
LÍVIA COUTO GUEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARREIRAS ATITUDINAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR: QUESTÃO DE EDUCAÇÃO E EMPREGABILIDADE 

 

 

 
 

 

Dissertação apresentada ao curso de 

Mestrado em Educação, do Programa de 

Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre em Educação. 

 

 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Francisco José de Lima 

 

RECIFE 

2007 

 



 II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guedes, Lívia Couto 

 

Barreiras atitudinais nas instituições de ensino 
superior: questão de educação e empregabilidade  / Lívia 
Couto Guedes.  –  Recife : O Autor, 2007.  

  271 f. : il. ; quadros. 
 

 

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de
Pernambuco. CE. Educação, 2007. 

  

  
  Inclui bibliografia e anexos. 
 

 

  1. Discriminação no emprego. 2. Educação inclusiva. 3.
Barreiras atitudinais. 4. Deficientes. 5. Educação especial - 
Empregabilidade   I. Título. 

  

         
37 CDU (2.ed.) UFPE  
371.9 CDD (22.ed.)    CE2008-007  

 



 III 

 



 IV 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a todas as PESSOAS, 

No afã de que suas ATITUDES  

REFLITAM, o mais breve possível,  

A sociedade inclusiva 

Que TODOS desejamos. 

 

 



 V 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao Meu Pai Divino, pela bênção que é reconhecer Sua presença em minha vida. 

 

À minha família, por me ensinar tão espontaneamente que somos o que desejamos 

ser e podemos o que acreditamos. Especialmente aos meus pais, Fátima e Marconi, por 

ressaltarem que um saber edificante é aquele que nos torna pessoas melhores e úteis 

socialmente. Um saber que não tem esse propósito é carga que de nada serve. 

 

Ao orientador desta pesquisa, Prof. Dr. Francisco José de Lima, pelas muitas vezes 

em que precisei refazer o percurso emocional e cognitivo para escrever as linhas 

necessárias à conclusão deste trabalho, principalmente por sempre ajudar a localizar em 

mim a potencialidade para fazê-lo. 

 

Aos Professores do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE, por 

influenciarem na solidificação de minhas escolhas acadêmicas, ajudando-me a 

identificar os caminhos para fazer esta pesquisa. 

 

Às Professoras Ana Márcia Luna Monteiro e Clarissa Martins de Araújo, do 

Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação, e à 

Professora Rosângela Aparecida Ferreira Lima, do Departamento de Lingüística do 

Centro de Artes e Comunicação, por participarem da Qualificação deste trabalho, 

viabilizando a transformação do projeto em dissertação. 

 

À Profª. Drª. Rosângela Aparecida Ferreira Lima, por disponibilizar-se tão 

prontamente a revisar meus escritos, ultrapassando a identificação dos erros para apontar 

possibilidades de reescrita. 

 

Às Instituições de Ensino Superior participantes, especialmente aos Profissionais 

de Seleção e Gerenciamento de Pessoal e aos Auxiliares Técnicos que atuaram como 

sujeitos desta pesquisa. 

   

 



 VI 

À minha irmã Larissa, por sua sensibilidade e interesse em contribuir com este 

trabalho, colaborando com as transcrições das entrevistas e me brindando com suas 

reflexões. 

 

Aos amigos do Centro de Estudos Inclusivos (CEI/UFPE), por me oferecerem uma 

amizade gratuita ao mesmo tempo em que me ajudavam a desvelar o ponto de vista 

inclusivo, discutindo, incentivando e me acompanhando nas descobertas. 

 

Aos colegas da Turma 23 do Mestrado, em especial à Neulia, André, Ryta e Ednéa, 

por participarem dos momentos iniciais desta pesquisa, interessando-se pelos meus 

objetivos acadêmicos e compartilhando seus conhecimentos e descobertas comigo. 

Também agradeço aos amigos Edilaine e Gustavo, cujas participações nas disciplinas 

contribuíram para o entendimento das questões inclusivas. 

 

À minha tia Mércia e à minha prima Uilah, por se disponibilizarem a me receber 

em sua casa, oferecendo o suporte necessário à qualificação deste trabalho, sem o qual 

não teria sido possível continuar. 

 

Aos amigos do Grupo Sri Sathya Sai, especialmente a Dona Dora, Alcione e Pedro, 

pelo carinho, amizade e incentivo. 

 

Aos amigos do Núcleo Espírita Jesus no Lar, por me ajudarem a repor as energias e 

por incentivarem meus propósitos. Um especial agradecimento aos amigos que, 

anonimamente, me têm trazido seu cuidado, conforto e dedicação, me ensinando que em 

todos os lugares e momentos é hora para crermos incondicionalmente na potencialidade 

do ser humano e em sua capacidade de melhorar o mundo a partir da transformação das 

próprias atitudes. 

 

À Noemia Azevedo, por me acompanhar no processo terapêutico que tem o condão 

de me fortalecer a cada dia, através do autoconhecimento. 

 

À Fabiana Tavares, por sua amizade, sensibilidade e pela atenção dispensada nas 

correções do texto. 

 

 



 VII 

Aos colegas do Senac, especialmente à Guiomar Barbosa, pelo apoio e confiança. 

 

Enfim, agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, me conduziram à 

realização desta pesquisa, tornando possível a disseminação da filosofia inclusiva para 

benefício da sociedade e das pessoas que a constituirão. 

