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1. Introdução 

É notório que vivemos em um mundo em que a discriminação e o preconceito estão presentes 

no nosso dia a dia. Mesmo com todos os esforços e políticas para conscientização da população, 

vivenciamos situações de preconceito e descaso com a diversidade humana seja ela de “origem 

nacional, sexual, religião, gênero, cor, idade, raça e deficiência.” (SASSAKI, 1999, p. 41). 

Atualmente, além das empresas assumirem a necessidade da gestão da diversidade, temos visto 

o desenvolvimento de ações que incentivam essa prática (MOREIRA, CAPELLE, 

CARVALHO-FREITAS, 2015). Tendo em vista este contexto, optou-se por trabalhar com as 

questões relacionadas às pessoas com deficiência (PCDs) já que estas representam uma parcela 

significativa da população conforme a Organização das Nações Unidas (2006). 

A deficiência é um conceito em evolução e que apresenta imprecisões com variações 

relacionadas ao modelo médico e ao modelo social conforme apontam Amiralian et all (2000). 

Contudo, nas convenções anuais da Organização das Nações Unidas tem sido feito esforços 

para se alinhar os entendimentos sobre este conceito e para que se avance a discussão de forma 

a fim de superar a Classificação Internacional da Doenças, Incapacidade e Desvantagens CIDID 

Ainda, a Organização das Nações Unidas (2006) reconhece que a constituição dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência é um resultado da interação entre estas e as barreiras que restringem 

a participação plena das PCDs na sociedade. No Brasil, 23,9% da população tem algum tipo de 

deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). ). Tendo 

em vista que o trabalho é uma das vias de inserção do sujeito na sociedade faz-se relevante 

identificar como é a relação entre as PCDs e o trabalho como operador fundamental na 

constituição do sujeito, atuando como mediador entre inconsciente e campo social, sendo 

espaço da construção do sentido e da conquista da identidade (DEJOURS, ABDOUCHELI, 

1990).  Tendo em vista que o trabalho é uma das vias de inserção do sujeito na sociedade como 

operador fundamental na constituição do sujeito, atuando como mediador entre inconsciente e 

campo social, sendo espaço da construção do sentido e da conquista da identidade (DEJOURS, 

ABDOUCHELI, 1990).  

Considerando a carga histórica de exclusão e discriminação que as PCDs sofreram e ainda 

sofrem, o trabalho possui um significado fundamental na construção da identidade sendo que 

estar fora do mercado de trabalho pode contribuir para a fragilização identitária desses sujeitos 

(MOREIRA, CAPELLE, CARVALHO-FREITAS, 2015; GOMES, 2009). A possibilidade de 

exercer um trabalho dentro das organizações gera um sentimento de pertencimento à sociedade, 

se mostrando como um elemento fundamental na construção do vínculo social (GOMES, 2009; 

CARVALHO-FREITAS, 2007; MARTINS, 1996).  

Os esforços para a inclusão de PCDs no mercado de trabalho no Brasil ganharam destaque com 

a Lei de Cotas, que obriga as empresas a contratarem PCDs para seu quadro de funcionários. 

Apesar disso, muito ainda precisa avançar, pesquisas mostram que muitas empresas não 

respeitam a legislação e aquelas que respeitam, apresentam dificuldades e barreiras na 

elaboração de estratégias que possibilitem o processo de inclusão social de fato e a efetivação 

dos direitos das PCDs (ASSIS, CARVALHO FREITAS, 2014; MONTEIRO, OLIVEIRA, 

RODRIGUES, DIAS, 2011). 
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Considerando o modelo social de deficiência e reconhecendo a centralidade do trabalho na vida 

dos sujeitos, o presente artigo tem como objetivo compreender as vivências entre o prazer e o 

sofrimento no trabalho das PCDs. Diante desse objetivo, recorremos à Psicodinâmica do 

Trabalho, como uma das clínicas do trabalho que traz como pressuposto a análise e articulações 

de vivencias de prazer e sofrimento. Assim, além desta introdução, apresentamos o referencial 

teórico que embasou as análises e conclusões deste estudo resgatando um breve histórico da 

concepção dos conceitos de deficiência. Na sequencia, tratamos da relação das PCDs e o 

trabalho e por fim apresentamos a Psicodinâmica do trabalho como a lente da análise que 

utilizamos para tratar as entrevistas. Em seguida, descrevemos a análise do conteúdo como 

método utilizado para se analisar as entrevistas dos sujeitos da pesquisa; apresentamos as 

categorias de análise que emergiram dessas falas e por fim procedemos às reflexões finais deste 

estudo. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Falando sobre Deficiência 

A concepção de deficiência sofreu algumas variações ao longo do tempo devido ao momento 

sócio-político-econômico. Sassaki (1999) destaca que a sociedade já atravessou diversas fases 

no trato com as PCDs: a exclusão social, atendimento segregado dentro de instituições, a 

integração e recentemente inclusão social.  

De acordo com Aranha (1995) na antiguidade era comum o abandono da PCD ainda criança ao 

relento. Com a proliferação do Cristianismo e seus ideais, o extermínio é interrompido e a 

deficiência passa a ser vista como fenômeno metafísico, atribuída à vontade divina ou possessão 

demoníaca. No entanto, apesar dos dogmas do Cristianismo preservarem a vida, “a atitude 

principal da sociedade com relação ao deficiente era de intolerância e de punição, representada 

por ações de aprisionamento, tortura, açoites e outros castigos severos.” (ARANHA, 1995, 

p.65). 

Com o advento da revolução burguesa, que resultou no capitalismo mercantil e queda da 

hegemonia da igreja, a PCD passa a ser aquela que não atende a capacidade produtiva esperada 

pelo sistema produtivo. Paralelo a isso o avanço da medicina englobou a deficiência como 

problema médico dando início ao movimento de criação dos hospitais psiquiátricos e após as 

duas guerras mundiais o movimento da reabilitação (ARANHA, 1995). 

Um avanço da literatura acadêmica sobre deficiência de acordo com Diniz (2007) foi a 

concepção de deficiência como uma diversidade corporal, um diferente estilo de vida dentre as 

várias possibilidades para a existência humana, contrapondo a concepção do século XVIII da 

deficiência como anormal. 

