afirma Clot (2001, 1999), “trabalho 

bem feito” está associado à própria saúde do trabalhador, estimulando, dessa forma, o 

próprio gostar do trabalho.  

Pode-se então inferir, a partir dos sentidos e significados atribuídos por Daniel e 

Rute, que quando há um reconhecimento da condição de bom trabalhador, quer seja 

pelos pares, ou pelos chefes, e principalmente pela sociedade, há também, a colocação 

desse trabalhador numa condição satisfatória e prazerosa com o trabalho. E o contrário 

também é verdadeiro, de modo que o não reconhecimento do trabalho (independente do 

motivo) coloca o trabalhador em uma condição de desprazer, como demonstra o trecho 

abaixo: 

As empresas, elas acham que a pessoa que tem deficiência só faz o básico do 

básico, do básico. Elas acham que a gente é um analfabeto e não tem condições 

de fazer nada, então elas botam as funções mais rebaixadas, sem 

reconhecimento, sem nada. (Josué) 

Josué em seus relatos e histórias profissionais comenta da grande dificuldade 

que foi ter reconhecimento de suas atividades e até mesmo de sua capacidade de 

trabalhar. Ele significou o trabalho como uma forma de realização, mas os sentidos 

atribuídos ao longo de sua história profissional demonstram que, tal realização ou 
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sensação de prazer ao trabalhar, não era alcançada, devido ao não reconhecimento de 

suas capacidades por seus superiores e pela contrapartida psicológica gerada nele, pois, 

segundo ele, tais situações de “não reconhecimento” geravam uma sensação de 

impotência nele, como explicita o trecho “e o que eu ia fazer? Eu precisava do 

emprego, e não podia fazer nada, me sentia paralisado.” (Josué).  

O poder de agir de Josué estava amputado, pelas condições de falta de 

reconhecimento profissional e principalmente por ter suas capacidades de trabalho 

subestimadas. Em seus relatos, uma estratégia para superar tal impedimento, era seguir 

estudando e tentando mudar para empregos melhores ou passar em concursos.  

Com os relatos acima, percebe-se que o gostar do trabalho passa também pelas 

vias do reconhecimento do trabalho perante o outro. Mais relatos de outros participantes 

confirmam esse achado.  

“E os alunos diziam: professora das 4 questões da prova, 3 você deu em sala. 

Então eu vi que o que eu faço e gosto de fazer, eu faço bem. Então é isso o que 

eu quero seguir”. (Madalena).  

Madalena conta que o momento crucial para ela decidir o que iria seguir como 

profissão foi - depois de formada no curso de química e estudando para concurso - 

quando foi chamada para dar aula num cursinho preparatório para concurso público. Ela 

conta que decidiu ser professora de ensino superior, e, tal decisão, foi pautada nos 

relatos de reconhecimento dos alunos ao afirmarem que ela era muito boa professora e 

que sabia exatamente a direção que os alunos deveriam seguir.  

 O trabalho foi significado como uma fonte de prazer, por Madalena, e os 

sentidos relacionados a esse significado estão no fato de ter recebido o reconhecimento 

dos alunos, e por ter a sensação de fazer um bom trabalho na área que ela gosta.  
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E, do mesmo modo, o relato de Maria também significa o trabalho como fonte 

de prazer, como no trecho abaixo.  

Eu acho que é assim: eu gosto muito do que faço. Detesto acordar cedo, detesto. 

Se eu pudesse, só trabalhava a partir das 10h. Mas eu gosto de trabalhar, eu 

gosto de fazer minhas atividades, eu gosto de trabalhar. Como eu trabalho com 

a saúde, de certa forma você vai estar ajudando às outras pessoas,... e de certa 

forma para você, no momento que você sai de casa, cada dia é um dia de 

aprendizado, é um dia feliz, um dia triste, eu me sinto feliz por sair de casa. 

(Maria) 

Os sentidos atribuídos ao trabalho de Maria estão no âmbito das relações de 

ajuda que ela pode proporcionar aos outros seres humanos, e mais ainda, na satisfação 

que gera nela própria, pelo fato de ajudar o outro. Ela comenta que gosta das interações 

proporcionadas, da rotina e que sair de casa para fazer algo que ela gosta, é muito 

prazeroso. No caso de Maria, o trabalho é fonte de prazer, principalmente por 

proporcionar um fazer que ela sempre quis, desde a infância, que era trabalhar na saúde.  

O relato abaixo, de Davi, evidencia o trabalho significando realização e fonte de 

prazer. 

Eu me sentia bem mesmo, realizado... O trabalho é uma atividade que faz parte 

da formação da pessoa, no dia a dia. No trabalho a gente continua aprendendo 

coisas novas também, não é só produzir e isso é uma forma de realização 

profissional e pessoal também. (Davi) 

 O motivo que faz Davi significar o trabalho como realização, além de 

caracterizá-lo como uma atividade tipicamente humana, é o fato de ele associar o 

trabalho a uma condição de constante aprendizado, e caracterizar essa condição como 
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essencialmente positiva. E, apesar de ele não especificar o que exatamente ele 

apreendeu, é possível perceber, a partir de seus relatos, que é a dimensão da constante 

transformação e aquisição de novos conhecimentos que o mobilizam na atribuição do 

sentido positivo, e não o tipo de conhecimento.  

A relação do trabalho com o aprendizado, presente na fala de Davi, demonstra 

um sujeito que está em processo constante de transformação e mediação com o mundo 

concreto (Zanella, 2004). Um sujeito que está sempre atribuindo sentidos e que precisa 

estar nesse processo constante para que o próprio trabalhar faça sentido.  

Finalmente, o relato de José reifica o trabalho significando fonte de prazer e 

realização, contudo os sentidos atribuídos evidenciam a superação da questão 

financeira, em detrimento do realizar a atividade. Seu relato conta o primeiro emprego, 

quando menor, trabalhando para o pai. 

Para você ter ideia, às vezes nem salário ele me pagava. Eu trabalhava sem 

ganhar salário... Só que eu trabalhava, porque eu gostava realmente ... saber 

que eu posso trabalhar,  isso para mim é minha maior alegria... Trabalho é isso, 

é aquilo que acelera, aquilo que me motiva, aquilo que me faz feliz, lógico que o 

financeiro é bom né? Ajuda com certeza! Mas, é o trabalhar que importa.  

(José). 

 Nas narrativas, o núcleo de significação do trabalho como prazer e realização, 

trouxe o significado do trabalho como fonte de satisfação, prazer e também fonte de 

realização pessoal e profissional, contudo, sentidos positivos e negativos diversos foram 

os motivos de tal caracterização. O trabalho como fonte de prazer e satisfação é 

resultado de sentidos atribuídos à atividade, principalmente pela dimensão das 

possibilidades, do que é possível alcançar por meio da atividade, seja salário, 
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reconhecimento, aprendizado, interação social, pelo fazer prático, etc. Como afirma 

Clot (2010), a atividade não é só o que é realizado, a atividade é o que é idealizado, o 

realizado e não realizado, ou seja, a atividade é uma colisão de possibilidades.   

4.1.3. Trabalho como fator de superação 

A maior parte dos relatos demonstrou que, ao longo das histórias profissionais, 

as pessoas não se sentiam impedidas a realizar sua atividade de trabalho por causa da 

deficiência. Mesmo nos poucos casos em que a deficiência foi considerada mais grave, 

os relatos não demonstraram que as pessoas se sentem deficientes, apenas possuem 

limitações físicas ou sensoriais, nem encontram grandes limitações para o trabalho. 

Abaixo, alguns relatos que corroboram com essa afirmação.  

Mas não influencia muito não, não tem uma coisa que eu diga “isso aqui 

realmente eu não consigo fazer” não. (Isabel) 

A questão da deficiência, eu vejo apenas como uma limitação física e nada mais. 

Não vejo nenhuma barreira para a minha atividade e o meu trabalho, nem para 

lidar com as pessoas, não vi nenhuma barreira até esse momento. (...) Não vejo 

nada que vá impedir, no meu trabalho, ou fora do meu trabalho ou em qualquer 

outro lugar. (...) Se tenho uma deficiência, é apenas fisicamente que não posso 

deixar de considerar e nada mais. (Davi). 

Os relatos de Isabel e Davi deixam claro que eles são se sentem pessoas 

deficientes, apenas com deficiências, limitações físicas que, segundo eles, não os 

impede de realizar alguma atividade, tarefa ou qualquer coisa relacionada ao trabalho ou 

a vida cotidiana.  
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No aspecto físico, eu tenho uma atrofia muscular. Psicologicamente falando, eu 

não me sinto mais deficiente. Eu comecei a pensar assim: que nessa vida 

ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus medos, traumas, limitações. (Paulo). 

Paulo, em sua história, conta que quando criança se sentia deficiente em relação 

às outras pessoas, deficiente na concepção de ter menos valor e de ser menos eficiente. 

Contudo, a medida que cresceu, e que conseguiu fazer todas as coisas que as pessoas 

sem deficiências faziam, inclusive, em algumas coisas conseguindo ser ainda melhor, 

sua concepção se modificou e, entendeu que a deficiência foi superada a medida que, 

principalmente, pela via do trabalho, ele conseguiu se perceber em patamar de igualdade 

com pessoas sem deficiência. Em outra situação, durante a narrativa, ele comenta da 

ironia de ter sido convidado dentre vários colegas “peladeiros” a jogar futebol 

profissional, logo ele que tinha uma atrofia muscular na perna.  

Em várias situações, ao longo de sua história profissional, Paulo conta como o 

trabalho significou a superação de seu próprio estigma de ‘deficiente’, e tal superação 

foi motivada pela atribuição de novos sentidos a sua percepção acerca das pessoas, ele 

passou a acreditar que todos possuem limitações, medos e singularidades que fazem das 

pessoas, seres humanos. 

As narrativas demonstraram que a percepção deles acerca de si próprios é de 

alguém com uma característica singular, não são pessoas ‘deficientes’ ou pessoas com 

ineficiências, são apenas pessoas. Não é possível saber de onde vem essa percepção, se 

da familiaridade com a deficiência ao longo da vida deles, se como estratégia de defesa 

em relação aos preconceitos, ou se realmente não existe diferença significativa entre 

uma pessoa com ou sem deficiência.  
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Eu não acredito que eu tenha alguma deficiência, pelo menos me analisando, eu 

não percebo... obvio que pessoas com deficiências, dependendo das deficiências, 

vão ter muito mais dificuldade em trabalhar, mas quando a pessoa quer, não 

existe uma barreira para o trabalho. (Madalena).  

Na fala de Madalena, ao longo de sua narrativa, é possível inferir que ela não se 

considera uma pessoa com deficiência, pois já superou a dificuldade para conseguir 

trabalhar, dificuldade esta, que segundo ela, seria inerente a qualquer pessoa com 

deficiência, e mais ainda, a pessoas com deficiências severas. Pela investigação da 

narrativa de Madalena, a igualdade entre pessoas com e sem deficiência é alcançada 

primordialmente por meio do trabalho. O trabalho significa superação, e o sentido dessa 

superação está no interesse e esforço individual empregado por ela, ou, por qualquer 

pessoa, em vencer as barreiras e obstáculos.  

Deficiência, limitação e trabalho fizeram surgir nos relatos uma categoria de 

significação muito comum nas entrevistas: a superação. Esse aspecto foi 

particularmente motivador nas narrativas, pois os participantes se emocionaram ou 

falaram energicamente quando o assunto foi superar limites. E, apesar de a maioria 

deles relatar que a sua deficiência não causava muitas dificuldades, atribuíam ao fato de 

não acharem que sua deficiência era severa. Porém, até mesmo o participante que tinha 

deficiência mais severa não se considerava com grandes limitações e tinha relatos de 

superação a detalhar.  

Graças a Deus, tem um tempo assim na vida que a gente agradece a 

Deus pelas limitações, porque muitas vezes elas trazem coisas boas. Pra 

mim, eu gosto de olhar o que ela trouxe de bom para mim, e 

principalmente a parte de superação, pois apesar de ser uma deficiência 
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pequena, também dá limites, e superar limites é ótimo... E eu acho que o 

deficiente tem muito uma coisa de... fica muito feliz de ver que uma 

pessoa não consegue e ele consegue, é um prazer imenso você ter uma 

limitação e conseguir o que todo mundo acha que você não vai 

conseguir, e até mesmo você acha que não vai conseguir... todo dia eu 

tinha que estar me superando, eu tinha que aprender a fazer aquilo dali, 

eu tinha que me adaptar, eu tinha que dar meu jeito, não podia fazer do 

jeito que as pessoas fazem, mas ia fazer da minha maneira. (Isabel). 

O significado da superação de Isabelé motivado por ela perceber que consegue 

realizar tudo o que outras pessoas realizam, especialmente nas situações de trabalho. 

Com isso, ela atribui sentidos que relacionam o fato de conseguir fazer tarefas 

específicas, ainda que de seu jeito próprio e específico, mesmo nas situações que ela não 

dava a credibilidade de que iria conseguir.  