 



 VIII 

RESUMO 

 
 
 
 
A presente pesquisa investigou as barreiras atitudinais praticadas contra pessoas com 
deficiência empregadas em Instituições de Ensino Superior, tanto quando de sua contratação, 
quanto do acompanhamento de suas atividades laborais nessas instituições. De cunho 
qualitativo, este estudo entrevistou 93% das IES de Recife que revelaram ter 100 ou mais 
empregados, portanto, estando obrigadas, na forma da lei, a empregar pessoas com 
deficiência. Os respondentes das entrevistas, feitas por meio de roteiro, visando à detecção de 
barreiras atitudinais, eram profissionais responsáveis, entre outros setores, pelo Recrutamento, 
Seleção e Gerenciamento de Pessoal dessas IES. Verificou-se que as IES apresentam as 
principais barreiras atitudinais conhecidas pela literatura, dentre as quais as de adjetivação, 
propagação e particularização, demonstrando entender que o empregado com deficiência 
desempenha suas funções de forma limitada, que não gera lucro para as instituições e que 
atrapalha no andamento das tarefas laborais. Concluiu-se que para as IES a empregabilidade 
de pessoas com deficiência corresponde apenas ao mero cumprimento de uma exigência legal, 
o que implica dizer que essas instituições não realizam de forma inclusiva suas contratações, 
os processos seletivos e o acompanhamento no posto de trabalho dos profissionais com 
deficiência, deixando-os aquém de sua potencialidade laboral. Sugere-se que as barreiras 
atitudinais existentes sejam pesquisadas com mais profundidade, que se investigue novas 
barreiras atitudinais nas IES e em outros locus, e que se atente para a influência da Educação 
na construção e perpetuação dessas barreiras, bem como para a importância do ensino de 
atitudes e valores inclusivos nas escolas, a fim de que as novas gerações construam sua 
formação sob a perspectiva do respeito à diversidade humana, ou seja, sem barreiras, sejam 
elas físicas ou de qualquer outra natureza, incluindo-se aí as barreiras atitudinais. Por fim, 
defende-se que as barreiras atitudinais são as potencializadoras das demais barreiras, o que 
significa que constantes nas barreiras arquitetônicas, comunicacionais, instrumentais e outras 
estão presentes, antes de tudo, as barreiras atitudinais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Barreiras Atitudinais; Educação Inclusiva; Consciência Inclusiva; 
Empregabilidade; Pessoa com deficiência. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
This present research investigated attitudinal barriers practised towards people with 
disabilities employed in graduate schools (GS), both at time of employment and whilst 
working in those institutions. This is a qualitative study where 93% of the GS located in the 
city of Recife, PE, with more than 100 employees and therefore obliged to comply with 
Federal Law and employ people with disabilities. The interviews were conducted in such a 
manner to detect attitudinal barriers from professional staff in many occasions responsible for 
human resources department in those GS. It was found that GS’s presented the main 
attitudinal barriers known in literature adjectivation, propagation and particularization that is. 
That shows GS understand that employees with disabilities are limited in their abilities to 
perform functionally and furthermore they don’t generate profit to those institutions and 
hinder the overall performance of their team. This leads to the conclusion that to GS the fact 
that they employ people with disabilities is a mere formality of the Law leading to yet another 
conclusion; these institutions neither employ people with disabilities in an inclusive way, nor 
have inclusive recruitment processes. They have poor or no follow up on the professionals 
employed therefore hindering their potential to perform. It is suggested that attitudinal barriers 
in GS have a more in depth research so as to find new barriers in GS as well as in other 
places. Special attention is needed to the influence that education has in building and 
perpetrating barriers as well as to the importance of teaching inclusive attitude and values at 
schools in order to pass on to generations to come values of respect to human diversities, 
without barriers of any nature including attitudinal barriers. Finally it is postulated that 
attitudinal barriers potentialize other barriers. That means architectural, communicational, 
instrumental and other barriers are primarily attitudinal barriers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Attitudinal Barriers, Inclusive Education, Inclusive Awareness, Employment, 
People with disability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos tempos, temos identificado a consolidação de um movimento 

crescente de auto-afirmação e reivindicação social que vem chamando a atenção da 

sociedade para o estado de marginalização e exclusão no qual se encontram milhares de 

pessoas com deficiência em todo o mundo. 

A exemplo dessa nova ordem, um cenário de luta e militância em favor dos 

interesses desse segmento vem se materializando na forma de publicações de diversas 

declarações, cartas de princípios, resoluções, convenções, estatutos e outros 

documentos1, inclusive de caráter legal, trazendo à baila reivindicações acerca da 

emergência de atitudes e ações afirmativas na sociedade, em prol do suprimento de suas 

demandas sociais e humanas. 

Em geral, o conteúdo das demandas registradas nesses documentos confirma o 

status da exclusão, reclama a falta de acesso aos direitos básicos conferidos a todo 

cidadão, denuncia a presença de barreiras atitudinais, ressalta o valor de humanidade 

inerente a todas as pessoas, resgata a crença na potencialidade das pessoas com 

deficiência e destaca a necessidade de uma vida digna, entendida como sinônimo da 

participação plena de todas as pessoas nos vários campos da atuação humana, através do 

acesso e permanência nos ciclos de escolarização, trabalho/empregabilidade, lazer e 

cultura, e em todos os desdobramentos que implicam dessa participação. 

Um dos importantes documentos da UNESCO referentes aos direitos das pessoas 

com deficiência foi o originado na Conferência Mundial sobre Ações e Estratégias para 
                                                 
1 Constituem alguns dos documentos de referência sobre as demandas e direitos das pessoas com deficiência: a 
Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975), a Declaração de Salamanca (1994), a Declaração de 
Washington (1999), a Declaração de Madri (2002) e, mais recentemente, a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (2006). 
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Educação, Prevenção e Integração, ocorrida em Málaga (Espanha), documento este 

conhecido como Declaração de Sundberg, que já em 1981 fomentava a discussão de 

conceitos até hoje debatidos, como a equiparação de oportunidades, o empoderamento 

das pessoas com deficiência e a necessidade de se promover educação e trabalho em 

ambientes comuns não segregados. 

No ano de 1990, a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien (Tailândia), definia uma agenda de ações afirmativas de atenção às demandas 

educacionais de 155 governos, dentre eles o Brasil. 