Os estudos sobre deficiência antes centrados apenas no campo biomédico passaram por uma 

revolução nos anos 1970. A deficiência passou integrar o campo das humanidades, distanciando 
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a deficiência da concepção de lesão que restringe a participação social de uma pessoa para “um 

conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura 

social que oprime a pessoa deficiente." (DINIZ, 2007, p.9). 

 O modelo social busca romper com a segregação e opressão indo além da medicalização da 

lesão atingindo as políticas públicas para deficiência, ao separar lesão, “objeto das ações 

biomédicas no corpo”, e deficiência “entendida como uma questão de ordem dos direitos, 

justiça social e política de bem-estar”. (DINIZ, 2007, p.19). 

Diniz (2007) indica que modelo social não considerava a opressão como condição natural do 

corpo com lesões. “Para o modelo médico lesão levava à deficiência; para o modelo social, 

sistemas sociais opressivos levavam pessoas com lesões a experimentarem a deficiência.” 

(DINIZ, 2007, p.23). Para Sassaki (1999) a sociedade dificulta às PCDs o desempenho de 

papéis sociais através de ambientes restritivos, seus discutíveis padrões de normalidade, 

discriminação, preconceito e desinformação cabendo à sociedade eliminar as barreiras físicas, 

atitudinais e programáticas. 

Segundo Sassaki (1999), a exclusão social das PCDs por vários séculos ocorreu de forma total, 

eram excluídas da sociedade para qualquer atividade por serem consideradas inválidas e 

incapazes, características atribuídas a todos indistintamente. A inclusão social é conceituada 

como o processo bilateral em que a sociedade se adapta para incluir as PCDs nos vários sistemas 

sociais, e estas se preparam para assumir seus papeis na sociedade: “Para incluir todas as 

pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que ela é que precisa ser 

capaz de atender às necessidades de seus membros.” (SASSAKI 1999, p.41). É necessário 

superar a ignorância e a superstição que isolaram as PCDs, nesse cenário o trabalho tem papel 

importante no processo de inclusão e da vivência em toda sua potencialidade.  

 

2.1 Falando sobre Trabalho 

No âmbito do trabalho, os direitos das PCDs foram mais amplamente discutidos por meio de 

algumas declarações como a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (ONU, 1975) e a 

Convenção 159 Sobre Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes (OIT, 1983), 

aponta Costa (2012). No Brasil a discussão ganhou forças a partir da Constituição de 1988 e 

com a mudança na percepção das PCDs pela sociedade, a inserção dessas pessoas no mercado 

de trabalho foi sendo alvo de diversas políticas públicas. 

Um desses esforços está refletido na criação da lei nº 8.213, de 24 de Julho 1991 conhecida 

como a Lei de Cotas, que diz em seu artigo 93º que "a empresa com 100 ou mais funcionários 

está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência” seguindo as proporções da tabela 1:  

 

Tabela 1: 

Contração conforme lei de cotas 
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Número de Funcionários da Empresa 
Número de PCDs que Devem ser 

Contratadas 

100 a 200 2% 

201 a 500 3% 

501 a 1000 4% 

1001 ou mais  5% 

Fonte: Lei nº 8.213, de 24 de Julho 

1991.  

 

O trabalho ocupa um papel importante na vida das pessoas. Por meio dele, são construídos e 

reforçados vínculos de pertencimento à comunidade (LORENTZ, LIMA, DIAS, 

GUIMARÃES, 2014). O trabalho “é também um ‘ofício’ ou um ‘emprego’, é uma atividade, 

uma reflexão, um savoir fairei, uma fonte de interesse, uma causa de fadiga, mas também um 

meio de desenvolvimento” (DEJOURS, DESSORS, DESRIAUX, 1993, P.99). 

Segundo (LIMA et. al, 2013), o trabalho ocupa um papel essencial na constituição do sujeito, 

no exercício da cidadania e também na construção da subjetividade. É por meio da compreensão 

da subjetividade que é possível entender o sentido que trabalho tem para cada pessoa, sendo 

pela inserção nas organizações e exercício do trabalho que as pessoas expressam suas ações e 

revelam suas subjetividades. 

O sentido do trabalho não é diferente para as PCDs, mas apresenta novas dimensões dado a 

carga histórica de exclusão. A inserção desse sujeito no mundo trabalho é ainda mais 

importante, pois passa pela quebra do mito de incapacidade e do isolamento social, para assim 

construir novas relações tornando-se então um importante instrumento para participação na vida 

da comunidade (GOMES, 2009; CARVALHO-FREITAS, 2007; MARTINS, 1996). 

Apesar dos avanços, muitas limitações ainda são encontradas na inclusão de PCDs no mercado 

de trabalho, seja por falta de conhecimento dos gestores da empresa, por falta de capacitação 

ou então devido ao rótulo de inaptidão e dependência. Carvalho-Freitas (2009) aponta que a 

inserção e gestão do trabalho das PCDs têm encontrado três principais obstáculos, são eles: a 

maneira como os gestores veem a deficiência, a adequação do espaço e do trabalho por parte 

das empresas e por fim a necessidade de se avaliar a satisfação dessas pessoas. 

Diante das dificuldades encontradas para a inserção das PCDs no mercado de trabalho, diversas 

serão suas experiências e vivências. A dinâmica entre trabalho e subjetividade é caracterizada 

pelas experiências adquiridas no trabalho e as interpretações que são atribuídas a elas pelos 

trabalhadores (LIMA et. al, 2013). O trabalho é fonte de vivências de prazer e/ou sofrimento e 

com o objetivo de compreender como as vivências irão se manifestar, faz-se necessário 

conhecer os princípios da psicodinâmica.  