 O relato de Isabel, bem como de outros mostram que ao ter acesso ao trabalho, e 

condições mínimas para a realização das atividades, as pessoas com deficiências se 

sentem bem.  Os relatos de superação parecem apontar para o paradigma da inclusão e 

reforçam a ideia, defendida por Sassaki (1997), de que as pessoas com deficiências 

devem ter equiparação de oportunidades para terem condições de igualdade. Se a 

deficiência não se configura como um fator de limitação, é possível inferir, que dadas as 

condições ambientais e materiais, as pessoas com deficiências não possuem grandes 

impedimentos para se inserir no trabalho e garantir o processo de inclusão. Entretanto, 

nos casos de pessoas já incluídas, não é uma tarefa precisa avaliar até que ponto a 

inclusão ocorre pela equiparação de oportunidades ou pelo esforço do próprio sujeito, 

mas de toda forma a existência de oportunidades mais equitativas deve ser destacada, 

bem como, no presente caso, a lei de reserva de vagas.  
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No relato de José, que tem uma deficiência visual progressiva e sem cura, se 

nota o relato de superação.  

Pelo menos no meu ponto de vista, se eu ficar cego, saber que eu tô [sic] cego e 

saber que as pessoas olham para mim e dizem “poxa, ele ainda continua 

trabalhando” não somente trabalhando mas que “ele tá trabalhando e tá 

produzindo”, quero ser exemplo para poder mostrar para as pessoas, que existe 

capacidade também para o portador de deficiências, né? (José). 

 Para ele, a superação é sair de casa todos os dias e se sentir como alguém que faz 

tudo que uma pessoa com todas suas capacidades físicas, mentais e sensoriais pode 

fazer. Ele atribui ao significado da superação um sentido que perpassa a produção dele 

enquanto ser humano ativo na sociedade. Não apenas trabalhando, mas um trabalho com 

características que sirvam de exemplo, como algo a ser seguido, e que sirva como 

inspiração. Segundo Sawaia (2004), ser tratado como inferior, sem valor, apêndice da 

sociedade, está na origem de parte do sofrimento psíquico. E, em contrapartida, ser 

tratado como capaz evoca um sentimento positivo, em relação a si próprio e na sua 

relação com o mundo. Cumprir a rotina, ter reconhecimento pelo trabalho realizado, ter 

um trabalho que proporciona sustento é algo que, para pessoas sem deficiências, pode 

caracterizar um bom trabalho, mas, para José, representa sua capacidade de ser um 

humano produtivo.   

Para Vigotski (1991), as emoções estão na base do processo de atribuição de 

sentidos, e o sentimento de superação pelo trabalho evidenciado da fala de José, 

demonstra a capacidade de desenvolvimento do sujeito, de caracterização dele como 

pessoa ativa na sociedade e com capacidade para expressar sua subjetividade e 

potencialidades na e pela atividade de trabalho. 
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4.1.4. Trabalho como evidência de limitações: limites de quem? 

A deficiência parece não ser percebida como fator direto de limitação para 

realização da atividade. Todavia, parece haver a identificação de limitações indiretas, ou 

seja, as limitações que têm a ver com o ambiente, ou com o outro. Em virtude dessas 

situações limitadoras, surgiu o núcleo de significação do trabalho como evidência de 

limitações, por vezes, do ambiente de trabalho, por vezes, pela não adequação da 

empresa às necessidades especiais, entre outros casos esmiuçados a seguir.  

Um exemplo de limitação indireta consiste na evidência de situações e condições 

de trabalho inadequadas às necessidades, ainda que para pessoas sem deficiência. O 

relato de Maria, que tem uma limitação de movimentação em um dos braços, traz essa 

realidade, e ainda evidencia a limitação devido a não adaptação dos locais de trabalho 

para suas necessidades.  

Então lá, nesse laboratório só tinham produtos em locais altos, em armários, 

que é totalmente contra indicado para armazenamento de produtos químicos, e 

eu ainda precisava dos dois braços para manusear esses ácidos... Como é que 

eu com um problema no braço, com essa limitação nesse braço, me colocam 

num canto com reagentes altamente perigosos, acido sulfídrico, sulfúrico, ácido 

nítrico, ácido clorídrico, todos esses ácidos para manusear com um braço? ... 

Além do mais, a estrutura foi feita para pessoas que não tem limitação alguma, 

a altura das bancadas, tudo é feito para pessoas que não tem limitação, ao 

passo que a minha, principalmente pelo braço, eu preciso de bancadas mais 

baixas, ou então, algo mais alto, em que eu consiga trabalhar. (Maria). 

 A deficiência de Maria faz com que ela necessite de ambiente adequado a sua 

necessidade, e atribui sentidos as limitações geradas, evidenciando a não adaptabilidade 
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das empresas, percebendo o limite como sendo da empresa, e não, dela. O relato dela 

também demonstra o rico ao qual os trabalhadores (até os sem deficiência) se submetem 

para conseguir realizar o trabalho, quando não encontram situações ambientais 

adequadas. 

Os relatos demonstram que dificuldades existentes também podem ser 

modificadas e transformadas para melhor atender às necessidades de cada pessoa. Mas, 

principalmente, reforçam o papel da organização e dos pares no apoio a qualquer pessoa 

que chega para trabalhar, seja ela com ou sem deficiências. Sendo esse, um dos papéis 

da inclusão, cujo foco é propiciar uma realidade laboral (condições de trabalho) 

acessível a todos, independente das diferenças individuais.   

 Outra limitação causada indiretamente pela deficiência se configura nas 

concepções que as empresas ou pessoas têm em relação a alguém com deficiências.  

Eu que sou transplantado renal, transplantado dos dois olhos e tenho uma 

deficiência auditiva, que não é tanta, mas tenho aparelho, não é fácil... então 

tinha essa questão que eu vou dizer que é como se fosse assedio moral mesmo, 

do chefe e seja de quem fosse, com todas as piadas, diziam: ‘é porque ele é 

doente’. (Josué).  

No trecho acima, Josué destaca o preconceito e a falta de apoio do chefe e 

demais colegas; ainda relata que, nessa mesma empresa, todos os funcionários tinham 

uma participação nos lucros e que ele nunca recebeu, levantando suas suspeitas sobre os 

reais motivos que levariam ao não recebimento. Josué, ao significar o trabalho como um 

fator limitante, ele atribui sentidos da ordem da percepção negativa dos seus pares em 

relação a ele. Sua condição de saúde, e suas deficiências, fazem com que ele necessite 
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de cuidado médico integral, e, fazendo também com que ele tenha sido alvo de 

“chacotas” em alguns ambientes de trabalho ao longo de sua história profissional. 

Em alguns casos relatados, houve a dificuldade de realização de uma parte 

específica da atividade, devido à deficiência, como no caso de Mateus:  

Pelo fato de eu ser totalmente dependente do implante, sem ele eu não escuto 

nada nada, aí quando dá algum problema técnico nele, ou quando eu estou sem 

o implante, aí eu fico sem escutar nada, aí eu pedia ajuda das pessoas que 

trabalhavam comigo. Se tava [sic] precisando falar com o fornecedor, aí pedia 

“fulano de tal, me ajude aqui, ligue aí pro [sic] fornecedor, peça para ele entrar 

na internet”. (Mateus). 

 Ele se utilizou do auxílio dos colegas para realizar a atividade. Segundo Vigotski 

(2011), a condição fundamental para que uma pessoa se desenvolva é de que passe por 

transformações essenciais, apoiadas na qualidade das interações sociais no grupo no 

qual está inserida. De maneira que o papel do grupo ou equipe é fundamental para a 

realização do trabalho bem feito, visto que, ainda segundo Vigotski (2011), todos os 

humanos podem encontrar dificuldades e se beneficiar do auxílio proveniente das 

interações e que, em determinadas situações, algumas pessoas podem ter mais 

condições e instrumentos para exercer determinadas atividades que outras.   

O suporte que os pares oferecem se configura como decisivo tanto para a 

realização da atividade como para a sensação de acolhimento da pessoa com deficiência 

nas mais diversas situações de trabalho. Abaixo, outro depoimento que sustenta essa 

afirmação.  

Quando eu entrei lá, eles [colegas de trabalho] foram orientados, eu tive a sorte 

de ter [um colega de trabalho], ele é um menino de 21 anos e a compreensão 
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que ele teve, eu não acreditei nunca que ele fosse ter, nunca, nunca... Acho que 

foi mais ou menos na terceira semana e eu chorei para caramba, porque eu não 

imaginava, eu fui pro [sic] banheiro e chorei mesmo porque coisas simples que 

ele foi pegando e ele foi fazendo para mim, que ele viu que eu tinha dificuldade. 

O meu choro era de emoção, de emoção mesmo. Saber que aquela pessoa estava 

alí, que aquela pessoa foi sensível a mim, que não foi uma pessoa que em 

momento algum me questionou, em momento algum falou, ‘é sacanagem’. Então 

assim, ele teve essa percepção, de eu não precisar falar muito, ele entendeu 

desde o primeiro momento, quando eu sentei nessa cadeira, ele perguntou ‘mas 

como é que é, como é que você vê? Como é que é?’ Ele se interessou por saber. 

(José). 

Segundo José, ao longo de sua história profissional, o trabalho significava uma 

limitação que ele, a seu ver, sempre iria encontrar ao se relacionar com as pessoas no 

ambiente de trabalho. E ao se deparar com a situação de acolhimento e tentativa de 

compreensão de seu colega, ele atribuiu novos sentidos àquela situação que o fez sentir-

se feliz e amparado.  

Segundo Sawaia (1995; 1999), a comunidade, a sociedade e os pares, podem ser 

catalisadores da ideia de solidariedade e reciprocidade quando está apoiada em um 

movimento unificador das diferenças. Todos possuem diferenças e especificidades em 

seus modos de ser.  

O único caso em que a deficiência foi limitante da atividade, aconteceu com 

José, devido a incompatibilidade da sua deficiência (cegueira parcial em ambos os 

olhos) com a natureza de uma de suas atividades (trabalho no cartório).  
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Para registrar contrato em cartório, você tem que ter um cuidado muito grande 

com a documentação né? Então nós não poderíamos registrar contratos cópias, 

tinha que ser contrato original, com assinaturas originais, o contrato tinha que 

estar impecável, não podia ter manchas, não podia ter rasuras, nem corrigido 

com corretivo. E eu comecei a cometer falhas graves no registro desses 

contratos. Eu registrei um contrato que era todo xerox [sic], eu registrei um 

contrato que estava com corretivo, eu registrei um contrato que estava 

manchado de café, eu não vi, e estava completamente manchado de café o 

contrato todinho. (José) 

 José conta que após sucessivos erros, e de ter de arcar com alguns prejuízos, ele 

pediu demissão do emprego, pois percebeu que não tinha condições de continuar 

naquele trabalho. A natureza do trabalho exigia uma acuidade visual que ele não tinha, e 

para ele, não faria sentido mudar de setor, pois todos os setores de um cartório precisam 

lidar, com acuidade visual, os documentos. Desse modo, aquela atividade perdeu o 

sentido para ele, e ele deixou de fazê-la.  

O trabalho significando uma limitação foi encontrado em vários relatos, como 

destacado aqui, contudo, as origens dessas limitações foram variadas. Às vezes, 

causadas pelas condições ambientais, às vezes, pelas percepções de pessoas sem 

deficiências em relação a pessoas com deficiências e em poucos casos a deficiência foi, 

de fato, um fator de limitação.  

4.2. Percepção acerca das vagas reservadas e os concursos públicos 

 Um dos núcleos de significação que permearam as narrativas dos participantes 

foi a relação com a reserva de vagas nos concursos para pessoas com deficiências. Esse 

núcleo apareceu principalmente nos finais das narrativas, quando as pessoas falavam a 



98 

 

respeito de como foi sua entrada no concurso para exercer sua atividade atual de 

trabalho.  

A vaga reservada foi um tópico de diversos significados e sentidos. Enquanto 

algumas pessoas demonstravam a consciência de um direito conquistado e de que a luta 

ainda não havia acabado, outros argumentavam que as vagas poderiam estar sendo 

aproveitadas com o intuito de passar em concursos com pontuações mais baixas. E, para 

outros, ainda demonstravam que a vaga representava o aproveitamento de mais uma 

oportunidade para entrar num concurso público. Abaixo alguns trechos das narrativas 

dos participantes que evidenciam as significações que cada um atribui a essa vaga.  

Se eu for olhar hoje ou há dois, três anos quando eu entrei, raros foram os 

cargos que ofereceram acima de cinco vagas, e eu acho que isso limita o 

portador, eu acho que nós temos o direito a vaga, então que elas sejam 

oferecidas. Que a lei seja cumprida, e não que façam concursos a cada dois 

anos para o mesmo cargo, para excluir (EU acho que isso é uma exclusão) do 

portador, eles fazem isso para excluir realmente, pois se você oferece duas 

vagas, duas vagas jamais o portador vai ter direito, se eles oferecerem cinco 

vagas então há necessidade, então porque dividir essas vagas e ir colocando 

concurso a cada dois anos para o mesmo cargo? Então eles tem que repensar, 

pois eles estão excluindo parte da população que quer trabalhar, que quer 

mostrar seu serviço. (Maria).  