Em Assembléia Geral das Nações Unidas, destacou-se o termo “Sociedade para 

Todos” como proposta de “estratégia de longo prazo” a estender-se para além do ano 

2000, com o objetivo de melhorar o status da pessoa com deficiência no mundo e 

construir os mecanismos para sua inserção na sociedade inclusiva. Na ocasião, 

enfatizou-se também a necessidade de os Países Membros envidarem esforços contínuos 

para cumprirem suas agendas e ressaltou-se a necessidade de se dar atenção especial à 

situação das pessoas com deficiência nos países em desenvolvimento (Resolução 45/91, 

ONU). 

Conforme sugere a expressão, numa “Sociedade para Todos” não apenas as 

demandas de grupos vulneráveis são levadas em conta, mas sim os interesses sociais de 

todas as pessoas, visto que o ideal da plena participação é uma máxima defendida para 

todas as sociedades. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948). 

Segundo Werneck (2000), na sociedade para todos não há vantagens ou 

privilégios; desaparecem as segregações por classe, raça, gênero, opção sexual, etnia, 

linguagem, crença religiosa, nacionalidade ou em razão de deficiência, uma vez que 

todas as “minorias” são percebidas como descendentes da mesma raça humana. 
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Sob essa perspectiva, movimentos mantidos pelos diversos grupos vulneráveis, 

(e.g., mulheres, pobres e negros), seguem linha semelhante de reivindicações, 

ressaltando o descumprimento dos deveres instituídos aos governos e a conseqüente 

violação de seus direitos sociais e humanos, o que demonstra que a marginalização das 

“minorias”, na verdade, corresponde à marginalização da grande maioria social. 

Ainda segundo Werneck (2002, p.21): 

 

A sociedade para todos, consciente da diversidade da raça humana, estaria 
estruturada para atender às necessidades de cada cidadão, das maiorias às 
minorias, dos privilegiados aos marginalizados. Crianças, jovens e adultos 
com deficiência seriam naturalmente incorporados à sociedade inclusiva, 
definida pelo princípio: “todas as pessoas têm o mesmo valor”. E assim 
trabalhariam juntas, com papéis diferenciados, dividindo igual 
responsabilidade por mudanças desejadas para atingir o bem comum.  

 

Referindo-se à implantação da sociedade para todos, a ONU estabeleceu o ano de 

2010 como sendo o limite desejado para que todas as sociedades solucionassem as 

questões relativas às demandas sociais das pessoas com deficiência, de modo a se 

tornarem sociedades não excludentes pela promoção de políticas e programas de 

sensibilização para a diversidade (ONU, Resolução 45/91). 

Conforme Sassaki (1997, p.167-168), a Inclusão Social de pessoas com deficiência 

se configura como: 

[ ] o processo pelo qual a sociedade e o portador de deficiência procuram 
adaptar-se mutuamente tendo em vista a equiparação de oportunidades e, 
conseqüentemente, uma sociedade para todos. A inclusão (na escola, no 
trabalho, no lazer, nos serviços de saúde etc.) significa que a sociedade deve 
adaptar-se às necessidades da pessoa com deficiência para que esta possa 
desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida. 

 

Portanto, incluir as pessoas com deficiência significa ajustar a sociedade às 

necessidades de seus membros, oferecendo igualdade nas condições de acesso e 

permanência nos ambientes, garantindo o usufruto dos bens e serviços socialmente 

construídos, de modo que todos possam atuar plenamente em sociedade. 
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Segundo a Declaração de Sapporo (2002): 

A participação plena começa desde a infância nas salas de aula, nas áreas de 
recreio e em programas e serviços. Quando crianças com deficiência se 
sentam lado a lado com outras crianças, as nossas comunidades são 
enriquecidas pela consciência e aceitação de todas as crianças. Devemos 
instar os governos em todo o mundo a erradicarem a educação segregada e 
estabelecer uma política de educação inclusiva. (Grifo nosso). 

 
De acordo com Gil (2005, p.16): 

 

A Escola Inclusiva respeita e valoriza todos os alunos, cada um com a sua 
característica individual e é a base da Sociedade para Todos, que acolhe 
todos os cidadãos e se modifica, para garantir que os direitos de todos sejam 
respeitados. 
 

Corroborando com essa visão, Mantoan (2001) defende que o objetivo das escolas 

de caráter inclusivo é atender às necessidades específicas de cada pessoa e que essa 

adaptação pode ser compartilhada com os colegas de classe, da escola ou mesmo por 

profissionais de áreas afins. 

Mittler (2000, p.17), por sua vez, afirma que: 

 
A Inclusão diz respeito a cada pessoa ser capaz de ter oportunidades de 
escolha e de autodeterminação. Em educação, isso significa ouvir e 
valorizar o que a criança tem a dizer, independentemente de sua idade ou de 
rótulos. 

 
 

Acordes com os autores acima, acreditamos que se a escola construir e construir-se 

esteada em atitudes de respeito às diferenças, valorização da diversidade e defesa dos 

direitos sociais e humanos, também das pessoas com deficiência, ela será o próprio 

reflexo de uma sociedade inclusiva. 

Sob essa égide, a Declaração de Salamanca (1994) reafirma o compromisso com a 

Educação para Todos e reconhece a necessidade e urgência de que os princípios da 

inclusão escolar sejam alcançados dentro do sistema regular de ensino: 
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[ ] escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

 

Nessa linha de pensamento, Claudia Werneck, em entrevista concedida à Editora 

Senac (2005, p.163), ressalta a importância da escola inclusiva também para a formação 

educacional das pessoas com deficiência em outros estágios: 

 

A inclusão começa em sala de aula. Esta opinião é unânime entre os 
especialistas que divulgam a inclusão em todo o mundo. Afinal, é na 
formação das crianças que está a postura da sociedade mais adiante. O 
mesmo vale para a educação profissional inclusiva, que em prazo menor 
estimula o convívio entre todos os futuros profissionais, fortalecendo a 
cidadania. 