 

2.3. Psicodinâmica do Trabalho 
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A psicodinâmica do trabalho tem como objeto a relação “entre organização do trabalho e 

processos de subjetivação, que se manifestam nas vivências de prazer-sofrimento, nas 

estratégias de ação para mediar contradições da organização do trabalho, nas patologias sociais, 

na saúde e no adoecimento” (MENDES, 2007, p.30). Dejours coloca como questão principal o 

sofrimento, que através de vários mecanismos de regulação e estratégias defensivas, se 

apresenta como a normalidade vivenciada no cotidiano organizacional, “Normalidade que 

ocorre, de saída, como equilíbrio instável, fundamentalmente precário, entre o sofrimento e as 

defesas contra o sofrimento.” (DEJOURS, 1993, p.53). 

Para Dejours (1993) a análise da psicodinâmica busca na realidade apontar o drama vivido, o 

sentido e seu conteúdo para aquele que o vivencia. No caso deste estudo trataremos desta 

relação entre a vivencia das PCDs e o conteúdo deste drama utilizando, para compreensão das 

relações entre a organização do trabalho e os processos subjetivos, a análise da fala e da escuta 

do sofrimento dos trabalhadores. Essa conexão ao sofrimento do trabalhador possibilita “(re) 

construção dos processos de subjetivação e do coletivo, uma vez que falar do sofrimento leva 

o trabalhador a se mobilizar, pensar, agir e criar estratégias para transformar a organização do 

trabalho.” (MENDES, 2007, p.31). 

Dejours (1992) estabelece que o sofrimento no trabalho começa quando a relação homem-

organização está bloqueada, quando o rearranjo e a negociação entre o sujeito e a realidade 

imposta pela organização não é mais possível. “A certeza de que o nível atingindo de 

insatisfação não pode mais diminuir marca o começo do sofrimento.” (DEJOURS, 1992, p. 52). 

Toda organização é passível de ser desestabilizadora e fonte de sofrimento, porém, na 

perspectiva de Dejours (1994), há organizações mais favoráveis à negociação e superação desse 

sofrimento. Por outro lado, os trabalhadores buscam uma saída aos constrangimentos 

organizacionais na construção de estratégias defensivas individuais ou coletivas.  

Mendes (2007) destaca que para o trabalho se tornar fonte de prazer e de emancipação do sujeito 

é necessária a liberdade de expressão da fala e ação pela organização do trabalho. O trabalho é 

fonte de reconhecimento social e ainda alicerce na constituição do sujeito e sua identidade. 

Componentes da relação de trabalho como o reconhecimento, a gratificação, e a mobilização 

da inteligência, são ganhos com relação ao sofrimento, que proporcionam a construção da 

identidade e realização de si mesmo (LANCMAN, 2008). 

A saúde no trabalho é considerada por Mendes (2007) a expressão de um estado caracterizado 

pelo equilíbrio da vivência de prazer e sofrimento.  “O trabalho, quando funciona como uma 

fonte de prazer (identidade, realização, reconhecimento e liberdade), permite que o trabalhador 

se torne sujeito da ação, criando estratégias e, com essas possa dominar o seu trabalho e não ser 

dominado por ele” (MENDES, 2007, p.51). 

Por fim, tendo em vista as múltiplas vivências enfrentadas pelas PCDs, faz-se necessário o 

acesso à compreensão das situações de trabalho, que nesse artigo será sob a forma de entrevistas 

semiestruturadas que serão analisadas a partir da técnica de análise de conteúdo Bardin. 

3. Procedimentos Metodológicos 
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Para a realização deste estudo, optou-se pela abordagem qualitativa e recorreu-se a entrevistas 

semiestruturadas para se acessar as vivências de prazer e/ou sofrimento dos sujeitos 

pesquisados. Apesar de termos partido de perguntas norteadoras, durante as entrevistas tivemos 

a possibilidade de adaptá-las no decorrer das entrevistas.. 

Inicialmente, tentou-se estabelecer contato com algumas empresas para que as entrevistas 

fossem feitas dentro de suas dependências, porém sem sucesso. Então iniciou-se uma busca na 

internet por organizações que apoiam PCDs, preparando uma lista para contato por redes 

sociais, telefone, e-mail e presencial. No total, foram realizadas dez entrevistas, sendo sete 

pessoas com deficiência física, duas com deficiência visual e uma com deficiência auditiva. O 

contato com cinco entrevistados foi pelas redes sociais e os outros cinco por indicações de 

pessoas próximas aos pesquisadores. Com o intuito de manter o sigilo sobre as identidades dos 

sujeitos dessa pesquisa, nomeamos os entrevistados como entrevistado 1, entrevistado 2 ... 

entrevistado 10. 

Todas as entrevistas foram agendadas em local e horário escolhido pelo entrevistado sendo 

gravadas e posteriormente transcritas, para possibilitar uma melhor análise do conteúdo de suas 

falas. As entrevistas tiveram duração média de uma hora, em que foram abordados temas 

relacionados não somente a aspectos voltados ao trabalho, mas também questões sobre 

preconceito, acessibilidade e convivência com a família. 

Para a análise das falas dos entrevistados, recorreu-se à análise de conteúdo de Bardin (1977). 

A análise de conteúdo tem espaço consolidado como técnica para análise de dados nas pesquisas 

científicas em administração e “tem evoluído em virtude da preocupação com o rigor científico 

e a profundidade das pesquisas” (MOZZATO E GRZYBOVSKI, 2011, p.731). A análise de 

conteúdo utiliza de procedimentos sistemáticos quantitativos ou qualitativos que permitem a 

inferência do pesquisador frente a falas dos entrevistados. Esse método baseias se em três 

momentos fundamentais: a pré análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

(Bardin, 1977)   

A análise de conteúdo é constituída por um conjunto de técnicas que causam um trabalho árduo 

para o pesquisador com seus cálculos, categorizações e busca constante da melhora do método. 

A utilização dessa técnica consiste em dizer “não, à leitura simples do real, sempre sedutora, 

forjar conceitos operatórios, aceitar o caráter provisório de hipóteses, definir planos 

experimentais ou de investigação” (BARDIN, 1977, p.28). 