 Para Maria, a vaga é um direito das pessoas com deficiências e um dever das 

empresas e do próprio Estado. Ela significa o trabalho como um direito a ser garantido, 

e atribui sentidos próprios, demonstrando seu interesse em trabalhar e em mostrar seu 

serviço, e, ainda em outros trechos da sua narrativa, demonstra desejo em fazer outros 
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concursos com melhor salário ou no seu nível. E, também por seu interesse em 

continuar fazendo concursos, ela observa que são abertas vagas, a cada dois anos, para o 

mesmo cargo nas mesmas instituições, e acredita se tratar de uma estratégia para não 

abrir vagas para pessoas com deficiências, pois só seria possível abrir, a partir de cinco 

vagas.    

 Com uma perspectiva um pouco diferente de Maria, Isabel significa o trabalho 

como um direito, mas ao qual é preciso ter competência para fazê-lo.   

E eu sempre disse “existe a vaga do deficiente, mas a gente tem que estar dentro 

dela”... eu vejo que tem muita gente que se escora nessas vagas, teve gente que 

passou em cinco mil e tanto, mas aí era o terceiro lugar do deficiente, e aí eu 

sou contra. (Isabel).  

 Isabel acredita que existem pessoas que se “escoram” nas vagas reservadas para 

pessoas com deficiência, por isso atribui um sentido que relativiza o acesso a vaga 

reservada: apenas pessoas que estão melhores colocadas, merecem entrar na vaga, e não 

qualquer pessoa, ou qualquer posição. Segundo Isabel, ela passou no concurso com 

notas compatíveis às primeiras colocações gerais, e apenas quando foi chamada para a 

vaga reservada, pulou para a primeira posição dentro da reserva de vaga. E segundo ela, 

assim, deveria ser o exemplo a ser seguido.  

 Samuel, diferentemente de Isabel e Maria, significou o trabalho como uma 

oportunidade para entrar nos concursos.  

Eu falando com uma professora do administrativo de lá, a profa. falou “meu 

filho, cada um luta com as armas que tem, você tem uma mão dessa aí” (risos). 

“Vai simbora [sic], peça um laudo aí de um ortopedista”. Aí foi quando eu fui 

lá no ortopedista, ele achou lá no CID o que que era e já botou e eu comecei a 
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fazer concurso com esse laudo, pleiteando as vagas de deficiente, já que tinha 

essas vagas né? (Samuel).  

 Para Samuel significar o trabalho como uma oportunidade de estar numa 

instituição pública, ele atribui sentidos que justificam positivamente o uso de sua 

deficiência como condição para a aquisição de uma vaga.  

 Nesses relatos, pôde-se notar, que a percepção acerca das vagas reservadas é 

ainda um assunto ao qual não se tem um significado homogêneo, cada um atribui 

sentidos próprios que tentam talvez justificar para eles e para os outros, o uso daquela 

vaga. Dentro da discussão da reserva de vaga, é possível identificar em algumas 

narrativas a relação dessa vaga com o trabalhar no serviço público. A deficiência foi, 

justamente, o fator decisivo para entrada no concurso, e as narrativas colocam a ideia de 

“entrar num concurso público” num patamar que supera a deficiência.  

“E hoje estou aqui graças a esse bendito olho cego. Não ganho desconto pra 

carro, infelizmente, mas deu pra entrar nos concursos. Não vou reclamar 

porque já é uma coisa que, quer queira quer não, já é uma coisa certa.” 

(Daniel).  

 “e querendo ou não, foi esse braço que me possibilitou passar num concurso 

público né?” (Lucas). 

Os relatos de Daniel e Lucas demonstram, que ainda que a deficiência possa ser 

tida, no senso comum, como um “defeito”, ela funcionou como via de acesso ao 

trabalho, em específico, ao concurso público. E, concursos são almejados tanto por 

pessoas com deficiência, quanto por pessoas sem deficiência, o que permite aqui dizer, 

que entrar num concurso ou estar num trabalho considerado bom são desejos que 

igualam, nesse estrito ponto de vista, pessoas com ou sem deficiências. Nesse sentido, a 
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garantia de vagas reservadas a pessoas com deficiências parece cumprir um papel 

importante, na medida em que é ponto de partida para uma transformação positiva da 

concepção sobre a deficiência (ainda que no nível individual).  

Uma similaridade entre as narrativas foi que, em todas, o trabalhar no serviço 

público representa a garantia de uma segurança e estabilidade, sendo esse o principal 

objetivo e significado do trabalho concursado entre todos.  

Eu sabia que isso [entrar no serviço público] poderia me dar uma garantia de 

permanência no emprego, sem qualquer tipo de limitação que pudesse surgir 

mais a frente, que eu sabia que como meu problema é progressivo, eu sabia que 

eu teria essa estabilidade de ficar dentro do serviço público, diferentemente da 

empresa privada que eu poderia ter que sair a qualquer momento por causa da 

progressão da minha deficiência. (José).  

 Como a deficiência de José é progressiva, ele atribui sentidos ao trabalho 

concursado que repercutem o seu projeto de vida futura, já que no futuro, ele ficará 

completamente cego. Segundo ele, em outros trechos de sua narrativa, a própria 

possibilidade de aposentadoria é melhor encarada estando numa instituição pública, mas 

que independente dessa segurança, ele deseja se mostrar sempre produtivo, sendo esse o 

principal sentido atribuído ao trabalho concursado.  

 Os relatos de João e Josué enfatizam que o trabalhar concursado significa 

segurança e estabilidade. 

Essa questão de trabalhar no serviço público tranquiliza. A questão da 

estabilidade, de você achar que dali você só sai se você quiser mesmo, ou se 

fizer besteira. Se eu não cometer faltas graves, eu não saio daqui. Eu não tenho 

essa preocupação de chegar para trabalhar hoje e estar com uma carta de 
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demissão amanhã, acho que a vantagem do serviço público é essa. Estabilidade. 

(João). 

Aí quando eu passei aqui as coisas mudaram pra melhor. Dá uma tranquilidade 

maior. Sei que tenho estabilidade. Apesar de não ser uma estabilidade 

definitiva, porque tem o estagio probatório, mas é uma estabilidade porque tem 

menos pressão. Diferente da empresa privada. (Josué). 

 Em ambos os relatos, a busca pela segurança e estabilidade advém do contraste 

com a realidade das empresas privadas. Para João, o fato de ele poder exercer apenas 

sua vontade própria em ficar no trabalho, é motivo de atribuição de um sentido positivo 

a tal estabilidade. Ele não está a mercê das vontades dos outros, como nas empresas 

privadas. Já Josué, não se sente tão pressionado quanto nos setores privados, atribuindo 

também um sentido positivo a essa estabilidade. 

As narrativas, no que diziam respeito ao trabalho no serviço público, mostram 

que há uma busca por uma posição estável, na tentativa de exercer a posição de 

trabalhador pelo maior tempo possível. De acordo com Furtado (2003), a sensação de 

estar excluído do mercado de trabalho formal ou da possibilidade de vi-lo a ser, é 

psicologicamente desgastante para os trabalhadores, de modo que eles buscam 

alternativas que garantam a continuidade do trabalho, fazendo-os priorizar o trabalho no 

setor público, mesmo em detrimento de outras categorias, como o salário. Então, a 

exclusão do mercado de trabalho vai para além da preocupação com a renda ou 

subsistência e refere-se ao próprio sentido de estar desempregado e de todos os estigmas 

referentes a essa condição. Nesse sentido, até o salário perde a preferência em 

detrimento da estabilidade e segurança de ter um emprego garantido, como evidencia a 

fala de Daniel a seguir.  
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O salário daqui era até menor, mas o emprego concursado é muito mais 

tranquilo para você construir sua vida, pensando na vida como um cara de 

quase 30 anos, eu tenho que pensar em casa e em filhos, porque sei lá como 

será o futuro, tem que pensar num emprego estável, porque quando você 

trabalha pra iniciativa privada, enquanto você for um excelente profissional 

ninguém vai lhe colocar pra fora, isso é uma coisa que eu tenho certeza. Porém 

se você pisar no calo de alguém muito poderoso ele vai e diz ‘eu não quero mais 

você aqui’ e tchau. (Daniel). 

 Ao significar o trabalhar concursado como seguro e estável, Daniel atribui 

sentidos que justificam o fato de receber um salário menor do que nas empresas 

privadas, como, por exemplo, a possibilidade de vir a construir uma família. Nesse 

sentido, a estabilidade, propicia a organização financeira da sua vida, com base em um 

rendimento estável.  

 Outro relato também explicita o significado do trabalhar no serviço público 

como estável e seguro.  

No setor privado é como se você só existisse para produzir, você esquece sua 

vida pessoal, quando você entra lá é produzir as horas que você está sendo 

paga, já no setor público, não. Você tem que produzir, do mesmo jeito, só que 

você tem como conciliar a sua vida pessoal, se for necessário ir ao médico, por 

ex, eles lhe disponibilizam isso, mesmo que você tenha que cumprir um horário 

um pouco maior ou ter que compensar, mas é mais maleável nesse sentido. Aqui 

no serviço público, você é funcionária e você é pessoa, e no outro não, eles 

esquecem que nós somos seres humanos. Você pode até ganhar menos, mas você 

tem paz, pra sua casa, você sabe que tem horário pra tudo, é diferente, muito 
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diferente, mas o que eu mais senti mesmo foi paz. Eu consigo, hoje, descansar, 

porque antes eu não conseguia, no setor privado. (Judite). 

Judite, em sua história profissional, teve uma experiência no setor privado que 

não possibilitava que ela descansasse, ou tivesse tempo para conciliar suas necessidades 

da vida pessoal. Isso fez com que a mudança para o setor público a fizesse atribuir ao 

trabalho o significado de estabilidade, e os sentidos desse trabalho estável estão no 

âmbito do alcance da paz, da compreensão de que o trabalhador também é uma pessoa, 

da prioridade atribuída por ela às suas questões pessoais, e, da própria saúde psicológica 

dela.   

 As trajetórias das pessoas aqui pesquisadas são diversas, mas todas ressaltadas 

pelo marco da entrada no serviço público, caracterizado e significado como um setor 

que possibilita segurança e estabilidade empregatícia. Tal semelhança de significados 

do trabalhar no serviço público pode ser compreendida levando em consideração o 

contexto de inseguranças empregatícias vivido por essas pessoas. Essa insegurança, não 

apenas assola o público com deficiências, como afirma Furtado (2003), o trabalhador 

vive uma situação de tensão devido a redução dos empregos, aumento anual da inflação, 

pressão por atualização constante perante as novas tecnologias. Contudo, como relatado 

aqui nessa dissertação, o trabalhador com deficiências, em alguns casos, agrega a essa 

tensão comum a todos os trabalhadores, uma dificuldade em trabalhar por causa da sua 

deficiência. Os motivos que levam a essa dificuldade em trabalhar são distintos, desde 

subestimação das capacidades laborais pelos chefes, como no caso relatado por Josué, 

até a incompatibilidade de algumas atividades com a deficiência, como no caso de José.  
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 Os sentidos do trabalho também foram diversos, apesar de alguns conteúdos 

semelhantes, os modos de ser de cada pessoa expressaram a singularidade permeada por 

vivências, às vezes, comuns.  

Ao entrar no serviço público, especificamente na Instituição de Ensino Superior 

pesquisada, as pessoas passaram a realizar uma série de atividades concernentes ao seu 

cargo. As atividades realizadas, os sentidos e significados atribuídos a elas, serão 

abordados na seção seguinte que demonstra a utilização das imagens da criação 

fotográfica. Não foi realizado detalhamento de atividades específicas com intuito de 

garantir o anonimato dos participantes da pesquisa. Serão detalhados, também, os 

impedimentos e estratégias para superação, quando existentes.   

4.3. Criação fotográfica 

Os sentidos e significados das fotos foram analisados e elucidados durante sua 

apresentação ao pesquisador e dos diversos conteúdos deflagrados. Os principais 

conteúdos, considerando o roteiro utilizado, estão relacionados à atividade do 

participante e ao local de trabalho – vale dizer que, apesar da semelhança das atividades, 

comuns a 13 entrevistados, outros conteúdos também foram encontrados: fotos 

simbólicas, fotos do próprio participante, fotos de paisagens, e fotos dos colegas de 

trabalho.  

Os significados atribuídos às atividades de trabalho reforçam alguns encontrados 

ao longo da história profissional dos participantes e relatadas na seção anterior, e os 

sentidos foram próprios dos modos como cada pessoa organizou e demonstrou seu 

pensamento. As fotografias possibilitaram identificar impedimentos da atividade, as 

situações que podem representar empecilhos para a realização da atividade tal como ela 

é proposta e idealizada. Contudo, nem todos os participantes trouxeram impedimentos 
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em suas fotografias ou relatos e, por isso, os casos de impedimentos tenderam a ser 

específicos, relacionando a nível mais individual, a experiência e percepção da pessoa 

acerca do vivido em seu trabalho.   

Os núcleos de significação, tal como apresentado aqui, não abarcaram tantas 

pessoas distintas dentro de um mesmo núcleo, pois nem todas pessoas fizeram 

fotografias que contemplassem aspectos variados e, algumas fotografias, tiveram de ser 

excluídas, por precisarem de muitas edições para preservar o anonimato do participante. 