 

Sendo a escola o locus principal de formação do futuro indivíduo adulto, uma 

educação sem barreiras atitudinais demandará, portanto, uma pedagogia inclusiva 

(aplicada desde a infância), o que resultará na construção de uma consciência inclusiva, 

logo, em uma sociedade inclusiva. Essa escolarização sem barreiras atitudinais, 

consciente da individualidade de cada um dos alunos, isto é, de cada um dos indivíduos 

sociais, poderá se reverter em carreiras profissionais bem sucedidas para todos, inclusive 

para as pessoas com deficiência, resultando no benefício da sociedade, em virtude da 

convivência natural com a diversidade humana. 

Para Lima et. alli. (2004, p.11-12): 

 

Hoje, na Inclusão Social, assume-se que a sociedade deve e é capaz de 
transformar-se para receber o portador de necessidades especiais e viabilizar 
a convivência de pessoas com deficiência ou não, em conjunto, participando 
ativamente de todo tipo de atividades (inclusive as laborais), nos locais em 
que elas se derem, sem prejuízo de seus direitos de cidadão e sem 
paternalismos. 

 



 18 

[ ] Na escola, a Inclusão ensina na prática, o verdadeiro significado da 
diversidade; no trabalho, ela desenvolve nos demais empregados o sentido 
da cooperação (em lugar da competição), da parceria (em lugar do 
individualismo), e do respeito (em lugar da soberba). 

 

Segundo Ross (1998), numa sociedade capitalista, além da educação, as duas 

principais formas de participação social dos homens são a organização política e o 

trabalho. 

Uma sociedade que se constrói sobre barreiras atitudinais em relação a seus 

membros inviabiliza a participação plena desses membros na plenitude da sociedade 

que, ainda relegando-os, é deles composta. Logo, é nas relações de trabalho, isto é, nas 

próprias relações laborais, que perceberemos o reflexo da construção de uma 

consciência inclusiva ou excludente. Na primeira, assim como na educação, teremos no 

trabalho o acolhimento de cada um dos membros sociais; na segunda, a sociedade 

excludente, o direito ao trabalho será reservado a alguns e denegado àqueles a quem foi 

denegada a educação, a igualdade de oportunidades e de condições. 

Consoante o artigo 28 do Decreto Nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999: 

 
O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino 
fundamental ou médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à 
educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que lhe 
proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 

 

Então, o ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho está, de 

alguma forma, vinculado à educação profissional e/ou superior, a qual sucede o ensino 

básico, de responsabilidade da escola. Assim, as dificuldades de acesso ao trabalho ou 

emprego poderão ser definidas ainda na educação básica e dependerão, em alto grau, do 

tipo de educação adotada. 

Mattar (2003) defende que, no caso das pessoas com deficiência, a dependência 

que se revela entre a educação que lhes é oferecida e o trabalho conquistado é um 
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problema de debilidade “estrutural” que acarretará outros problemas periféricos que, por 

sua vez, poderão dificultar o acesso dessas pessoas aos postos de trabalho. 

(http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=7252). 

Segundo dados estatísticos obtidos no último Censo Demográfico (IBGE, 2000), a 

maioria das pessoas com deficiência apresenta baixos níveis de escolaridade e 

empregabilidade – do total de 24,5 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência 

(o correspondente a 14,5% da população brasileira), apenas 9 milhões trabalham e, 

dentre os que trabalham, mais de 50% não têm renda superior a dois salários mínimos. 

Disso compreende-se que há uma forte correlação entre a baixa escolaridade, a 

remuneração e a própria empregabilidade das pessoas com deficiência. 

Em face dessa realidade, no ano de 1990, a Lei Nº. 8.112 passou a garantir que 

profissionais com deficiência tivessem sua participação em concursos públicos 

legitimada, através da reserva de até 20% de suas vagas. 

No setor privado, a reserva de mercado para profissionais com deficiência é 

exigida pela Lei Federal Nº. 8.213/91, que determina um percentual de vagas de 2% a 

5% nas empresas com 100 (cem) ou mais empregados, variando de acordo com o 

montante. 

A chamada Lei de Cotas, como foi popularizada, é uma medida de discriminação 

positiva que vem buscando preencher uma lacuna detectada nos programas de 

empregabilidade das empresas ao criar um espaço privilegiado para que candidatos a 

cargos profissionais, com deficiência, tenham legitimado o direito de participação em 

concursos e processos seletivos de empresas públicas e privadas, e de neles concorrer 

em condições de igualdade2. 

                                                 
2 Vale salientar que esses recursos legais, uma vez atuando como políticas públicas compensatórias, 
devem ter sua utilização concomitante aos programas de erradicação das ações discriminatórias que são 
cúmplices da exclusão e marginalização de milhares de cidadãos com deficiência, e que os vêm afastando 
das possibilidades naturais de inserção no mercado de trabalho. 
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Mas a despeito da existência de dispositivos legais e orientações normativas para a 

contratação de profissionais com deficiência, a realidade aponta para a presença de 

várias barreiras obstruindo a efetivação desse direito, manifestadas em atitudes de 

resistência por parte das empresas em contratar empregados com deficiência e na falta 

de aptidão para o trato com essa nova realidade dentro de seus espaços. 

Refletindo sobre isso, o Consultor Mauro Ribeiro (http://www.institutomvc. 

com.br/) aponta a existência de, pelo menos, quatro razões para que as empresas 

brasileiras contratem profissionais com deficiência: 

- Razão Legal, que se baseia na legislação sobre a reserva de mercado (Lei Nº. 

7.853/89, Nº. 8.213/91 e Decreto 3.298/99); 

- Razão Funcional, que consiste nos mesmos critérios de adequação do posto de 

trabalho ao profissional, sendo pouco alterada em comparação com os processos 

seletivos de profissionais sem deficiência; 

- Razão Social, que agrega valor às empresas através do marketing da 

Responsabilidade Social; 

- Razão Emocional, que influencia positivamente no clima organizacional das 

empresas através do impacto que a presença de profissionais com deficiência passa a 

exercer nos colegas de trabalho e, conseqüentemente, no nível de satisfação interno. 