 

4. Categorizações das falas 

 

Após as transcrições das entrevistas procedeu-se à pré-análise, conforme as recomendações de  

Bardin (1977). Recorremos a princípio à leitura flutuante do material e a partir desta foi possível 

iniciar a exploração do material identificando as unidades de registro, também conhecida como 

unidade de significação. A partir de então pode-se delimitar 31categorias primárias, como pode 

ser visto no quadro abaixo.  
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Categorias Primárias Descrição 

Pressões do trabalho Evidencia conflitos e cobranças na empresa 

Sobrecarga de trabalho Destaca excesso de atividades a seres desempenhadas 

Inadequação do ambiente de 

trabalho 

Ressalta a falta de adaptação da empresa para o 

desempenho das funções 

Ausência do espaço da fala 

Dificuldade em encontrar espaços para articular 

maior participação no desenvolvimento do próprio 

trabalho  

Discriminação 
Sentir tratamento diferenciado perante os demais 

colegas. 

Uso das capacidades Trabalho atende as aspirações e competências 

Adequação do ambiente de trabalho 
Ressalta a adaptação da empresa para o desempenho 

das funções 

Reconhecimento 
Evidencia o reconhecimento das funções 

desempenhadas 

Bom convívio com os colegas 
Destaca como se dá relação com os colegas de 

trabalho 

Disfarce da insegurança 
Destaca preocupação com um possível sofrimento da 

família 

Medo do futuro Incerteza sobre como será a vida 

Incentivo a independência Estímulo ao desenvolvimento de atividades por si só 

Estudos 
Preocupação da família com a busca e continuidade 

dos estudos 

União familiar 
Importância do apoio e estímulo da família no dia a 

dia 

Convívio com a família Ressalta o modo como são tratados pela família 

Excesso de zelo familiar Protecionismo familiar excessivo 
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Descrença familiar Falta de reconhecimento da capacidade do PCD 

Preconceito Revela ideias pré-concebidas sobre as PCDs 

Falta de oportunidades 
Revela que a sociedade não oferece oportunidades 

iguais para pessoas com e sem deficiência 

Capacitismo 
Descreve a discriminação sofrida no ambiente de 

trabalho e o não reconhecimento de suas capacidades 

Integração 
Esforço unilateral da pessoa com deficiência para 

assumir seu papel social 

Inclusão 

Processo bilateral, onde a sociedade se adapta para 

incluir as PCDs e essas se preparam pra assumir os 

papeis sociais. 

Mobilidade Dificuldades para locomoção 

Constituição do Sujeito O trabalho como forma de construção da identidade 

Contribuir para Sociedade Sentir-se como parte da sociedade 

Necessidade Financeira O trabalho como fonte de subsistência 

Necessidade Social 
Destaca a importância do convívio além do ambiente 

familiar 

Acessibilidade Evidencia o acesso a empresa 

Descrédito no trabalho 
Falta de confiança e credibilidade no trabalho 

desenvolvido 

Ingresso no mercado de trabalho Ressalta as dificuldades encontrar vagas 

 

A partir da definição das categorias primárias, desenhamos as categorias intermediarias que por 

sua vez compuseram as quatro categorias finais, a saber: 1) Prazer e sofrimento ; 2) Trabalho; 

3) Família; 4) O  olhar sobre a deficiência como pode ser visto no quadro a seguir: 

Categorias Primárias Categorias Intermediárias Categoria Final 
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Pressões do trabalho 

Vivencias que contribuem para 

o sofrimento no trabalho 

Prazer e sofrimento 

no trabalho 

Sobrecarga de trabalho 

Inadequação do ambiente de 

trabalho 

Ausência do espaço da fala 

Discriminação 

Uso das capacidades 

Vivencias que contribuem para 

o prazer no trabalho 

Adequação do ambiente de trabalho 

Reconhecimento 

Bom convívio com os colegas 

Disfarce da insegurança 
Insegurança quanto ao futuro 

Família 

Medo do futuro 

Incentivo a independência Incentivo/apoio familiar na 

preparação para assumir papeis 

sociais 
Estudos 

União familiar 

Relação com a família 
Convívio com a família 

Excesso de zelo familiar 

Descrença familiar 

Preconceito 
Dificuldades enfrentadas no dia 

a dia 
Olhar sobre a 

deficiência 

Falta de oportunidades 

Capacitismo 

Integração 
Níveis de acolhimento do PCD 

pela sociedade 
Inclusão 

Mobilidade 

Constituição do Sujeito 

Importância do trabalho 

Trabalho 

Contribuir para Sociedade 

Necessidade Financeira 

Necessidade Social 

Acessibilidade 

Barreiras ao trabalho Descrédito no trabalho 

Ingresso no mercado de trabalho 

 

Tendo apresentado os procedimentos para se chegar às quatro categorias finais conforme o 

quadro acima, a seguir trazemos a análise de cada uma dessas juntamente com as falas que 

permitiram compreender a emersão de cada uma das quatro categorias finais 

 



10 

 

4.1 Prazer e Sofrimento 

Primeiramente é importante destacar que esta categoria não vem representar um antagonismo 

entre as vivências de prazer e sofrimento. Apesar de extraímos das entrevistas falas que 

representam essas vivências, o sujeito que Dejours (1992) se refere é constituído pela dialética 

do prazer e sofrimento, pautado muito mais no processo do que acontece “entre” as vivencias. 

Contudo, optou-se por apontar essas vivencias de forma separada para facilitar a compreensão 

do que os entrevistados se referem como prazer e sofrimento.  

O sofrimento se inicia quando o sujeito não encontra formas de adaptar o trabalho às suas 

aspirações e competências (Dejours 1992). A acessibilidade se refere ao mínimo de estrutura 

necessária para que seja possível realizar um trabalho quando se é uma PCD. Nas falas dos 

entrevistados foi possível perceber que a indiferença das empresas na adaptação para atender 

as necessidades das PCDs pode ser compreendida como uma fonte de sofrimento: “você ter que 

ficar implorando para o povo poder pegar água para você, você ter que ficar ligando no RH 

pedindo pro povo adaptar, sendo que é obrigação da empresa sabe? Você se sentir excluída, 

nossa é muito difícil” (Entrevistada 3).  