4.3.1. Atividade do técnico administrativo 

Vale aqui especificar que não se está falando de um coletivo homogêneo de 

trabalho. São técnicos administrativos, segundo nome formal usado para designá-los, e, 

trabalhando nos mais diversos setores, com as mais diversas atribuições. Contudo, a 

maioria (13 entrevistados) desenvolve atividades puramente administrativas, e isso foi 

evidenciado nas fotografias.  

O desenvolvimento dessa seção trouxe os aspectos relatados na caracterização 

da atividade por meio das fotografias, em algumas delas se encontram relações com os 

impedimentos, e com as deficiências, em outras, há apenas a caracterização da 

atividade, sendo distinguidos os sentidos e significados a ela concernentes. 

A Figura 8 mostra o caso de Isabel, enfermeira que foi para o setor 

administrativo devido ao fato de ter uma deficiência, e pelas prioridades da instituição –

servidores com deficiências, gestantes, estudantes ou que tivessem alguma limitação, 

tendem a trabalhar nos setores administrativos, e não na atenção básica.  
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Figura 8. Foto de Isabel sozinha no seu ambiente de trabalho. 

Fonte: criação fotográfica. 

Mostrando a Figura 8, Isabel fala sobre sua rotina de trabalho administrativa, 

com a qual ainda não parece estar familiarizada. Ela diz preferir a atenção básica (o 

trabalho de enfermeira propriamente dito), e afirma que tudo passa a ser uma 

inconveniência quando não se faz o que gosta, e ressalta negativamente: “Geralmente 

tem um monte de gente aqui nessas mesas e cadeiras tudo conversando e fazendo 

barulho.” (Isabel). Tal imagem foi trazida como uma situação negativa e demonstra um 

impedimento à atividade de Isabel, que não pode exercer a função de enfermeira por 

questões administrativas do funcionamento da instituição. Como estratégia para tentar 

superar tal impedimento, Isabel afirma que quando está saturada do trabalho 

administrativo, sai da sala e vai noutro setor que lida com atenção básica e pede ao 

pessoal do setor para fazer alguma atividade de enfermeira.   

O impedimento presente nessa atividade, bem como a estratégia para sua 

superação, ressaltam a condição de sofrimento que Isabel vive em sua atividade de 
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trabalho. Eu não tenho limitação nenhuma para trabalhar com isso, esse trabalho 

puramente burocrático. A única coisa que eu queria era estar fazendo a minha função, 

só isso (Isabel). Em várias situações, a participante cancelou horários das entrevistas por 

motivos de doença não relacionados à sua deficiência física. O impedimento amputa seu 

poder de agir dentro de sua atividade, e, sua estratégia é buscar realizar a atividade de 

interesse, ainda que de modo informal – mas, no seu caso, tais estratégias não mudam a 

condição de seu trabalho, e não possibilitam a promoção da sua saúde, como percebido 

ao longo dos encontros da pesquisa.  

O que faz Isabel continuar naquela atividade é o pensamento de que trabalhar no 

setor administrativo possui um lado positivo: o de funcionar em horário comercial. 

Assim, ela não tem que se ausentar nos fins de semana para dar plantão, como 

aconteceria se estivesse na atenção básica, e pode voltar suas atenções para os cuidados 

com sua filha, que está em fase de crescimento. Ela diz executar suas tarefas sem pensar 

muito no que está fazendo, e, quando cansa, vai ao outro setor fazer o que gosta. Pode-

se perceber, então, atribui a sua atividade atual, um significado de atividade burocrática, 

e que o principal sentido atribuído àquela atividade está relacionado a rotina de horários, 

que permite dedicar-se a filha e na possibilidade de poder ir no outro setor realizar sua 

atividade na atenção básica.  

A Figura 9 traz o caso de Ester, e, cabe aqui dizer que Ester tem 22 anos, e 

aproveitou que estava estudando para prestar vestibular e fez o concurso nível médio da 

IES, do qual foi aprovada. Nunca exerceu qualquer trabalho antes deste, sempre se 

imaginou fazendo um curso da área das exatas, como química, ou engenharia, e na sua 

história, relata que sofreu muito com as brincadeiras de mal gosto dos colegas da escola. 
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Ela afirma gostar das atividades administrativas, pois não precisa empreender 

muito contato com as pessoas – sendo isso algo difícil para ela, o que faz com que passe 

a gostar da atividade administrativa, mesmo não sendo esta atividade seu desejo 

profissional durante muito tempo.  

           

Figura 9. Foto do material de trabalho 

Fonte: criação fotográfica.   

Ester afirma: todo memorando que eu recebo, eu preciso deixar arquivado aqui 

nas pastas e toda dissertação que vem também fica aqui, então tudo fica guardado 

aqui. (Ester). Ela demonstra gostar do seu trabalho; embora não seja algo que ela se veja 

fazendo por muitos anos, ainda assim, segundo ela, é um ótimo trabalho para um 

primeiro emprego. Sua única dificuldade não é com o trabalho em si, mas com os 

relacionamentos, já que afirma não se sentir parte de um coletivo. E diz: 
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O pessoal o meu trabalho tem gente com 25, 26, 27 anos, mas eles tem uma vida 

tão adulta sabe? De contas para pagar, de estresse, de relacionamento, de tudo, 

que eu não consigo me encaixar, eu não me considero fazendo parte desse 

grupo. Acho que por eu morar ainda com meus pais, e por meu pai ainda me 

proteger muito, eu ainda, não me considero adulta. Eu não tenho essa coisa que 

eu vejo no povo, o estresse do dia à dia, pra mim só no início e fim de semestre 

que demanda mais. (Ester) 

Para Ester, o trabalho administrativo é congruente com seu jeito de ser no 

mundo. Ela significa o trabalho como um conjunto de regras e serem seguidas. 

Trabalho e não é a mesma coisa de estar em casa, ou coisa assim. Trabalho é trabalho, 

tem que aceitar as ordens se quiser trabalhar (Ester). E atribui sentidos que justificam 

tal categorização e reificam suas ações pois, ela realiza as tarefas prescritas e sente, com 

isso, que realiza um bom trabalho. O fato de se considerar uma “nerd”, e gostar de 

computadores, também facilita o manejo das atividades relacionadas ao uso desse 

equipamento. Em seu relato ela afirma: eu sou uma nerd né? Passo a maior parte do 

tempo no computador, mesmo quando estou em casa, gosto de ficar vendo filmes, 

jogando joguinhos de RPG, essas coisas. (Ester). No caso de Ester, por ser jovem e 

estar tendo sua primeira experiência no mundo do trabalho, ela ainda está consolidando 

seu desenvolvimento no mundo do trabalho, e a atividade administrativa demonstrou ser 

fonte de vivências de responsabilidade, amadurecimento e controle de sua própria vida 

com aquisição, por meio do dinheiro advindo do trabalho, de seu próprio carro e a 

possibilidade de sair mais de casa.  

No caso de Mateus, o significado acerca do seu trabalho atual é também 

norteado pelas regras, contudo ele trouxe uma dimensão do controle e personalização do 

atendimento dessas regras. Aqui eu posso fazer as coisas do meu jeito, claro que, 
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obviamente, obedecendo às regras.” (Mateus). Ele afirma ter o controle dos processos e 

autonomia para escolher os produtos que serão usados por toda a instituição, e atribui 

um sentido dado a importância que ele acredita ter para a instituição e fica feliz sabendo 

que é um dos principais responsáveis para que processos fundamentais ocorram dentro 

da universidade. Ele conta ainda que quando vai pessoalmente a outros setores, e as 

pessoas falam “você é o Mateus? Que bom lhe conhecer e obrigada por resolver aquele 

meu problema”, ele se sente muito bem com essa posição social de seu trabalho.  

A Figura 10 mostra a foto do computador, instrumento principal do trabalho de 

Mateus.  

 Figura 10. Foto do computador de Mateus 

Fonte: Criação fotográfica 
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Como afirma Mateus: “você vê que eu deixo uns post-its na tela do computador 

... ali são as urgências e pendências que eu não posso esquecer.” (Mateus). Cada 

pessoa tem um estilo próprio para realizar a atividade, ainda que sejam atividades 

parecidas ou prescritas exatamente da mesma maneira (Clot, 2011). E um simples Post-

it no computador, parece demonstrar a expressão de alguma autonomia dentro do 

ambiente de trabalho, e para Mateus, a autonomia é também um sentido que ele atribui 

ao trabalho que facilita a percepção de um trabalho positivo. Em sua história, Mateus 

sempre atuou em áreas administrativas. Sua familiaridade com esse ambiente de 

trabalho parece influenciar nos sentidos atribuídos a essa atividade. E suas perspectivas 

futuras são de buscar outras atividades, especialmente voltadas à sua área de formação: 

direito. Mas conciliando com o que ele acredita fazer bem. Eu gosto do que eu faço, eu 

pretendo futuramente até conciliar o trabalho aqui na universidade com o trabalho na 

advocacia (Mateus). 

As atividades de trabalho descritas, ainda que de modo superficial, na tentativa 

de preservar o anonimato dos participantes, evidenciou sentidos e significados no fazer 

prático da atividade e alguns impedimentos. O trabalho foi entendido como o 

cumprimento de determinadas regras e prescrições, e em um caso, como burocrático. 

Outros sentidos e significados também foram encontrados ao longo das fotografias 

como demonstrado no núcleo da próxima seção.  

4.3.2. Trabalho como fator de interação 

 A Figura 11 ilustra uma situação de trabalho de Rute, na qual ela conversa com 

sua amiga aproveitando o tempo livre. Rute relata que um dos pontos positivos de seu 

trabalho é poder fazer amizades, se relacionar, e principalmente ter algum tempo para 

fazer isso. A propósito da foto, ela afirma: 
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Essa é minha amigona... sempre que a gente tem um tempinho a gente conversa, 

né? Ela é uma menina de ouro, é quem me aguenta aqui todo o dia ... afinal a 

gente não trabalha o tempo inteiro, tem um tempinho pra conversar também que 

ninguém é de ferro. (Rute) 

 

 

Figura 11. Foto de Rute em situação descontraída 

Fonte: Criação fotográfica 

Essa fotografia enfatiza a importância dos colegas no ambiente de trabalho. Os 

colegas não apenas como colaboradores do processo produtivo, mas como pessoas que 

estão presentes e que são fundamentais para a saúde psicológica dos sujeitos (Clot, 

2010). Um ambiente de trabalho com um clima favorável entre os colegas é um 
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ambiente que propicia o fortalecimento dos coletivos de trabalho, que fazem do grupo 

uma unidade capaz de auxiliar no aumento do poder de agir dos sujeitos (Clot, 2008).  

E, apesar da importância das relações interpessoais, Rute atribui um sentido 

específico a sua atividade. Aqui é mais a questão de ser EU organizando, EU a frente.. 

Eu gosto disso, acho interessante eu acho que é mais uma questão de independência, 

mais eu tomar iniciativa, mais eu cuidar sozinha das coisas (Rute). Com isso, a 

atividade tem um sentido positivo relacionado a seu fazer sem interferências de outras 

pessoas, dela imprimir o que ela quer, no tempo dela, do jeito dela. 

Na Figura 12, Pedro, técnico de enfermagem, está posando com amigas do setor 

de trabalho, todos sorridentes, com Pedro reunindo-as num grande abraço.  

 

Figura 12. Foto dos amigos reunidos 
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Fonte: Criação fotográfica 

 Ao discorrer sobre a Figura 12, Pedro relata os principais pontos positivos de sua 

atividade, em contraponto aos pontos negativos, sendo estes os relacionamentos de 

trabalho ruins. Pedro afirma que é a força que “as meninas” dão a ele no dia à dia, sendo 

também por elas que ele enfrenta alguns superiores que, segundo ele, tentam, 

subestimá-lo.  

 Pedro significa o trabalho como fonte de relacionamentos interpessoais, além da 

necessidade financeira e atribui sentidos próprios quando afirma   

Não dá pra [sic] trabalhar sozinho. Ser sozinho é muito ruim na hora de fazer 

as tarefas, lidar com os pacientes chatos, tem que ter sempre alguém ali com 

você pra [sic] você distrair, fazer piada, reclamar, lhe ajudar com alguma 

coisa. Se ficar tudo que acontece no trabalho só dentro de você, você é capaz de 

morrer, não dá não (Pedro).  

 Pedro parece não encontrar uma forma de conceber o trabalho sem colegas que 

ele possa contar, não apenas nas atribuições das tarefas, mas como um conforto 

psicológico a qualquer adversidade do trabalho.   

 As atividades foram caracterizadas de acordo com o que os participantes 

trouxeram de elementos significativos nas fotografias, e significados e sentidos 

específicos surgiram em cada caso. Como pode-se perceber, significados iguais, 

permitem sentidos diferentes. Enquanto o trabalho é fator de interação para Rute e 

Pedro, a primeira, ainda que valorize as relações interpessoais, prefere que em seu fazer 

prático, haja apenas a dependência de si própria, e, o segundo, não consegue conceber 

um fazer prático sem uma dependência, ainda que psicológica, de suas colegas. 
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4.3.3. Trabalho como aprendizado 

Outro núcleo de significação atribuído ao trabalho é de que ele possibilita 

diversos aprendizados e permite o crescimento profissional. Segundo Samuel, falando 

sobre uma de suas fotos, afirma “aqui foi uma especialização que fiz na [nome do 

local], tudo pago pela Universidade. Incentivo a qualificação é positivo, né?” 