Sob o prisma da inclusão laboral, Carreira (1992) nos esclarece que a partir da 

presença de profissionais com deficiência nas empresas, o Administrador de Recursos 

Humanos, que é o responsável pelos processos seletivos também de pessoas com 

deficiência, passaria a reconhecer a capacidade que essas pessoas têm de realizar um 

trabalho no mesmo nível que as demais pessoas sem deficiência, desde que as suas 

limitações sejam respeitadas e as suas necessidades supridas. 

                                                                                                                                                         
 

 

http://www.institutomvc/
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Imbuídos dessa percepção, tanto o selecionador, como os gestores, passariam a 

considerar a participação de profissionais com deficiência nos processos seletivos, 

buscando eliminar preventivamente as atitudes excludentes que poderiam representar 

entraves à empregabilidade dessas pessoas. 

Acordes com essa afirmativa, Lima et. alli. (2005) defendem que “a empresa nada 

mais é que parte da sociedade, reflexo desta, agente transformador e passivo dessa 

mesma sociedade”, portanto, é seu dever assumir uma postura positiva diante da 

diversidade humana, buscando compreender a necessidade de profundas mudanças 

estruturais e, sobretudo, de transformar barreiras atitudinais em atitudes inclusivas, 

tornando seus ambientes menos excludentes e aptos à diversidade. 

Nesse contexto, não cabe mais aos empregadores, selecionadores, gestores e 

demais profissionais envolvidos na contratação de trabalhadores com deficiência a 

adoção de atitudes discriminatórias ou de quaisquer outros tipos de atitudes que se 

constituam como barreiras à efetiva inclusão laboral desses profissionais. 

Para Assis & Pozzoli (2005, p.342), “(...) ainda existe o preconceito difundido 

segundo o qual as pessoas portadoras de deficiência são incapazes ou inúteis para o 

trabalho. (...) Além de inibirem o candidato portador de deficiência, essas atitudes 

escondem a nódoa do preconceito que ainda macula o tecido social”. 

Face à existência de tais barreiras, o Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil, 

2007, p.10) orienta que: 

 
[ ] a contratação de pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer 
outra, eis que se espera do trabalhador nessas condições profissionalismo, 
dedicação, assiduidade, enfim atributos ínsitos a qualquer empregado. Não 
se quer assistencialismo, e sim oportunidades. 
O fato de a Constituição Federal afirmar de que todos são iguais perante a 
lei não é excludente da medida afirmativa de que se cuida. Trata-se de 
materializar a igualdade real entre as pessoas a partir do pensamento de que 
a verdadeira igualdade consiste em se tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na justa medida da desigualdade. 
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(http://www.mte.gov.br/fisca_trab/pub_pessoas_com_Deficiencia_no_Merc
ado.pdf). 
 

 

O MTE ressalta, ainda, a importância das orientações contidas na Convenção 

Internacional dos Direitos das Pessoas com deficiência (2006), que se constituiu como o 

primeiro documento de direitos humanos do século XXI, aprovado pela ONU. 

No que tange ao direito ao trabalho, o artigo 27 da referida Convenção declara 

que: 

 
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de 
trabalhar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Este 
direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de 
sua livre escolha ou aceito no mercado laboral em ambiente de trabalho que 
seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados 
Partes deverão salvaguardar e promover a realização do direito ao trabalho, 
inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, 
adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação [ ]. 

 

Com base no apresentado, seria esperado que as empresas de natureza educacional 

e, sobretudo, as Instituições de Ensino Superior (IES), não apresentassem barreiras 

atitudinais ou, pelo menos, que estas fossem “menores” que em outros sítios laborais, e 

não impedissem ou dificultassem o acesso e a permanência de trabalhadores com 

deficiência em seu seio. 

As IES, sendo formadoras educacionais, locus de reflexão e crítica social, lugar de 

produção e transformação sociais etc., acolheriam melhor e sem discriminação aqueles 

que para lá fossem trabalhar. Com essa perspectiva, a escolha das IES como lugar de 

investigação se torna indispensável, visto que são, ao mesmo tempo, disseminadoras de 

informação e construtoras das consciências que estarão ensinando/gerenciando/ 

conduzindo a sociedade como um todo. 
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Nesse ambiente, o trabalhador com deficiência encontraria respostas 

(acolhimento) às suas necessidades, seja de maneira prática, seja na busca de 

alternativas que o incluíssem. 

De modo a investigar se isso corresponde à realidade nas IES, o presente estudo 

opta por investigar aquelas que, por força de lei, teriam obrigatoriamente pessoas com 

deficiência em seu quadro funcional. 

Tendo em vista, portanto, que cabe às IES a sedimentação dos valores e hábitos 

profissionais dos graduandos, os quais acabarão por ocupar postos de trabalho em 

diversas áreas, tais como a Pedagogia Empresarial, a Psicologia Organizacional, a 

Administração de Empresas, a Medicina Ocupacional e tantas outras, salientamos a 

importância de se identificar a presença de barreiras atitudinais no interior dessas 

instituições, buscando compreender as lacunas e comprometimentos que essa presença 

gera para os empregados com deficiência, para as IES e, em última instância, para a 

própria formação de seus alunos. 

Tal estudo das barreiras atitudinais nas IES nos permite revelar como essas 

barreiras se manifestam na empregabilidade dos profissionais com deficiência, sob que 

ponto de vista os selecionadores aprovam ou desclassificam esses profissionais para os 

seus postos de trabalho e, sobretudo, que tipo de demandas os profissionais com 

deficiência contratados têm trazido ao conhecimento de seus superiores, e como tais 

solicitações têm sido interpretadas e geridas. 

Também permite-nos verificar se as próprias IES exercem aquilo que, a priori, elas 

estão para defender: a diversidade humana, o respeito à legalidade, a dignidade das 

pessoas humanas etc., assuntos de que tratam em seus cursos e que, certamente, podem 

aplicar em sua operacionalização. 
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Nosso trabalho, portanto, tem como objetivo geral investigar o impacto das 

barreiras atitudinais na empregabilidade das pessoas com deficiência nas IES, esteado na 

hipótese de que a existência de barreiras atitudinais no ambiente empresarial potencializa 

outros tipos de barreiras, tais como as arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, 

programáticas, instrumentais e outras. 