Uma outra questão relacionada às fontes de sofrimento foi a percepção dos entrevistados  de 

estar contratado apenas para cumprir a cota prevista pela lei: “eu não fazia nada o dia inteiro, 

as pessoas não me davam serviço, mas eles têm que cumprir a cota e pra ter abatimento fiscal, 

então eles contratam e não querem saber se a pessoa está bem” (Entrevistada 5). Como 

consequência dessa situação, foi relatado grande desânimo de ir trabalhar e o sentimento de 

frustração com a realidade do trabalho.  

Ainda, pode se perceber que a falta de oportunidade de crescimento profissional, as 

oportunidades de promoção ou mudança de setor não chegam a ser ofertadas para a pessoa com 

deficiência dado a preconceitos e estereótipos. Os entrevistados revelam que os gestores não se 

interessam a compreender a potencialidade individual e consideram as PCDs indistintamente 

incapazes. Os entrevistados queixam-se de falta de reconhecimento, de tratamento diferenciado 

e da não percepção de suas capacidades: 

Quando eu comecei eu tinha prazer, gostava muito de fazer o que eu 

faço, então agora eu já estou tendo... Pra mim já está sendo um 

sofrimento eu ir para o trabalho fazer a mesma coisa e vejo o chefe tá 

sempre por ali e não tem interesse nenhum em fazer nada né?! Então eu 

percebo que eles acham ‘ah, não deve ter capacidade nenhuma’ deve 

pensar isso porque eles nem perguntam (...) não mostram um trabalho 

pra gente, aí a gente fica lá fazendo uma coisa só pra toda vida 

(Entrevistada 4).  

No entanto, quando o trabalho atende as aspirações e competências do trabalhador ele favorece 

o prazer. Foi apontado pela maioria dos entrevistados que o prazer no trabalho estava 

relacionado em fazer o que gosta. O Entrevistado 2 mesmo referindo-se ao desgaste do trabalho 

se sente realizado com os resultados alcançados: 
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Eu gosto que eu faço, o que eu estudei na faculdade (...) eu não meço 

sacrifícios para fazer minha atividade, não meço, mesmo que as pessoas 

me peçam uma coisa que é trabalhoso fazer eu faço porque eu sinto 

prazer em fazer entendeu? (...) Eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar 

com o maior prazer (...) é muito desgastante, mas eu adoro... Foi o que 

eu escolhi para fazer (Entrevistado 2). 

O reconhecimento é um potencial transformador do sofrimento em prazer, através dele o 

sofrimento é ressignificado, “a psicodinâmica do trabalho completa a análise dinâmica do 

sofrimento e das estratégias defensivas mediante a análise dinâmica do sofrimento e de sua 

transformação em prazer pelo reconhecimento” (DEJOURS, 1993, p. 79). O Entrevistado 2 no 

seguinte trecho demonstra a importância de ter o seu trabalho reconhecido: 

 Hoje eu me sinto completamente produtivo, as pessoas me chamam 

para trabalhar entendeu? Apesar da minha deficiência, as pessoas (...) 

no Brasil inteiro então me chamam para ir pra outros lugares, eu vou 

pra Brasília fazer, resolver coisas que eles não conseguem resolver lá 

ouvindo entendeu? Então é... É eu me sinto, nenhuma discriminação, 

me sinto produtivo, muito produtivo hoje, muito! Hoje o resultado do 

meu trabalho, as pessoas falam constantemente dele entendeu? 

(Entrevistado 2). 

Por outro lado, a falta de reconhecimento leva a situações onde o sofrimento não encontra mais 

sentido o que reflete em descompensação psíquica ou somática dos indivíduos (DEJOURS, 

1993). A falta de reconhecimento pode ser ilustrada por meio da fala da Entrevistada 3: 

E eu me sentia lá como uma cota, não me sentia lá como uma 

profissional. (...) eu tava ali só pra preencher a vaga de deficiente 

porque era notório, assim, o tratamento comigo era muito diferenciado. 

(...) eu fui muito mal tratada lá, pra você ter ideia, meu gerente ele não 

falava com a gente, comigo então nem se fala. (...) lá eu não tinha direito 

nem de falar. Eu via coisas erradas lá no projeto, como é que eu ia falar? 

Porque eu era cota lá eu não era profissional (Entrevistada 3). 

Quando a possibilidade de ressignificação do sofrimento não é mais possível e as estratégias de 

defesa não são suficientes para o controle do sofrimento abre-se espaço para o adoecimento: 

“eu sofri muito lá, adoeci, adquiri gastrite” (Entrevistada 3), “Mas quando você não está feliz 

parece que seu corpo fala que você não tá feliz e tudo fica pior. Eu passava muito mal na época” 

(Entrevistada 5). 

4.2 Trabalho 

O trabalho na concepção de Lancman (2008) vai além do ato de trabalhar em busca de 

remuneração salarial, existindo a remuneração social pelo trabalho e a função de alicerce na 

constituição do sujeito e de sua rede de significado, ou seja, na construção da identidade e na 

realização de si mesmo. Esta perspectiva pode ser percebida nas falas dos entrevistados quando 

questionados da importância do trabalho “comecei a trabalhar cedo que foi uma coisa que eu 
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sempre presei muito que foi o trabalho” (Entrevistada 9) e “(...) o trabalho é muito importante 

pra mim (...). Porque é o lugar que eu me sinto realizado, é o lugar que eu me sinto integrado à 

sociedade, eu me sinto, é o lugar que eu me sinto útil entendeu?” (Entrevistado 2).  

Em um estudo realizado por Carvalho-Freitas (2009) ficou evidenciado que o trabalho tem um 

alto fator de relevância na vida das PCDs, pois elas encontram no trabalho uma maneira de 

contribuir com a sociedade e também de demonstrar suas habilidades. Percebe-se na fala dos 

entrevistados que foi um meio encontrado de demonstrar para a sociedade que eles não são 

inválidos, que podem ser úteis e ter uma vida independente. Conforme dito pelo entrevistado 

10 “Quando começa a trabalhar (...), tem a questão de se sentir útil né, então é fundamental o 

trabalho pra qualquer pessoa. Você ter a interação e você se sentir útil, se sentir parte da 

sociedade, tá contribuindo né”. 