(Samuel). Nesse trecho relatado, há a primazia da opção pela melhoria da qualificação 

profissional, em detrimento da tarefa realizada. Samuel afirma que, seu trabalho 

proporciona outras coisas, como a qualificação profissional – e ele faz questão de 

aproveitar essas possibilidades. A Figura 13 retrata uma situação de aprimoramento da 

qualificação profissional.  

 

 

Figura 13. Foto da especialização 
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 Fonte: Acervo pessoal de Samuel  

Apesar de a Figura 13 não se tratar de uma situação de trabalho cotidiana, ela 

engloba a atividade de outros aspectos, afinal, segundo Clot (2010) a atividade de 

trabalho são as tarefas prescritas, as tarefas realizadas, as ações, e as possibilidades 

permitidas pelo trabalho.  

 Samuel atribui ao trabalho um significado de aprendizado. Trabalhar é estar 

sempre aprendendo, e ainda mais eu que não consigo parar quieto, fiz farmácia, fiz 

artes, e se bobear ainda farei música (Samuel). E os sentidos atribuídos estão na 

percepção da similaridade com seu próprio desejo de estar sempre em busca de novos 

aprendizados.  

E, é possível afirmar, que são inegáveis as contribuições da qualificação para a 

própria constituição do sujeito. Aprender faz parte do processo de constituição do 

sujeito (Zanella, 2004). O aprendizado é um processo constante e dialético do homem 

com o mundo, e por meio de objetivação e subjetivação, o sujeito vai internalizando e 

externalizando os novos conhecimentos e formas de ver o mundo.  

O incentivo a qualificação foi trazido em outros relatos, no qual todos 

concordam com a afirmação de se tratar de uma instituição preocupada com a 

qualificação do seu contingente profissional, estando a todo tempo oferecendo meios 

para que esses profissionais se qualifiquem.  

4.3.4. Trabalho: o reconhecimento como fator de empoderamento do sujeito  

Em algumas histórias profissionais, como descritas anteriormente nas 

entrevistas, já foram trazidos os sentidos e significados relacionados ao 
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“reconhecimento” no trabalho. E, as fotografias reificaram o que apareceu ao longo das 

histórias profissionais.  A seguir, a Figura 14 demonstra a situação referida:  

Figura 14. O Print Screen  

Fonte: Criação fotográfica  

A Figura 14 é curiosa por não se tratar de uma fotografia, mas sim de um Print 

Screen de um e-mail. Trata-se de um e-mail de um dos alunos agradecendo pela ajuda 

que Madalena forneceu, tanto para resolução de seu problema, quanto pelo apoio e 

tentativa de tranquilizá-lo, dizendo que “daria tudo certo”. Essa imagem foi mantida 

neste trabalho, sobretudo devido à fala atrelada a ela, e pelas possibilidades de evidência 

de dois pontos importantes: o reconhecimento e o poder de agir. Segundo Madalena: 

Eu aprendi a gostar do meu trabalho de técnico administrativo na universidade, 

não apenas por causa do reconhecimento dos estudantes, mas do 

reconhecimento dos meus chefes, da liberdade que eles me deram de colocar a 
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coisa do meu jeito, não por ser do meu jeito, mas por ser do jeito que funciona. 

(Madalena)  

No trecho relatado, há uma mudança de situação: Madalena vinha explicando 

que, no início, não gostava do trabalho que estava exercendo, mas que aprendeu a gostar 

dele devido ao reconhecimento e à autonomia para realização das tarefas. O poder de 

agir é representado nesse trecho da fala de Madalena. Tal poder corresponde à 

capacidade e à potencialidade do sujeito ser e exercer sua autonomia diante da 

atividade. E ela atribui o sentido desse reconhecimento, pela mudança de perspectiva 

diante da sua atividade, que agora a faz gostar do trabalho de técnico administrativo. 

Pedro também trouxe em suas fotografias a questão do reconhecimento do 

trabalho bem feito, especialmente por parte dos pacientes que veem nele a representação 

constante da figura de cuidador. É a ele que chamam quando precisam tirar alguma 

dúvida; é ele quem monitora o paciente para saber se precisa trocar medicação, soro, 

chamar o médico, ou simplesmente ajudar a levantar da cama para ir ao banheiro. E é 

principalmente o reconhecimento deles que Pedro mais preza em seu trabalho. A Figura 

15 retrata esse reconhecimento: 
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Figura 15. Foto do aperto de mãos como forma de reconhecimento 

Fonte: Criação fotográfica  

 A Figura 15 foi realizada a partir de um cenário montado. Pedro sabia o que 

queria dizer e sabia o que queria fotografar. Então, chamou uma amiga que estava 

passando no corredor e a convidou para fazer parte daquele momento. Após ter 

apresentado a fotografia, Pedro afirmou: “estar onde eu estou, numa universidade, 

tendo meu trabalho reconhecido e minha história sendo até retratada numa pesquisa 

[risos], é uma grande satisfação.” (Pedro). Pedro estava atribuindo um sentido à própria 

situação de pesquisa. Seu sonho de ser médico não foi (ainda) possível, contudo, diante 

de suas perspectivas, Pedro, considera ter alcançado um patamar elevado, e saber que 
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faz um trabalho bem feito, o orgulha e potencializa para deixar sua marca, um pouco de 

si próprio em seu trabalho.  

4.4. Do impedimento da atividade à atividade esvaziada  

Um exemplo de impedimento real foi trazido na fotografia de Josué. Ele relata 

que seu colega de sala deveria repassar as atribuições e ensinar a usar os sistemas de 

informação da instituição e as demais atividades do setor. Entretanto, ele afirma que o 

colega não ensinou, e fica postergando há meses as informações que ele precisa saber 

para executar as atividades. Josué conta ainda que a situação já foi relatada ao chefe, 

porém, nada foi feito. E o resultado disso é a quase completa ociosidade de Josué 

durante seu horário de trabalho.  A Figura 16 explicita tal situação: 

Figura 16. Foto de Josué ocioso no horário de trabalho 

Fonte: Criação fotográfica 
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A fotografia mostra Josué com o computador aberto, porém desligado, jogando 

no celular, já que não tem outra coisa para fazer. Ele conta que passa horas assim, e que 

na maior parte do tempo ele faz atividades simples, como organizar as correspondências 

que chegam, assinar o recebimento de documentação, tirar uma fotocópia, enviar algum 

documento via e-mail. Sua tarefa prescrita era de que ele resolveria todas as pendências 

acadêmicas do sistema de informações – ou seja, teoricamente teria muito trabalho; 

contudo, sua atividade concreta não é como a prevista. Em suas palavras:  

Fico aqui o dia inteiro no computador, simplesmente pagando expediente. Isso 

está começando a me chatear muito ... Aí eu fico aqui sem fazer nada, eu não 

estou acostumado a ficar sem fazer nada. Eu estou acostumado a trabalhar 

mesmo, não vim pra cá pra ficar enrolando. (Josué) 

 Mais uma vez, em sintonia com os estudos de Clot (2010), a atividade tem um 

papel fundamental para a constituição psicológica do sujeito. É na atividade concreta 

que o sujeito atribui sentidos e significados a sua experiência com o mundo e se 

relaciona, objetivando e subjetivando essa realidade num processo dialético. Nesse 

sentido, a atividade de trabalho é mais que um emprego que garante renda, é uma forma 

de ser no mundo.  

A atividade de Josué estava sendo amputada, impedida e ele nada conseguia 

fazer a não ser esperar e acreditar que, com o tempo, algo iria mudar. Tal como Clot 

(2010) afirma, o resultado dessa amputação da atividade é o adoecimento (físico e/ou 

psicológico). Josué relatou que tinha que se ausentar várias vezes por indisposição 

causada por suas deficiências e por “desgosto” com aquela ida sem sentido ao trabalho 

todos os dias para nada fazer. Inclusive, em duas situações em que a pesquisadora foi 

procurá-lo, ele estava ausente por motivos de saúde.  
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4.4.1. Impedimentos: da realidade material aos sentidos atribuídos  

Algumas fotos foram fotografias de paisagens que, embora não estivessem 

exatamente relacionadas ao ambiente de trabalho, diziam respeito a este último, na 

perspectiva dos participantes. Duas fotografias em particular serão destacadas.  

 

Figura 17. Paisagem da vista fora do local de trabalho 

Fonte: Criação fotográfica 

Essa primeira imagem mostra o pôr do sol num dos pontos turísticos da cidade, 

tendo sido foi fotografada por Madalena, exatamente após a entrevista. Quando 

Madalena foi fazer a apresentação das fotografias, ela contou que se tratava de um 

ponto negativo, pois apesar de ser uma paisagem linda, ela não tinha acesso a essa visão 

de dentro da sala dela, já que a sala não tinha janelas. A imagem foi fotografada da sala 
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imediatamente vizinha a dela, causando certa insatisfação nela, por ser privada dessa 

visão apenas por não existir uma janela na sala.  

Somado ao fato da não ter a vista para o mar, a condição de sala sem janela fazia 

com que a necessidade do ar condicionado fosse imprescindível, entretanto, a 

funcionalidade do aparelho não apresentava as condições ideias, e sempre quebrava, de 

com relatado nas narrativas de Madalena.    

“O ar todo mês quebra, e eu trabalho numa sala sem janelas nesse calor de 

Natal. Da para acreditar? É muito comprometimento com o serviço público 

[risos irônicos] (Madalena). 

 Mesmo sem as condições adequadas, ela afirma seguir realizando sua atividade, 

e aparentemente os impedimentos são superados pelo sentido atribuído de 

comprometimento com o serviço publico.  

As instalações do ambiente de trabalho se configuraram como o ponto negativo 

recorrente em algumas fotografias, e mesmo quando a imagem não representava este 

achado diretamente, os relatos clarificavam os sentidos atribuídos a ela. A Figura 18 

retrata o ambiente de trabalho configurado por uma sala sem janelas. A foto foi editada 

pela própria participante, que a apresenta da seguinte forma: 
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Figura 18. Foto da sala sem janelas 

Fonte: Criação fotográfica  

 Outra imagem com a mesma significação foi registrada por Davi na Figura 19,e 

mostra os arredores de seu setor de trabalho, uma área de convivência com mesas e 

bancos, algumas árvores e flores e um caminho que demonstra que aquele local é um 

local de passagem de várias pessoas.  
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Figura 19. Foto da paisagem dos arredores do local de trabalho 

Fonte: criação fotográfica.  

 Em explicação dos sentidos atribuídos a seu trabalho, Davi elegeu a Figura 19 

como um ponto negativo, pois, apesar do local agradável e costumeiramente tranquilo, 

aquele local não era aproveitado por ele.  Davi explicou também que só começou a 

pensar sobre isso e resolveu escolher aquele local depois que o processo de entrevista 

havia começado. Ele não identificava muitos pontos negativos; contudo, se pensasse 
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bem, iria perceber que não tinha muito tempo para aproveitar coisas boas que poderiam 

advir do seu ambiente de trabalho.  

  A Figura 20 apresenta um telefone que é, ao mesmo tempo fax, e que é de 

fundamental importância para o trabalho administrativo de um secretário, mas que não 

funciona.  

       

   

Figura 20. Foto do fax quebrado 

Fonte: Criação fotográfica 

O sinal de negativo que Paulo coloca em cima do aparelho demonstra a 

inatividade do aparelho – que, segundo relatos, nunca funcionou, fazendo com que as 

pessoas que ali telefonem não sejam atendidas. Paulo afirma: “a pessoa fica sem ter o 
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que fazer diante disso né? Eu vou fazer o que? Não sei concertar fax. O máximo que 

posso fazer é avisar, por e-mail, que o número do telefone é outro.” (Paulo). Em 

alternativa, Paulo tenta lidar com esse impedimento sinalizando aos responsáveis que o 

equipamento não está funcionando, e sinalizando às pessoas por e-mail ou pessoalmente 

de que não é possível enviar fax, nem ligar para o telefone fixo que consta nas 

indicações do número do setor em que trabalha.  

Sua atividade é impedida de ser realizada, visto que não há os recursos 

necessários para tanto. Paulo atribui ao fato de ser serviço público, onde as coisas são 

morosas e pouco resolutivas nesse sentido. Seu sentimento de impotência se mistura 

com o sentimento de conformidade e expectativa de que futuramente algo possa mudar.  

4.4.2. A deficiência como um impedimento? 

O único caso em que a fotografia elencou diretamente elementos para a 

deficiência foi nas imagens e relatos de José. Suas fotografias foram sempre 

relacionadas a sua deficiência, apresentando pontos positivos e negativos que ele 

registrou. 