Mais especificamente, nossa pesquisa objetivou identificar/analisar de que maneira 

as barreiras atitudinais se manifestam, considerando a contratação e permanência de 

trabalhadores com deficiência nas Instituições de Ensino Superior da cidade do Recife, à 

luz da teoria da Inclusão. 

Entre as hipóteses explicitadas e implícitas nesse estudo, trabalhamos também com 

a hipótese de que as barreiras atitudinais ocorrem nas IES, assim como em outros locus 

sociais, mesmo porque, reconhecidamente, ainda não temos uma educação efetivamente 

inclusiva e uma pedagogia que construa no e com os alunos uma consciência de respeito 

à diversidade humana, às necessidades individuais e o respeito às deficiências.   

No capítulo 1 do presente estudo, apresentamos a revisão de literatura acerca das 

barreiras presentes no cotidiano das pessoas com deficiência, sobretudo das barreiras 

atitudinais que se interpõem ao seu cotidiano laboral; no Capítulo 2 trazemos os 

aspectos da Educação Inclusiva e a formação da Consciência Inclusiva para o trabalho; 

no Capítulo 3 nos debruçamos sobre a Empregabilidade da Pessoa com deficiência, 

enfatizando as legislações específicas que conduziram a noção do direito ao trabalho 

para o segmento das pessoas com deficiência; no Capítulo 4 apresentamos o Método 

utilizado na Pesquisa; e no Capítulo 5 nos reportamos à Análise dos dados coletados a 

partir das entrevistas realizadas. 
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Por fim, oferecemos as nossas Considerações sobre a pesquisa, apresentando as 

contribuições e reflexões alcançadas em função da literatura de referência e da análise e 

interpretação dos dados. 
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CAPÍTULO 1 – As Principais Barreiras Encontradas no Cotidiano das Pessoas 

com deficiência 
 

 
[ ] minha presença no mundo não é a de quem a 

ele se adapta mas a de quem nele se insere. 
É a posição de quem luta para não ser apenas 

objeto, mas sujeito também da História. 
 

(Paulo Freire). 
 

Neste capítulo apresentaremos uma revisão da literatura sobre as principais 

barreiras existentes no cotidiano das pessoas com deficiência, considerando, à luz da 

teoria da Inclusão, que elas se configuram como os verdadeiros entraves à participação 

plena dessas pessoas na sociedade. 

Em nosso país, toda ação empreendida em favor das pessoas consideradas dignas 

de cidadania se constitui como um dever. 

Segundo o artigo 227 da Constituição Federal (1988): 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, C.F., 1988). 

 

No que tange às pessoas com deficiência, o item II do referido artigo prevê “a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e 

obstáculos arquitetônicos”. (op. cit.). 

Em 1989, a Lei Nº. Lei Nº. 7.853 prioriza a criação de normas gerais em prol das 

pessoas com deficiência a fim de lhes assegurar o pleno exercício dos direitos 

individuais e sociais, discorrendo sobre as necessidades de adaptação nas áreas de 
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educação, saúde, formação profissional e trabalho, recursos humanos e edificações para 

o atendimento das demandas relacionadas às pessoas com deficiência. 

Já em 2001, o Plano Nacional de Educação anuncia a necessidade de uma “política 

explícita e vigorosa de acesso à educação” para que as pessoas com deficiência tenham 

assegurados os direitos educacionais. De acordo com o Plano, a política deve abranger 

os âmbitos social e educacional, reconhecendo que: 

 

[ ] O ambiente escolar como um todo deve ser sensibilizado para uma 
perfeita integração. Propõe-se uma escola integradora, inclusiva, aberta à 
diversidade dos alunos, no que a participação da comunidade é fator 
essencial. (Lei Nº.10.172/01, Cap.8). 

 

No mesmo ano, o Decreto Nº. 3.958 exorta a sociedade a eliminar todas as formas 

de discriminação contra as pessoas com deficiência, a partir do trabalho prioritário nas 

seguintes áreas: 

a) prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis; 

b) detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, 
formação ocupacional e prestação de serviços completos para garantir o 
melhor nível de independência e qualidade de vida para as pessoas 
portadoras de deficiência; e 

c) sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, 
destinadas a eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que 
atentam contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma 
o respeito e a convivência com as pessoas portadoras de deficiência. 
(Decreto Nº. 3.958/01 - Art.III, Parágrafo 2). 

 

Contudo, de acordo com os preceitos da Inclusão Social, os direitos das pessoas 

com deficiência só estarão de fato assegurados quando forem eliminadas as barreiras que 

se situam na estrutura de todos os setores da sociedade. 
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Segundo Sassaki (1997), as mudanças necessárias à eliminação dessas barreiras 

requerem um esforço contínuo de toda a sociedade no intuito de promover e manter as 

condições de acesso que conduzirão as pessoas com deficiência a uma atuação plena e 

igualitária. 

 

1.1. Das Definições Legais e de Outros Documentos 

 

Consoante a Lei N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, as barreiras encontradas 

no cotidiano das pessoas com deficiência são aquelas definidas como “(...) qualquer 

entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a 

circulação com segurança das pessoas”, classificadas em: 

 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 
espaços de uso público; 
b) barreiras arquitetônicas nas edificações: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados; 
c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de 
transportes; 
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte 
ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens por intermédio 
dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa. (Brasil, Lei 
Nº. 10.098, Capítulo 1, Artigo II, Item II). 

 

Enfatizando o aspecto físico das barreiras, a NBR 9.050/03, as define como sendo 

“qualquer elemento natural, instalado ou identificado que impeça a aproximação, 

transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano”. 