Percebe-se no discurso dos entrevistados e no estudo realizado por Lima et. al (2013),  que o 

trabalho pode admitir diferentes sentidos, surgidos a partir da combinação de fatores individuais 

com fatores externos. O trabalho serve de instrumento para satisfação das necessidades, sejam 

elas financeiras “Pra mim é fundamental porque eu não consigo ficar sem dinheiro, ok me 

chame de capitalista não me importo (...) o trabalho pra mim é bom por causa disso, primeiro 

porque vai me dar condição de fazer as coisas” (Entrevistada 7), ou sociais, pois tira a pessoa 

do isolamento ou do convívio restrito a família e a coloca em contato com outros grupos “tem 

muita gente que cai nisso fica deprimido, fica isolado, se tranca um pouco no mundo dele né. 

Quando começa a trabalhar tem a parte da convivência” (Entrevistado 10). 

Apesar de o trabalho ás vezes produzir sobrecarga, ficar sem trabalhar não foi um opção para 

os entrevistados, “O trabalho, antes de mais nada, é um ganha pão” (DEJOURS, 2004, p. 170). 

Esse “ganha-pão” que Dejours se refere permite que o trabalhador se sinta parte da sociedade, 

possibilita a autonomia do trabalhador conforme pode ser visto nas falas dos entrevistados 4 e 

3: 

Vamos dizer assim, sem o trabalho eu não vivo (...). Porque tem que 

pagar conta, tem que vestir, tem que calçar, tem que comer... Tem que 

fazer tudo. Então imagina eu sem o trabalho?  (Entrevistada 4). 

Então eu tenho muito responsabilidade, eu tenho meu apartamento que 

eu tenho que pagar né, eu moro sozinha, eu tenho muita 

responsabilidade comigo, então eu não tenho condição de ficar sem 

trabalhar. Eu tenho vontade de crescer mais e mais... Mas ficar sem 

trabalhar, na situação que a gente vive a gente não pode se dar ao luxo 

(Entrevistada 3). 

Questões relacionadas ao mercado de trabalho para as PCDs também surgiram na fala dos 

entrevistados que destacam que ainda existem grandes barreiras para sua contratação. As 

barreiras estão comumente associadas à falta de adaptação das empresas para receber esses 

novos empregados: “Acho que tudo precisou (de adaptação) porque as coisas já funcionavam 

naqueles locais e para mudar… para atender um cadeirante, às vezes era uma reforma grande 

que ninguém tava a fim de fazer, foi bastante difícil” (Entrevistada 9). 
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Existem também barreiras relacionadas à falta de confiança e credibilidade no trabalho que será 

desenvolvido pelas PCDs, pois grande parte das vagas disponíveis exige pouca ou nenhuma 

qualificação e por consequência exigem pouco do intelecto dos trabalhadores: “porque grande 

parte dos cargos pra deficiente são cargos de baixa complexidade e baixa remuneração. Então, 

e aí dificilmente as pessoas são... as pessoas têm oportunidades realmente iguais e tudo mais” 

(Entrevistado 10). 

Diante das diversas barreiras impostas para contratação das PCDs, mesmo reconhecendo o 

avanço dos últimos tempos com a lei de cotas, a opção de prestar concurso público foi feita pela 

maioria dos entrevistados: “A grande vantagem de concurso público é que você passa num 

cargo como qualquer outra pessoa, então eu falo pra todo deficiente que eu encontro né, que 

concurso público é a melhor opção” (Entrevistado10).  

4.3 Família 

A importância da família na fala dos entrevistados é inegável, analisando as transcrições feitas, 

pode-se perceber que os entrevistados constantemente abordam assuntos relacionados ao papel 

da família em suas vidas.  

A participação da família na vida da PCD, desde o seu diagnóstico “constitui um fator decisivo 

no processo de desenvolvimento global da pessoa com deficiência, na construção de sua 

individualidade, bem como de sua futura inclusão e participação social”. (GLAT, 2004), 

conforme podemos comprovar na fala do entrevistado 10 “A família é nossa base. Foi 

fundamental para que eu tivesse uma adaptação tranquila (...) foi sempre unida e muito 

importante né, pra me passar essa tranquilidade, que eu teria essa estrutura pra me adaptar a 

essa vida nova”. 

Ponto de grande destaque na fala dos entrevistados, o apoio da família se mostrou como 

incentivador nas diversas atividades diárias “Meus pais, eles sempre me incentivaram a fazer, 

a me virar (...) eu aprendi isso desde pequena, a me virar, a contornar as dificuldades se é que 

posso falar assim e é o que eu venho tentando fazer até hoje” (Entrevistado 5). 

A relação com a família está constantemente relacionada ao modo como eles encaram a vida 

em sociedade “Minha mãe me obrigou a continuar indo a escola. Porque ela falava não você 

tem que aprender a lidar com isso, você vai lidar com isso a vida toda, então você não tem muita 

opção e realmente não tinha mesmo” (Entrevistada 5). 

O fato da família não tratá-los de maneira diferente em relação aos outros membros da 

sociedade e da própria família, tratar da maneira mais natural possível é de grande importância, 

fazendo com que os entrevistados não se sintam menosprezados diante das outras pessoas “E a 

minha família toda, não mudou nada, isso que é importante, ninguém ficou me tratando como 

coitadinha, pelo contrário queriam que eu fizesse as coisas. Então isso aí é uma continuação da 

normalidade, continuei do jeito que deu” (Entrevistada 9). 

A fala da Entrevistada 9 pode ser confirmada nos estudos de Glat (2004) que indicam que a 

maneira como a pessoa com deficiência é tratada dentro de seu círculo familiar, nas atividades 

rotineiras, está diretamente relacionada ao quesito inclusão social. A maneira como a família 
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lhe permite participar das diferentes relações e situações, independentemente das diversas 

barreiras, está relacionado aos diferentes graus de inclusão na sociedade. A mesma autora 

constatou em suas observações da vida de PCDs, que aquelas que possuem uma vida social 

mais “normal” são também as mais integradas dentro de seu círculo familiar (GLAT, 1996). 