Uma das fotos evidencia seu computador, como a Figura 21, que mostra o cursor 

preto e maior que os cursores usuais. Ele considerou essa imagem positiva, já que a 

tecnologia tem ajudado as pessoas com deficiências em seus avanços e, graças a isso, 

ele consegue realizar as tarefas dele.  
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Figura 21. Foto do cursor do mouse 

Fonte: Criação fotográfica  

A deficiência em si parece não tornar a atividade impedida, amputada e não 

realizável. A deficiência funcionou, no caso de José, como um fator de impedimento 

superável nos primeiros dias de trabalho, após a descoberta dos mecanismos adaptativos 

do computador e do sistema on line da organização, e, consequentemente, como uma 

possibilidade para o desenvolvimento da saúde psicológica do sujeito (Clot, 2010).  

Outra foto, representada na Figura 22, ilustra um de seus colegas de trabalho o 

ajudando a encontrar algumas coisas no computador. José ainda fez questão de 

apresentar a pesquisadora a seu colega e enfatizou, na frente dele, que ele o ajudava 

muito.  
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 Figura 22. Foto do colega ajudando nas atribuições 

Fonte: Criação fotográfica 

 José admite que qualquer pessoa, com ou sem deficiências, pode precisar de 

ajuda para realizar alguma atividade ou otimizar o tempo da atividade, e que o trabalho 

em equipe compõe a realização de um bom trabalho. A explicação de Últímio, além da 

demonstração do valor do suporte organizacional, e da evidência da não inviabilização 

da atividade devido à limitação visual, demonstra também que o trabalho não deve ser 

realizado de qualquer jeito, e que a sensação de um trabalho bem feito, traz 

consequências positivas para o sujeito (Clot, 2008).  

  Finalmente, a foto ilustrando um ponto negativo retrata José se esforçando para 

tentar enxergar o que está escrito num papel, como explicita a Figura 23.  
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 Figura 23. José tentando enxergar o que está escrito no papel 

Fonte: Criação fotográfica 

Suas dificuldades visuais se configuram como um impedimento para realização 

de algumas atividades, e suas estratégias para lidar com isso envolvem pedir ajuda para 
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seus colegas de trabalho, os quais são fundamentais para que ele possa cumprir com as 

tarefas diárias em tempo hábil. Segundo José:  

As minhas limitações hoje são pequenas, são poucas, mas assim, representam 

um impacto às vezes grande. Quando eu tenho que pedir ajuda a alguém para 

poder fazer alguma coisa, às vezes um simples bilhete escrito a lápis, eu não 

consigo ler. (José). 

 A ajuda que ele precisa dos colegas muitas vezes se resume à compreensão de 

que não adianta escrever a lápis grafite, pois ele só consegue enxergar coisas escritas à 

caneta. José também conta que já viu alguns servidores cegos em alguns locais da 

instituição e teve muita vontade de perguntar a eles como conseguem realizar as 

atividades de trabalho, de saber como superam os obstáculos, mas que não teve 

coragem. Isso mostra que há possibilidades de trabalho, mesmo para quando seus 

sintomas se agravarem, Contudo, não conseguir realizar as suas atividades e saber que 

seu quadro só piora deixa José desesperançoso e o faz adoecer. Afirmou que já teve 

depressão, mas o fato de ter conseguido passar no concurso e estar trabalhando lhe deu 

ânimo para não se acomodar. Quando se depara com coisas que não consegue fazer, 

papeis que não consegue ler e não obtém ajuda, se sente impotente, e às vezes chora e 

fica triste pensando sobre isso. Mas seus colegas sempre o animam e fazem suas 

diferenças não terem importância.  

4.4.3. “Quando a gente fala, se torna real”  

 Por fim, a fotografia de Pedro, que traz como um dos maiores impedimentos a 

seu trabalho a tentativa de outras pessoas para calarem sua voz. Em meio às explicações 

sobre a sua atividade de técnico de enfermagem, fala da dificuldade de relacionamento 

com alguns profissionais e, especialmente, as chefias que ele tem que lidar. O relato é 
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sobre humilhações de alguns profissionais hierarquicamente superiores no contexto de 

trabalho e a reação dele diante de tais contextos. A Figura 24 retrata a pessoa de Pedro 

com a mão em sua boca de modo que ele não possa falar.  

  

Figura 24. As vozes caladas 

Fonte: Criação fotográfica 
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Segundo Pedro: 

Eu tenho voz, eu tenho vida, não vou me calar diante deles não, eles tem que 

conversar e falar comigo como uma pessoa, todos tomos pessoas, somos 

humanos, e eles podem até mandar eu me calar, mas no dia que eu não tiver 

voz, que eu ficar calado, eu terei morrido (Pedro) 

No caso de Pedro, seu maior impedimento é causado por mau relacionamento 

com superiores que, segundo ele, menosprezam suas opiniões e são grosseiros quando 

falam com ele. Ainda segundo Pedro, ele não consegue mensurar ao certo se essa 

hostilidade se relaciona com sua deficiência, ou com sua baixa hierarquia no setor de 

trabalho.  E, sua estratégia para superar esse impedimento é a partir do enfrentamento, 

não cedendo as pressões para calar sua voz. 

4.5. Articulando os resultados  

No decorrer das discussões sobre os resultados encontrados nas narrativas e na 

criação fotográfica, vários significados e sentidos surgiram dentro das categorias 

elencadas nos núcleos de significação, bem como os impedimentos e estratégias de 

superação. Essa seção objetiva unir os resultados globais do uso das técnicas, bem como 

da finalidade e integração delas.  

Em ambas as técnicas foram aplicadas a análise dos núcleos de significação ao 

material não indexado das narrativas geradas. As entrevistas abarcaram maior número 

de aglutinações em um mesmo núcleo, pela ampla quantidade de informações contidas 

ao longo das biografias profissionais. Em contrapartida, as criações fotográficas tiveram 

poucas aglutinações por núcleo, em muitos casos, sendo trazido apenas uma pessoa 

representante do núcleo, visto que o número de fotografias não foi tão amplo e apenas 
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algumas fotografias tiveram de ser escolhidas para serem exibidas por questões éticas, 

para não identificação dos participantes.   

As nomenclaturas dos núcleos, por proximidade e similaridade, acabaram na 

maior parte das vezes, coincidindo com os próprios significados.  Estes, sendo a 

categorização mais socialmente compartilhada, trazendo a dimensão do que o trabalho 

é, e os sentidos sendo a percepção mais individual do que representa aquele significado 

e especialmente, do motivo interno que faz com que o sujeito signifique as situações de 

trabalho como ele significa.  

Houveram semelhas entre os participantes com relação a vários significados, 

isso se deve principalmente a natureza do construto do significado, por ser uma 

dimensão partilhada socialmente e por ser mais estável ao longo do tempo. Com isso, 

tanto as narrativas da biografia profissional como a criação fotográfica, evidenciaram 

pessoas significando da mesma forma determinadas facetas do trabalho.  

Do mesmo modo, os significados também não diferiram, em sua maior parte, 

dos significados em outros grupos populacionais, confirmando o resultado de algumas 

pesquisas na área (Pereira, Del Prette, & Del Prette, 2008; Soares, 1992). Contudo, a 

deficiência foi fator de valorização do trabalho como uma categoria integrante do meio 

social, e o fato dessas pessoas estarem trabalhando, as fazem significar o trabalho, além 

dos outros significados, como superação.  

Em alguns relatos, os sentidos possuíram conteúdos próximos, apesar de terem 

sido expressos de forma peculiar por cada participante, retratando os modos como cada 

pessoa se expressa, bem como o motivo específico do pensar e agir de tal forma. 

Segundo Aguiar e Ozella (2006) a apreensão dos sentidos não está pautada numa 

resposta única e específica, mas pelas diversas expressões (complementares, 
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contraditórias, parciais) do sujeito articular suas vivências do mundo. Ainda nessa linha 

de raciocínio, os sentidos foram então, mais amplos, pois, para um mesmo significado 

as pessoas expressaram possibilidades distintas de sentidos.  

Vale aqui deixar claro que a categorização do significado e do sentido, foi uma 

estratégia didática realizada pela pesquisadora, e apesar dos núcleos de significação 

advirem exclusivamente das narrativas dos participantes e, serem eles os sujeitos que 

originariamente significaram e atribuíram sentidos ao trabalho, foi o papel da 

pesquisadora e seus referenciais teóricos, bem como da relação dela com as narrativas 

contadas por eles, que se puderam emergir os achados dessa pesquisa.  

Os núcleos de significação foram utilizados para categorizar o material não 

indexado das entrevistas narrativas e das narrações decorrentes da criação fotográfica. 

Como aludido no capítulo Método, a criação dos núcleos priorizou o uso de indicadores 

no material não indexado do texto narrado, que possibilitassem uma indicação da 

categorização existente, sendo essa categoria, o significado. E, após a categorização, foi 

realizada a análise dos motivos que levaram a tal caracterização, sendo estes, os 

sentidos próprios de cada pessoa.  

Nesse processo continuo de significação do mundo, a atividade apareceu como 

mediadora. Enquanto o sujeito age sobre o mundo por meio de ações, ele também 

significa-o e atribui sentidos próprios que orientam suas próximas formas de pensar e 

agir sobre o mundo. As fotografias, por fazerem o participante descrever sua atividade, 

foram mais elucidativas no processo de evidência desse papel da atividade. 

Os significados atribuídos ao trabalho foram, por vezes, comuns tanto nas 

narrativas quanto nas fotografias, tais qual a importância do papel dos pares, o 
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reconhecimento dos chefes e da sociedade acerca aquela atividade, o trabalho como um 

fator de interação, surgindo em ambas às técnicas.  

O trabalho significando uma necessidade, em termos de dinheiro ou fonte de 

aquisição de bens, e atendimento às suas necessidades básicas não apareceu nas 

fotografias, em nenhuma situação. Apesar dos participantes terem dado esse significado 

durante as entrevistas, esse significado não se reafirma em fotografias. Talvez pela 

técnica focar-se nas dimensões da atividade, as pessoas deixaram de elencar esse 

significado, o que não representa que tal significado não exista na realização da 

atividade atual. 

Pôde-se perceber que em meio a diversas origens socioeconômicas de cada 

participante, bem como das diversas idades, contextos e áreas de trabalho, a entrada no 

concurso público foi considerado um marco de mudanças na vida das pessoas nas 

entrevistas. E, apesar da importância atribuída ao trabalhar no serviço público, 

encontrado nas entrevistas, as fotografias não evidenciaram a mesma importância no 

realizar a atividade. Apenas o caso de Madalena e José fizeram menção ao trabalhar no 

serviço público em suas fotografias, ainda assim, apenas nos relatos de José, se 

demonstra o valor positivo desse trabalho.  

As entrevistas evidenciaram alguns impedimentos ao longo da biografia 

profissional, porém a criação fotográfica se mostrou mais elucidativa acerca dos 

impedimentos e estratégias de superação, bem como da caracterização da atividade. 

De acordo com os conteúdos trazidos nas histórias dos participantes, pontua-se 

que a deficiência pode ter sido um fator de impedimento ao longo de suas vidas – 

porém, se e quando houve impedimento, não refletiram nas percepções de si próprios 

como demonstrado nos resultados dessa pesquisa. Alguns relatos dos sujeitos com 
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deficiências congênitas demonstraram que, ao longo de suas histórias de vida, houveram 

situações em que suas deficiências foram impedimento para a vida social, como no 

discurso de Maria: “quando eu era jovem, houve o tempo que eu não saía de casa por 

causa desse meu defeito, eu achava que nenhum homem normal iria olhar para mim e 

se interessar por uma pessoa como eu” (Maria). A fala de Paulo complementa a ideia: 

“e eu tinha aquela vontade de jogar bola, mas não jogava por causa dessa perna, né? 

Aí fui fazer musculação, fortalecer ela pra poder jogar. Eu gostava de jogar, não ia 

deixar por causa disso.” (Paulo). Nesse sentido, pode-se inferir que, por meio de 

diversos fatores, dentre os quais o apoio social, a superação individual, oportunidades 

de expressão da singularidade, estilização de tarefas, e outros mecanismos, inclusive, 

psicológicos, a deficiência não mais apareceu como impedimento.   

Em suma, a entrevista narrativa elucidou o que já havia acontecido na história 

passada dos participantes, com os significados e sentidos já existentes, ainda que, ao 

contar, fossem atribuídos novos significados e sentidos a experiência vivida. Na criação 

fotográfica, por sua vez, muitos significados e sentidos estavam sendo atribuídos no 

momento da criação e apresentação do material fotografado, sobre uma situação vivida 

poucos dias antes. E, ainda quando as imagens já existiam, a escolha delas para 

apresentação e o pensar sobre elas, foi eliciada durante o processo de pesquisa.  

Desse modo, as técnicas tentaram unir passado e presente, para compor uma 

parte da história de vida dos participantes. E, dessa forma, elucidaram facetas distintas 

do fenômeno ‘trabalhar’, acessado por meio dos sentidos e significados atribuídos ao 

longo da história profissional e na atividade atual, bem como pelos impedimentos e 

estratégias para superação dos mesmos.  