Além da legislação brasileira, no âmbito internacional os vários documentos 

construídos em torno das demandas sociais relacionadas às pessoas com deficiência, ao 

longo do tempo, confirmam que a presença de barreiras na sociedade constitui-se como 

o elemento motivador para a sua não inclusão. 
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Face às barreiras relacionadas à vida das pessoas com deficiência, a Declaração de 

Cave Hill (1983) proclama que “Todas as barreiras que impeçam a igualdade de 

oportunidades devem ser removidas”; a Declaração de Pequim (2000) defende a 

“Eliminação das atitudes e práticas discriminatórias, bem como das barreiras de 

informação, de infra-estrutura e legais”. Já na Declaração de Madri (2000), se afirma 

que: 

A discriminação enfrentada por pessoas com deficiência é por vezes baseada 
em preconceitos contra elas, porém mais freqüentemente é causada pelo fato 
de que as pessoas com deficiência são em sua maioria esquecidas e 
ignoradas e isto resulta na formação e perpetuação de barreiras ambientais e 
atitudinais que as impedem de participar na sociedade. 
(http://agenda.saci.org.br/index2.php?modulo=akemi&parametro=2490&s=
documentos). 

 

A partir desses documentos, entendemos que, tanto as barreiras arquitetônicas e 

comunicacionais (elencadas pela legislação), como as barreiras atitudinais trazidas pelos 

documentos internacionais citados, vêm se legitimando como os verdadeiros fatores que 

impossibilitam, parcial ou totalmente, a inclusão social das pessoas com deficiência, 

restringindo-lhes a participação à superfície de suas potencialidades. 

Particularmente nos documentos internacionais, percebemos quão influente se faz a 

presença da barreira atitudinal na sociedade, cujo impacto ainda vem sendo desvelado a 

partir da identificação de atitudes negativas, exemplificadas em ações de discriminação e 

preconceito para com as pessoas com deficiência, sem, contudo, sua nociva influência se 

esgotar nelas. 

Em nosso entendimento, essas barreiras estão localizadas na profundidade das 

demais barreiras, enraizadas a ponto de competir com os obstáculos concretos que 

comumente excluem ou marginalizam as pessoas com deficiência dos processos naturais 

que promovem o acesso à escolarização, à empregabilidade, ao lazer, à informação, à 

cultura e aos demais sistemas sociais. 

 

http://agenda.saci.org.br/index2.php?modulo=akemi&parametro
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1.2. Da Materialização das Barreiras Atitudinais e de sua Influência na 

Sociedade 

 

A perpetuação das barreiras atitudinais na sociedade, encontradas sob a forma de 

discriminação, esquecimento, ignorância, preconceito e tantas outras, fortalece os 

mecanismos da exclusão social das pessoas com deficiência, e o reconhecimento de que 

essas barreiras representam obstáculos à participação plena das pessoas na sociedade é 

legitimado pela sua publicação. 

Defendendo a existência de barreiras visíveis e invisíveis na sociedade, Almeida 

Prado (1997) afirma que: 

 

[ ] Constituem-se barreiras visíveis todos os impedimentos concretos, 
entendidos como a falta de acessibilidade dos espaços. As invisíveis 
compõem a forma como as pessoas são vistas pela sociedade, na maior parte 
das vezes representada pelas suas deficiências e não pelas suas 
potencialidades. (http://www.entreamigos.com.br.textos/acessibi/ambacess. 
htm). 

 

Gotti (2006), por sua vez, compartilha de semelhante entendimento, porém amplia 

a atuação dessas barreiras invisíveis, denominadas pela autora como atitudinais, 

defendendo que elas não se limitam às pessoas com deficiência. Para ela, “As barreiras 

atitudinais são aquelas estabelecidas na esfera social, em que as relações humanas 

centram-se nas restrições dos indivíduos e não em suas habilidades”. 

(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/txt/revistainclusao2.txt). 

Sob essa égide, percebemos que a presença de barreiras atitudinais deve ser 

considerada como um elemento nocivo para toda a sociedade, visto que as atitudes 

contrárias à cidadania de um determinado indivíduo ou segmento social são, em 

 

http://www.entreamigos.com.br.textos/acessibi/ambacess
http://portal.mec.gov.br/seesp/
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essência, o motivo pelo qual pessoas humanas se tornam vulneráveis, mediante a 

presença e interferência de tais barreiras. 

De acordo com Gil e Maresman (2006): 

 
Quando discutimos o tema da deficiência, pensamos imediatamente na 
imagem (imagem corporal, identidade) da pessoa com deficiência, que pode 
ser considerada um símbolo desta condição. Se pensarmos um pouco, vamos 
perceber que a imagem da pessoa com deficiência desperta muitas sensações 
e idéias em nós, inclusive de desconforto, de medo ou até de hostilidade, de 
forma mais ou menos consciente. A pessoa com deficiência é vista como o 
Outro, o que não é como todos nós, o que é diferente, porque não 
conhecemos suas motivações, não entendemos como é sua vida, como 
percebe o mundo sem ter a visão, ou a audição ou alguma outra limitação. 
(http://www.caade.mg.gov.br/sistema/detalhenoticia.asp?Cod_Assunto=2&
Seq_Noticia=1&Data_Noticia=02/02/2006). 

 

 

A situação de vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas com deficiência, portanto, 

é mantida pela falta de entendimento da sociedade a respeito das características e 

particularidades dessas pessoas, originadas pelo desconhecimento sobre suas reais 

necessidades, a fim de respeitá-las e contemplá-las como membros sociais dessa mesma 

sociedade. 

Assim, a atitude de não atentar para essa realidade corresponde à legitimação das 

barreiras visíveis e invisíveis através das quais a sociedade continua a segregar e excluir 

pessoas com deficiência, impedindo sua efetiva inclusão. 

Em face disso, na ótica inclusiva, entende-se que a perpetuação das barreiras que 

reforçam a situação de dependência e exclusão a que as pessoas com deficiência vêm 

sendo freqüentemente submetidas é causada pela sociedade quando esta não busca 

promover soluções alternativas de acessibilidade a fim de remover as barreiras que 

limitam ou impedem a plena atuação dessas pessoas. 