Questões relacionadas à confiança dos familiares na capacidade das PCDs também vieram à 

tona no discurso dos entrevistados, quando a família acredita na capacidade das PCDs o 

incentivo fica maior: “hoje eu estou mais independente. Antes eles ficavam com medo e tal, 

hoje eu tomo minhas próprias decisões” (Entrevistado 8). A importância do incentivo familiar 

também pode ser percebida na fala da Entrevistada 7:  

A faculdade no começo o pessoal ficava meio assim: ‘você realmente vai 

fazer faculdade, vai ser publicitária’, aí eu fui correndo atrás e tal, e 

depois que eles foram vendo ‘olha realmente ela tem condições, ó tá 

dando certo’, teve essa barreira no início, mas eu acho que é muito medo, 

sabe, um pouco de protecionismo aí. E os parentes né, com aquela coisa: 

‘a é... porque você não tenta aposentadoria? Fica em casa, melhor’ (...) 

essas coisas, acontecem. Aqui em casa não, hoje em dia não, o pessoal já 

tá bem mais tranquilo, já sabe como que é, que eu dou conta. (...) Mas 

alguns familiares ficam ainda assim com alguma coisa ou outra, mas hoje 

é bem menor também. Hoje mudou muito, graças a deus mudou 

(Entrevistado 7). 

A família é uma grande incentivadora, mas por diversas vezes o excesso de zelo e a 

superproteção desempenhada pelos familiares e que pôde ser percebida desde a infância "Eu 

entrei na escola com seis anos (...) porque minha mãe tinha medo de me colocar na escola mais 

novinha. Ela tinha medo dos meninos me machucarem, me baterem, eu cair, passar um meteoro 

e cair na escola que eu tava… vários medos de mãe mesmo" (Entrevistada 5). Até a vida adulta, 

“Ficavam com medo de sair sozinho, antes ficavam. Logo no início que foi tudo novo né?! 

Tinha que adaptar minha mãe não deixava nem eu sair sozinho… e hoje não, eu vou à hora que 

eu quiser” (Entrevistado 8), pode acabar inibindo o comportamento das PCDs, causando 

sofrimento por desacreditarem em suas capacidades. 

Essa dualidade no papel desempenhado pela família, ora incentivador, ora limitador foi 

percebido em estudos feitos por Glat (1996) apontam que a importância da família no processo 

de integração na vida das PCDs é constantemente ressaltada, porém é preciso analisar essa 

relação partindo de dois pontos de vista: “a facilitação ou impedimento que a família traz para 

a integração da pessoa portadora de deficiência na comunidade, e a integração da pessoa com 

deficiência na sua própria família” (GLAT, 1996, p.111). 

Por isso em alguns casos a primeira barreira a se transpor, antes mesmo de entrar no mercado 

de trabalho é a barreira familiar, fazer-se acreditar e confiar é algo que as PCDs precisam 

conquistar inclusive dentro da própria família “porque a primeira barreira a se transpor chama-

se família pra todas as PCDs, sem exceção” (Entrevistado 1). 
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A independência é definida por Sassaki (1999) como a faculdade de decidir sem depender de 

outras pessoas, como os membros da família. A pessoa com deficiência pode ser mais 

independente se tiver sua prontidão de decidir desenvolvida e estimulada, mas em muitos casos 

a família não considera o empoderamento da PCD de realizar suas próprias escolhas, de evoluir 

e se fortalecer. Essa situação foi percebida nas entrevistas realizadas “aí eles não queriam me 

colocar na escola porque achavam que (...) se eu forçasse a visão eu ia ficar cega, aí por medo 

de eu ficar cega, eles não me colocaram na escola, aí eles acharam melhor deixar eu sem 

aprender nada” (Entrevistada 4). 

Preconceito até dentro da família também, porque a minha família 

achava que eu nunca ia ser ninguém na vida e que eu nunca ia conseguir 

nada sabe?(...) Então dentro da minha própria família eu sofri 

preconceito. (...) eu não tive muito escolha ou eu tinha que lutar ou eu 

ia ser ninguém entendeu? Eu nunca desisti, uma coisa que eu tenho 

muito dentro de mim é determinação (Entrevistada 3). 

 

4.4 O olhar sobre a deficiência 

As entrevistas revelaram que o olhar da sociedade para a PCD ainda é carregado de preconceito. 

As oportunidades são limitadas devido a concepções das PCDs como incapazes: “a capacidade 

é a oportunidade, qualquer pessoa que não tem oportunidade nunca vai ter a capacidade 

desenvolvida” (Entrevistada 1), “As pessoas não olham pro outro vendo a capacidade que ele 

tem, olha pro outro e vê somente o preconceito deles estampado ali” (Entrevistada 7). 

Os entrevistados consideram a lei de cotas essencial para o ingresso da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho e que sem ela não estariam empregados. Porém, consideram que a lei 

não reflete o pensamento da sociedade em relação às PCDs e a inclusão no trabalho: “Não é 

uma coisa muito de respeito com o próximo, é uma coisa da lei que se você não cumprir você 

é multado (...) você tem a lei, beleza é um avanço. Mas as pessoas (...) não compram aquela 

ideia” (Entrevistada 5). 

Nós já estamos com mais de vinte e três anos de lei de cotas e, no 

entanto ainda existe dificuldade porque a lei de cotas, ela foi 

implementada e não houve uma sistematização para que esclarecesse a 

sociedade de que... Do porque as PCDs têm que trabalhar né?! Porque 

que a sociedade tem que mudar a concepção, tem que acolher, tem que 

admitir essas pessoas, porque a grande maioria tem toda possibilidade 

de trabalhar (Entrevistada 1). 