  



139 

 

CAPÍTULO 5 

Considerações finais 

Ao longo dessa dissertação, foi possível conhecer os relatos de trabalhadores que 

têm trajetórias de vida distintas, mas marcadas pela vivência com uma deficiência que 

traz limitações peculiares e específicas para cada um, como qualquer indivíduo que 

possui características singulares e que precisa viver com elas. 

Tendo em vista o objetivo de pesquisa de identificar, ao longo da biografia 

profissional, os sentidos e significados atribuídos ao trabalho, e o modo como eles se 

relacionam com a percepção de deficiência, pode-se afirmar que, em especial a 

categoria “significado”, parece não diferir dos significados do trabalho indicados na 

literatura junto a outros grupos populacionais. Isso talvez tenha a ver com a própria 

natureza desse constructo (significado): ser mais estável e socialmente compartilhado. 

Assim, nesta pesquisa, constatamos que o trabalho é visto pelos participantes como 

necessidade, como prazer e realização, como meio que possibilita o desenvolvimento de 

relações pessoais. Ou então o trabalho como fonte de aprendizado, e busca por uma 

posição estável representada pelo serviço público. Todas essas características são 

frequentemente associadas ao trabalho (Graf & Coutinho, 2011; Pereira, Del Prette, e 

Del Prette (2008). 

Quanto aos sentidos do trabalho e sua relação com a deficiência, nota-se 

igualmente pontos de convergência entre os participantes, embora cada um o tenha 

expressado de modo singular. A deficiência não parece, nos relatos aqui apresentados, 

ser um elemento capaz de provocar uma “ruptura” na percepção de si mesmo no 

trabalho, a ponto de a pessoa sentir-se radicalmente diferente das demais. Isso se 

observa com respeito aos relatos de superação, de afirmação de si perante o trabalho. A 



140 

 

deficiência, embora isso possa depender do grau de sua severidade, é interpretada como 

mais um desafio que se tem de superar no trabalho, juntamente a outros desafios que, de 

acordo com os participantes, são inerentes ao próprio trabalhar. 

Os sentidos do trabalho estão inextricavelmente ligados à biografia dos 

participantes. A história de cada um faz com que os significados socializados 

culturalmente sobre o trabalho sejam capturados com tonalidades afetivas próprias. 

Assim, o sentido de “superação” dado por um pode ter conotações diferentes do sentido 

dado por outros, haja vista as diferenças nas trajetórias biográficas dos participantes 

aqui pesquisados, mas que, por razões de espaço, não puderam ser apresentadas. Para 

um, a superação tem a ver com a possibilidade de trabalhar de igual para igual com 

outros “sem deficiências” no trabalho; para outro, tem a ver com a conquista de um 

lugar na sociedade, a despeito de condições biográficas adversas ou de um passado 

pessoal desfavorável antes de se alcançar o emprego no serviço público. Mas, tanto num 

caso como no outro, trata-se de interpretações a partir da “representação coletiva” 

(significados) do trabalho como atividade voltada à transformação de si, da realidade, e 

dos outros. 

Considerando o segundo objetivo específico pesquisado, de descrever os 

impedimentos da atividade de trabalho real (concreta) vivenciados pelas pessoas com 

deficiências, e as estratégias desenvolvidas para sua superação, é possível afirmar que a 

técnica da criação fotográfica demonstrou que os principais impedimentos foram: a 

incompreensão de colegas de trabalho que se recusavam a repassar as tarefas e 

atividades de trabalho; as condições materiais ausentes ou ineficazes para a realização 

do trabalho; a falta de condições ambientais para a realização das atividades e; a própria 

amputação do poder de agir, a partir do impedimento do sujeito em se pronunciar em 

situações grupais, mediante atitudes castradoras de chefias. E as estratégias de 
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superação variaram entre impotência diante da situação, com amputação do poder de 

agir; tentativa de criar meios alternativos para suprir as necessidades dos materiais; e 

não calar-se diante de uma atitude abusiva da chefia. 

Novamente, considera-se que as situações de impedimento e superação descritas 

acima podem estar presentes em quaisquer outros contextos e com pessoas sem 

qualquer tipo de deficiência. Assim, a deficiência, apesar de geradora de dificuldades na 

realização da atividade de trabalho, aparece como um impedimento superável, que não 

inviabilizava a realização da atividade, mas que demandava alguns esforços adicionais 

da pessoa e dos seus pares, bem como do auxílio de tecnologias adaptativas, como no 

caso de Mateus, que, quando seu aparelho auditivo quebrava, se comunicava com seus 

clientes pela internet. Os achados demonstraram que os impedimentos, apesar de não 

advirem, necessariamente, das deficiências, podem se revelar fator de adoecimento, tal 

como defendem os estudos de Clot (2010, 2008) com respeito ao trabalho em geral, 

independentemente da condição específica da pessoa. 

Em muitos casos, os sujeitos afirmaram que falar sobre esta temática era reviver 

situações boas e ruins, porém, pensar sobre elas era positivo, fazia com que as situações, 

sentimentos, e vivências se tornassem reais. E tal como as vivências se tornavam reais, 

os enfrentamentos, as superações e lições aprendidas também se tornavam mais reais. 

Em muitos casos, foi relatado que falar sobre a temática era viver, resolver e era 

também superar questões não resolvidas. 

A situação de poder, pelo trabalho, cumprir com sua função social, tendo 

condições de provimento próprio e de outros, e em patamar social de igualdade, parece 

fazer com que a experiência laboral adquira uma nuance de significação positiva para os 

participantes desse estudo. Nesse sentido, o trabalho funciona, como uma categoria que 

propicia vivências sociais de inclusão, reforçando o papel da reserva de vagas em 
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contextos laborais de acesso dificultado para as pessoas com deficiências, como 

demonstrado aqui, e corroborado em outras pesquisas (Carvalho-freitas, 2007 e Sassaki, 

2002). Segundo Zanitelli (2013) a lei reserva de vagas ainda tem muito a melhorar, 

especialmente em relação a seu cumprimento efetivo, mas se deter às questões legais 

envolvidas, pode-se afirmar que para os participantes dessa pesquisa, a referida lei 

cumpre seu papel. 

O fato de a pesquisa ter sido realizada com servidores, numa instituição pública 

de ensino traz luz sobre um perfil diferenciado de pessoas com deficiências, não 

retratando a realidade brasileira, já que em comparativo aos dados do Censo (2010) 

sobre essa população, os participantes dessa pesquisa se sobressaem em termos de 

escolaridade e salário. De modo que os sentidos e significados, por levarem em conta as 

vivências dos sujeitos, certamente são influenciados por tal contexto e não devem ser 

motivo de generalização para todo o contingente de pessoas com deficiências.  

Em relação ao tipo de deficiência, a mais comum foi a deficiência física, 

ocorrendo em 68,75% dos participantes, e, em termos gerais, as deficiências foram 

consideradas leves pelos participantes, apenas um se percebeu com uma deficiência 

mais severa. Não houve ninguém com deficiência intelectual, e esse fato pode estar 

relacionado aos moldes como é realizado o concurso, a natureza das provas é a 

avaliação de capacidades cognitivas, podendo as pessoas com deficiências intelectuais 

estarem em desvantagem nesse aspecto, como também aponta a pesquisa de Bezerra e 

Vieira (2012). 

Uma reflexão final sobre a relação entre as categorias impedimento e sentido. O 

sentido move a atividade: enquanto há sentido, há a continuidade da atividade, ainda 

que seja uma atividade impedida, que possa acarretar adoecimento para o sujeito. O 
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sentido se faz presente também, ainda que haja esvaziamento da atividade, amputação 

do poder de agir e sofrimento de um modo geral, pois o sentido é o mecanismo que 

justifica a existência da ação do sujeito diante da atividade. Se não houver sentido, ainda 

que externo à atividade, mas que de alguma maneira a justifique, não há atividade. 

Dessa forma, um impedimento não configura, necessariamente, uma situação limite, 

sem saída; contudo, o impedimento, se insuperável, pode levar ao adoecimento.  

Como descrito nos resultados, a deficiência foi apontada como um fator que 

acarretou algumas limitações para realização da atividade no caso em que a deficiência 

era mais severa. Nesse sentido, essa pesquisa abre o leque para que seja investigado se a 

deficiência seria um fator de impedimento no trabalho, nos casos em que as deficiências 

fossem severas. 

Como alternativa metodológica, as fotografias se mostraram bastante ricas, e 

abrem oportunidades para se pensar em estudos longitudinais, de modo a acompanhar 

como um “álbum de fotos” as principais ocorrências da atividade de trabalho. Ainda que 

a imagem não tenha sido foco de análise, mas sim as narrativas provenientes dela, a 

foto, como mecanismo de apreensão do material e do concreto, permitiu que o sujeito 

rememorasse uma situação várias vezes, pensando sobre a situação antes de fotografar, 

durante a fotografia e após a realização da foto, de modo que tal como apontava a 

literatura no assunto (Maheirie, Boeing & Pinto, 2005),  os sentidos se formaram e se 

recriaram em cada situação, sempre retomados pela dimensão material trazida pela 

imagem.    

As fotografias realizadas para os fins desta pesquisa serão utilizadas como uma 

cartilha, a ser retornada à instituição, de modo a evidenciar os olhares dos servidores 

para a organização, subsidiando o desenvolvimento de ações, para a sensibilização de 

gestores e demais servidores, diante das especificidades das pessoas com deficiências, 
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com obviamente, as devidas considerações éticas acerca do anonimato dos participantes. 

Ademais, o processo de pesquisa envolve uma relação entre pesquisador e participante 

(que em meio aos compartilhamentos de tantas situações, pode se configurar como 

terapeutizante, que também foi uma das contribuições da pesquisa, que pelo feedback 

dos entrevistados, demonstrou ter sido uma escuta positiva, para que o sujeito se 

sentisse ouvido, especial e protagonista de sua própria história. Apesar de não ser o 

objetivo da pesquisa, o caráter participativo da mesma provocou reflexão com vias a 

sensibilização dos próprios participantes acerca da sua relação com o trabalho, e, por 

meio dos resultados da pesquisa, espera-se uma sensibilização sobre as possibilidades 

de melhores condições de trabalho.  

Finalmente, esse estudo se delineou por um viés específico para compreender 

um pouco o fenômeno da inclusão, o viés das pessoas incluídas numa instituição 

pública. De acordo com Monteiro, Oliveira, Rodrigues e Dias (2011), grande parte da 

responsabilidade para que haja a inclusão das pessoas com deficiências está no papel 

das empresas, como também demonstrado nos resultados desse estudo, contudo há de 

convir que a adaptação adequada para cada especificidade carece de um investimento 

financeiro, tecnológico, e interpessoal que nem sempre as empresas tem disposições e 

condições de fazer (Brunstein, Janette & Serrano, 2008). Como demonstrado nesse 

estudo, com as devidas adaptações, não há limitações para o trabalho da pessoa com 

deficiência, contudo, para que isso seja possível atenta-se para o papel das organizações, 

do estado e da própria academia no sentido de alinharem para que, de fato, a inclusão 

aconteça.   
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Apêndice I 

Seleção e mine-fichamento dos principais artigos sobre trabalho e deficiência Fonte: 

dados preliminares da pesquisa bibliográfica 

F

Fonte 

Tópicos 

abordados 

População

-alvo 

Tipo de 

investigaçã

o 

Instrumentos Principais resultados 

Montei

ro, 

Oliveir

a, 

Rodrig

ues & 

Dias 

(2011) 

Responsabilida

de social e 

inclusão 

5 Gestores  Qualitativa Entrevista 

semi-

estruturada 

 Os gestores são 

adeptos de algumas 

das práticas 

relacionadas à 

inclusão. 

 Dificuldade em 

contratar e manter 

PCD 

Tanaka 

& 

Manzi

ni 

(2005) 

O que se pensa 

sobre PCD 

6 

empresári

os 

Qualitativa Entrevista 

semi-

estruturada 

 Falta de preparação 

profissional e escolar 

da PCD  

 Não adaptação da 

empresa 

Coelho

, 

Sampai

o & 

Mansin

i 

(2014) 

Vivência da 

PCD no 

trabalho; 

Sentidos; 

Prazer x 

sofrimento 

30 

pessoas 

com 

deficiênci

a 

Qualitativa Entrevista 

semi-

estruturada 

 O prazer mostrou-se 

relacionado a 

recompensas pessoais 

e sociais. O sofrimento 

associou-se às 

imposições e 

apropriações das 

exigências 

organizacionais, 

individualismo, 

desvalorização e falta 

de reconhecimento. 

Gesser, 

Nuernb

erg 

&Tone

li 

(2012) 

Constituição 

do sujeito; 

Gênero  

8 

mulheres 

PCD 

Qualitativa Entrevista  Gênero e deficiência 

são categorias que se 

interseccionam nos 

processos de trabalho, 

corporeidade e 

maternidade 

(permeados pela 

violência) 

Carval

ho-

Freitas, 

Silva, 

Farias, 

Oliveir

a & 

Tette 

(2013) 

Comprometime

nto 

organizacional; 

QVT 

75 PCD 

75 PSD 

Quantitativ

a 

Questionário 

de 

comprometim

ento e QVT 

 Semelhanças em 

muitos fatores, apenas 

PCD tendem a ter 

maior 

comprometimento 

instrumental se 

associado a condições 

sociais mais baixas e 

sexo masculino 

Lima, 

Tavare

s, Brito 

Sentidos do 

trabalho; 

Inclusão 

PCD em 

situação 

de 

Qualitativa Entrevistas 

Análise do 

discurso 

 Trabalho como meio 

de sobrevivência, 

utilidade, 
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& 

Cappel

le 

(2013) 

trabalho independência 

financeira e pessoal.    

Ávila-

Vitor 

& 

Carval

ho-

Freitas 

(2012) 

Valores 

organizacionais

; 

Concepções de 

deficiência; 

Inclusão 

PCD e 

gestores 

em 

empresa 

referência 

de 

inclusão 

Mista Inventários de 

concepções de 

deficiência e 

valores.  

Entrevistas  

 Visão negativa sobre a 

percepção que as PcDs 

têm sobre o prestígio 

Simon

elli & 

Camar

otto 

(2011) 

Modelo de 

inclusão com 

base na análise 

ergonômica da 

atividade 

Empresa 

do setor 

têxtil  

Quantitativ

a 

Experimental 

– aplicação de 

modelo 

teórico 

 Produto – proposta de 

modelo de inclusão 

Carval

ho-

Freitas, 

Toledo

, 

Nepom

uceno, 

Suzano 

& 

Almeid

a 

(2010) 

Socialização 

organizacional  

PCD e 

gestores 

Qualitativa Entrevistas  Associação positiva 

entre táticas de 

socialização 

individualizadas e 

percepção de ações de 

adequação das práticas 

e condições de 

trabalho. 

 

Carval

ho-

Freitas

& 

Marqu

es 

(2010) 

Concepções de 

deficiência 

227 

Alunos de 

administra

ção 

Quantitativ

a 

Modelo de 

equações 

estruturais.  

 Diante da deficiência, 

os alunos da 

administração tendem 

a construir explicações 

para justificar a 

diferença das PcDs 

Bittenc

ourt, & 

Fonsec

a 

(2011) 

Caracterização 

da percepção 

das PCD sobre 

seu retorno ao 

trabalho  

12 PCD Qualitativa Entrevistas 

semi-

estruturadas 

 Entrevistados 

detinham pouco 

conhecimento sobre a 

deficiência visual e os 

direitos sociais da 

pessoa com 

deficiências  

Carval

ho-

Freitas 

(2009) 

Inserção e 

gestão de PCD 

em empresas 

Empresa 

com 1400 

PCD 

Mista Inventários de 

Concepção de 

Deficiência e 

Ações de 

Adequação 

das Condições 

e Práticas de 

Trabalho e 

entrevistas 

 Existência de relações 

significativas entre as 

concepções de 

deficiência 

compartilhadas pelos 

gerentes e a adequação 

das condições e 

práticas de trabalho na 

organização. 

França 

& 

Pagliuc

a 

(2009) 

Inclusão social 18 PCD Qualitativa Entrevistas   Existem desafios no 

campo da saúde, 

educação, 

profissionalização e da 

inserção no mercado 

de trabalho. 

Carval

ho-

Freitas

Percepção 

sobre as 

pessoas com 

163 

gerentes 

que 

Comparati

va 

Inventário de 

concepções de 

deficiências 

 Não houve diferenças 

significativas. Houve 

correlação positiva 
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& 

Marqu

es 

(2009) 

deficiências trabalhava

m com 

PCD 

E 285 

pós-

graduando

s que 

nunca 

trabalhara

m com 

PCD 

entre o tempo de 

trabalho dos gerentes 

de PCD e a percepção 

do desempenho delas.  

Brume

r, 

Pavei 

& 

Moceli

n, 

(2004) 

Inclusão e 

cidadania 

 Document

al 

Documentos 

oficiais, leis, 

etc. 

 

Escoba

l, 

Araújo 

& 

Goyos 

(2005) 

Desempenho 3 

deficiênci

as 

intelectuai

s 

Quantitativ

a 

Experimental  Instruções das 

atividades 

previamente, permitem 

maior controle dos 

participantes sobre a 

situação de trabalho 

Toldrá 

& Sá, 

(2008) 

Profissionaliza

ção de PCD 

Instituiçõe

s para 

PCD 

Levantame

nto 

  O acesso das pessoas 

com deficiência aos 

serviços é reduzido 

 As instituições 

apresentam programas 

com pouca variedade 

de atividades 

profissionais, sistemas 

frágeis de 

comunicação e má 

localização.  

García 

(2014) 

Caracterização 

da inserção de 

PCD no 

mercado de 

trabalho 

 Document

al 

Investigação 

documentos 

IBGE, RAIS 

 Participação muito 

baixa das pessoas com 

deficiência no 

mercado de trabalho 

formal no Brasil, 

concentrada em 

atividades precárias, 

descontínuas e 

informais (ou inativos) 

Carval

ho-

Freitas, 

Toledo

, 

Nepom

uceno, 

Suzano 

& 

Almeid

a 

(2010) 

Socialização 

organizacional 

3 

organizaç

ões 

Qualitativa Entrevistas  As organizações não 

tinham táticas de 

socialização 

sistematizadas. Ficou 

evidenciada a 

associação positiva 

entre táticas de 

socialização 

individualizadas e 

percepção de ações de 

adequação das práticas 

e condições de 

trabalho. 

Campo

s, 

Vascon

Programa de 

inclusão de 

uma empresa 

Empresa 

multinacio

nal 

Qualitativo Entrevistas  A empresa realiza 

parcialmente as 

práticas indicadas para 
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cellos 

& 

Krugli

anskas 

(2013) 

inclusão, tendo como 

restrição a forte 

pressão por redução de 

custos da indústria. 

Zanitel

li, 

(2013) 

Impactos da lei 

de cotas 

 Teórico   Aponta possíveis 

causas do fracasso da 

lei de cotas e para o 

potencial e os 

inconvenientes das 

alternativas avantadas 

Pereira

-

Guizzo

, Del 

Prette  

& Del 

Prette, 

(2012) 

Habilidades 

sociais de PCD 

desempregadas 

16 PCD Misto – 

interventiv

o 

participativ

o 

Programa de 

Desenvolvime

nto de 

Habilidades 

Sociais para o 

Trabalho 

 Ganhos de habilidades 

sociais após a 

intervenção, 

manutenção das 

aquisições nas 

avaliações de 

seguimento e 

generalização das 

habilidades aprendidas 

para o ambiente 

natural em ambos os 

grupos. 

Mourã

o, 

Sampai

o & 

Duarte

(2012) 

Colocação 

seletiva 

 

Trabalhad

ores, 

familiares 

e gestores 

em 6 

cidades de 

Minas 

Qualitativa  Entrevistas e 

grupo focal 
 O artigo discute 

aspectos práticos, 

jurídicos e teóricos 

relacionados ao 

processo de colocação 

seletiva.  

Brunst

ein, & 

Serran

o 

(2008) 

Significados da 

inclusão;  

Processo de 

inclusão no 

trabalho;  

diversidade 

5 

empresas 

com 

políticas 

de 

inclusão 

implement

adas 

Qualitativa Entrevistas 

semi-

estruturadas 

 O discurso e a prática 

da inclusão nas 

organizações nem 

sempre conciliam o 

respeito à diferença 

com igualdade de 

oportunidades. 

Bezerr

a & 

Vieira 

(2012) 

Racionalidade 

instrumental;  

Racionalidade 

substantiva;  

Deficiência 

intelectual 

4 

empresas 

Qualitativa  Observação, 

análise 

documental, 

entrevistas 

semi-

estruturadas 

 O artigo mostra que 

não há igualdade de 

oportunidade para 

PCD intelectuais no 

mercado de trabalho e 

que as práticas de 

recursos humanos 

precisam modificar-se 

para serem promotoras 

dessa igualdade. 

Carval

ho-

Freitas 

(2012) 

Validação 

inventário 

concepções de 

deficiência em 

situações de 

trabalho 

163 

gerentes 

de 18 

empresas 

Quantitativ

a  

Inventário de 

concepções de 

deficiência  

 A validação do ICD-

ST fornece evidências 

de que diferentes 

formas de perceber a 

deficiência podem ser 

identificadas em 

gestores que atuam 

com pessoas com 

deficiência. 

Lomôn

aco, 

Cabral, 

Responsabilida

de social 

57 

sujeitos: 

19 

Quantitativ

a  

Rede de 

associações  
 Verificou-se que o 

maior número de 

respostas associadas 
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Ulaso

wicz, 

Quinel

ato, 

Villagr

an, 

Cristin

a & 

Zampi

eri 

(2012) 

gestores e 

38 PCD 

ao conceito de 

responsabilidade social 

concentrou-se nas 

categorias inclusão 

social, 

sentimentos/atitudes 

positivos e 

preocupação com o 

meio ambiente que, 

em conjunto, 

englobaram pouco 

mais da metade (52%) 

do total das respostas. 

Pereira

, Del 

Prette, 

& Del 

Prette, 

(2008) 

Significado do 

trabalho 

27 

trabalhado

res com 

deficiênci

as e 27 

sem 

deficiênci

as  

Mista  Critério de 

Classificação 

Econômica 

Brasil e 

Questionário 

sobre 

Aspectos do 

Trabalho. 

 Conclui-se que a 

deficiência física não 

foi fator determinante 

na valorização de 

aspectos positivos e 

negativos do trabalho 
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Apêndice II 

Carta convite 

 

Olá,  

Meu nome é Juliana Cavalcante M. Paiva, sou mestranda do curso de Psicologia da 

UFRN, e estou fazendo uma pesquisa com os servidores que entraram pelo sistema de 

reserva de vagas nesta instituição, com intuito de dar voz aos servidores sobre sua 

história de trabalho (as conquistas, dificuldades e perspectivas). 

Estou lhe convidando para participar dessa pesquisa, pois a sua contribuição seria de 

grande valia para o projeto e para os possíveis impactos que a pesquisa proporcionasse 

nos modelos de gestão de pessoas. Se houver interesse em participar, basta entrar em 

contato comigo pelo telefone (84) 9113-0353 ou pelo email jc_julianac@yahoo.com.br, 

para agendarmos um horário para conversar.     

Detalhes da pesquisa:  

A pesquisa é intitulada “Trabalho e seus sentidos: um estudo com servidores com 

deficiências numa IES”, tem por objetivo evidenciar os sentidos do trabalho ao longo da 

sua história profissional e é constituída de duas fases: Entrevista e Fotografias.  

 A entrevista inicial pode durar em média 40min, e não possui respostas certas nem 

perguntas fechadas. Depois de transcrita, a entrevista é repassada para você ver se quer 

acrescentar mais alguma coisa, e finalmente, você será orientado para fotografar alguns 

momentos do seu trabalho e com as fotos em mãos, poderá explicar a história por trás 

de cada foto.  

Desde já, obrigada. Conto com sua participação.  

  

  

mailto:jc_julianac@yahoo.com.br
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APÊNDICE III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Trabalho e seus sentidos: estudo 

com servidores com deficiência numa IES”, que tem como pesquisador responsável Juliana 

Cavalcante Marinho Paiva sob orientação do Prof. Dr. Pedro Fernando Bendassolli. Esta 

pesquisa pretende investigar o trabalho de pessoas com alguma deficiência, compreendendo  o 

sentido deste ao longo da história profissional e na própria atividade. Você participa apenas se 

você quiser, e tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Caso você decida participar, você irá passar por dois procedimentos, primeiramente 

responderá a uma entrevista aberta, que não tem resposta certa ou errada. A duração da 

entrevista é variável, estima-se que cerca de 30 minutos e será necessária gravação de áudio. 

Você pode se recusar a responder qualquer pergunta que lhe cause constrangimento de 

qualquer natureza. O segundo procedimento requer que você tire fotografias de alguns 

momentos-chaves do trabalho. Será garantido o anonimato de quaisquer pessoas que 

porventura apareçam nas fotos, por meio do recurso “embaçamento”. Os dados das entrevistas 

e fotos serão confidenciais, divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, 

armazenados em meio eletrônico e utilizados apenas pelos pesquisadores do projeto por um 

período de cinco anos e descartados depois desse tempo.  

Durante a realização das entrevistas e fotos, a previsão de riscos é de se emocionar, 

chorar e/ou refletir sobre seu próprio trabalho. Se ocorrer algum desconforto durante a 

entrevista ou oficina de fotos, este será minimizado com a interrupção do processo e prestação 

da assistência necessária por parte da pesquisadora. Você terá como benefício indireto o 

reflexo das possíveis melhorias para a gestão de pessoas com deficiências na instituição.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo SEPA - Serviço de Psicologia Aplicada e 

durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com Juliana Cavalcante ou 

Pedro Bendassolli (endereço e telefone especificados ao final). Dúvidas a respeito da ética 

dessa pesquisa poderão ser questionadas diretamente ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN, conforme endereço especificado ao final.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Juliana Cavalcante Marinho Paiva.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Trabalho e seus 

sentidos: estudo com servidores com deficiência numa IES”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, __/__/__ 

Participante da pesquisa: 

Nome: Assinatura: 

 

Pesquisador responsável: 

Nome: Assinatura: 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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