Outro ponto que apareceu reiteradamente na fala dos entrevistados é a necessidade de sempre 

provar que tem a capacidade de realizar determinada tarefa o que dificulta criar uma reputação 

no ambiente de trabalho: “Você dá o seu melhor, mas eu tenho que dar o dobro do meu melhor, 

eu tenho que provar a todo o momento que eu tenho capacidade, pras pessoas, pro meu trabalho, 

pra minha vida, pra tudo no geral, é complicado” (Entrevistada 3). 
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Todos os lugares que eu entrei, eu levei em torno de um mês e meio pra 

provar que eu não era somente boa de trabalho como eu era capaz, e é 

totalmente diferente com pessoas que não tem deficiência porque o que 

não tem deficiência simplesmente tem que mostrar que você é bom de 

serviço, isso aí com duas semanas você consegue mostrar. (...) a gente 

tem que fazer esforço dobrado pra conseguir tirar o véu do preconceito 

das pessoas pra enxergar somente o ser humano, porque no primeiro 

momento todo mundo só vê a deficiência (Entrevistada 7). 

Sassaki (1999) diferencia os conceitos de integração e inclusão. A integração se constituía de 

um esforço unilateral da pessoa com deficiência, da sociedade pouco ou nada se exige de 

modificações de atitude, espaço físico e práticas sociais. Já a inclusão é conceituada como um 

processo bilateral, onde a sociedade se adapta para incluir as PCDs e essas se preparam pra 

assumir os papeis sociais. Pelas entrevistas é perceptível que a maior parte das empresas ainda 

está na fase da integração: 

Eu acho que o mercado de trabalho, também, ele tá muito ainda restrito 

a questão de adaptação. (...) você tem que chegar na empresa e ela já 

sabe que você é deficiente físico, tem que ter todo preparo pra 

adaptação. Não é o deficiente que tem que adaptar a empresa não, é a 

empresa que tem que se adaptar e esta sendo o contrário (Entrevistada 

3). 

A mobilidade das PCDs encontra barreiras na sociedade, tanto físicas como atitudinais, a 

dificuldade de locomoção ainda hoje é um problema para a inclusão plena: “eu acho que o 

preconceito contra o deficiente físico ele é muito maior. Sabe por quê? Porque a gente é limitado 

do direito de ir e vir. Aqui em Belo Horizonte não tem mobilidade, acesso a nada, é tudo mais 

difícil” (Entrevistada 3). 

Situações de preconceito vividas ficaram evidentes, preconceito este fruto muitas vezes da falta 

de informação e do saber lidar com a pessoa com deficiência: 

Existem vários comportamentos de preconceito e isso não é só no 

mercado de trabalho não, às vezes dentro da própria família inclusive 

isso existe, (...) a gente não precisa ser um expectativa da sociedade, a 

sociedade que tem respeitar a nossa condição e abrir oportunidade 

entendeu? (...) As pessoas não merecem ser desrespeitadas porque o 

preconceito é um desrespeito, é uma violência entendeu? Então ou a 

gente trabalha para melhorar a sociedade ou então nos estamos 

realmente fadados a uma situação social muito ruim para todo mundo 

(Entrevistada 1). 

Apesar de notarmos certo esforço na elaboração de políticas de conscientização a respeito da 

inclusão, acessibilidade e respeito das diferenças, muitas más experiências foram relatadas a 

respeito do modo como a sociedade percebe a PCD. A visão estigmatizada de que a PCD é 

incapaz e situações de preconceito são constantemente vivenciadas. 
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5. Reflexões finais 

Após a análise do conteúdo das entrevistas identificamos como se dá a relação das PCDs com 

a dinâmica entre trabalho e subjetividade. O trabalho se apresentou mais do que um meio de 

subsistência, sendo um importante local de socialização e realização pessoal. A inserção das 

PCDs nas empresas apresentam diversas dificuldades, desde aspectos físicos do local até 

comportamentais dos colegas de trabalho, dificuldades estas, que impactam nas vivências de 

prazer e sofrimento. 

As vivências de sofrimento tem em sua origem a falta de reconhecimento de suas capacidades 

produtivas, o desinteresse pelas reais necessidades de adaptações nos locais de trabalho, no 

subemprego de suas habilidades e na falta de possibilidade de ascensão.  

Aspectos que levam a experiências do sofrimento, ao serem identificados e corrigidos podem 

se juntar a outros proporcionando vivências de prazer no trabalho, como possibilidade de 

ascensão, voz ativa na empresa e reconhecimento do trabalho. Cabendo citar que o fato de se 

trabalhar com aquilo que gosta e que estudou para, é capaz de gerar prazer. 

Percebemos então, que são necessárias mudanças efetivas no ambiente de trabalho para que as 

PCDs sintam-se realmente reconhecidas, valorizadas e integradas no processo produtivo da 

empresa. Mudanças que vão desde adaptações de estações de trabalho, até de concepções e 

comportamentos pré-estabelecidos dos colegas de trabalho, que por vezes acreditam que as 

PCDs tem uma capacidade inferior e por isso não lhes oferecem possibilidades de ascensão 

dentro das empresas. São necessárias mudanças que possam promover a igualdade de 

oportunidades para pessoas com e sem deficiência. 

Um aspecto comum nas respostas dos entrevistados foram as diversas barreiras que eles têm de 

enfrentar em seu dia a dia.  Uma delas vem de dentro da própria família que por diversas vezes, 

seja por excesso de zelo ou por falta de conhecimento/preparo, impede que seus familiares com 

deficiência se capacitem e venham a exercer atividades profissionais. Por outro lado, quando 

essa barreira é superada, a família funciona como grande incentivadora no processo de inclusão 

na vida em sociedade que ainda carrega a visão da PCD como incapaz.  

A identificação dos fatores geradores de prazer e sofrimento pode servir como base para 

elaboração de políticas por parte das empresas e do governo que vislumbrem o aumento da 

inclusão dessas pessoas e com isso a sensação de pertencimento e de integração ao processo 

produtivo da empresa e da vida em sociedade, trazendo benefícios tanto para o empregado, que 

terá seu trabalho e suas capacidades reconhecidas, quanto para o empregador que terá um 

funcionário motivado para realizar suas funções. 

Ficando como possibilidade de estudos posteriores, a história de vida desses personagens e 

como essas barreiras enfrentadas no dia a dia, principalmente as da família influenciam o 

comportamento no trabalho e na vida. 
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