Nas palavras de Almeida Prado (apud Dias, 2002, p.130): 

 

http://www.caade.mg.gov.br/sistema/
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Eliminar barreiras significa iniciar um processo de integração das pessoas 
com deficiências, pois dessa maneira é possível, entre outras coisas, facilitar 
a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, já que tornar os 
ambientes acessíveis é condição para sua independência e autoconfiança. 
(http://menta.dataprev.gov.br/publique/dat/doc/REV_8402.pdf). 

 

De acordo com a Lei Nº. 10.098/00, a acessibilidade é conceituada como a: 

 

[ ] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Por sua vez, Sassaki (2003, p.41-42) anuncia que as acessibilidades capazes de 

eliminar as barreiras perpetuadas em torno das pessoas com deficiência, no decorrer de 

sua trajetória social, podem ser encontradas sob seis aspectos: arquitetônico, 

comunicacional, metodológico, instrumental, programático e atitudinal. 

 

ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA 
 
Sem barreiras ambientais físicas, nas escolas, nas empresas, nas residências, 
nos edifícios públicos, nos centros de convenção, nos espaços urbanos, nos 
equipamentos urbanos, nos locais de lazer e turismo e nos meios de 
transporte individual ou coletivo. 
 
ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL 
 
Sem barreiras na comunicação interpessoal (face-a-face, língua de sinais, 
linguagem corporal, linguagem gestual etc.), na comunicação escrita (jornal, 
revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braile, textos com 
letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias 
assistivas para comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital). 
 
ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA 
 
Sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo (adaptações curriculares, 
aulas baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos os estilos de 
aprendizagem, participação do todo de cada aluno, novo conceito de 
avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, novo conceito de 
logística didática etc.), de trabalho (métodos e técnicas de treinamento e 
desenvolvimento de recursos humanos, ergonomia, novo conceito de 
fluxograma, empoderamento etc.), de ação comunitária (metodologia social, 
cultural, artística etc., baseada em participação ativa), de educação dos 
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filhos (novos métodos e técnicas nas relações familiares etc.) e de outras 
áreas de atuação. 
 
 
ACESSIBILIDADE INSTRUMENTAL 
 
Sem barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo (lápis, caneta, 
transferidor, régua, teclado de computador, materiais pedagógicos), de 
trabalho (ferramentas, máquinas, equipamentos), de atividades da vida diária 
(tecnologia assistiva para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir, comer, 
andar, tomar banho etc.), de lazer, esporte e recreação (dispositivos que 
atendam às limitações sensoriais, físicas e mentais etc.) e de outras áreas de 
atuação. 
 
ACESSIBILIDADE PROGRAMÁTICA 
 
Sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas (leis, decretos, 
portarias, resoluções, medidas provisórias etc.), em regulamentos 
(institucionais, escolares, empresariais, comunitários etc.) e em normas de 
um modo geral. 
 
ACESSIBILIDADE ATITUDINAL 
 
Sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, como resultado 
de programas e práticas de sensibilização e de conscientização das pessoas 
em geral e da convivência na diversidade humana. 

 

Como se pode depreender, a acessibilidade atitudinal é a responsável pela 

eliminação das barreiras atitudinais que se apresentam também sob a forma de atitudes 

de preconceito e discriminação por parte da sociedade, mas que não se restringem às 

pessoas com deficiência, pois estão relacionadas à própria diversidade humana. 

 

1.3. Da Onipresença da Barreira Atitudinal 

 

Em face da existência de barreiras atitudinais, defendemos, no presente estudo, que 

a crença negativa veiculada em torno das pessoas com deficiência potencializa a ação 

das demais barreiras. O que significa que, embutida nas barreiras arquitetônicas, 

comunicacionais, instrumentais, metodológicas e programáticas, está presente a barreira 

atitudinal. 
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Nesse sentido, as atitudes negativas mantidas pela sociedade, que são perpetuadas 

por uma educação que não privilegia a diversidade humana, não a reconhecendo como 

fonte de riqueza social, a nosso ver, estão fadadas a construir as barreiras ambientais, 

comunicacionais, legais, de infra-estrutura etc., mantendo, assim, um círculo vicioso que 

resulta na exclusão e marginalização social dos grupos vulneráveis e também das 

pessoas com deficiência. 

Praticando um exercício de inversão conceitual, consideremos o trecho da 

entrevista concedida pelo Grupo 25 ao Boletim CRC/SP (2005), que trata das barreiras 

encontradas na educação das pessoas com deficiência: 

 

Além das barreiras arquitetônicas, de comunicação e pedagógicas, como, 
por exemplo, a falta de estratégias de práticas de ensino escolar, as barreiras 
atitudinais são as que causam mais indignação; é a falta do desejo, da 
vontade, da responsabilidade, da maioria dos educadores, de protagonizar a 
transformação da educação, de respeitar o ritmo e valorizar a forma de 
aprendizado de cada aluno, de acreditar em seus potenciais e de enxergar o 
ser humano antes da deficiência. (http://www.grupo25.org.br/artigos2.asp). 
 

 

Na passagem acima, é possível perceber que quatro tipos de barreiras são 

apresentados: na arquitetura, na comunicação, na pedagogia e nas atitudes, sendo estas 

últimas fundadas em predisposições negativas a respeito da convivência para com as 

pessoas com deficiência. 

Em nossa perspectiva, entendemos que a falta de desejo dos educadores, a 

descrença no potencial dos alunos com deficiência e o fato de os educadores não 

conseguirem enxergar seus alunos, antes da deficiência, é o fator original que mobiliza a 

concretização de barreiras pedagógicas (tais como a não adaptação de estratégias 

escolares para o ensino dos alunos com deficiência que assim o demandarem), ou a 

concretização de barreiras comunicacionais (a exemplo da não adequação em braile dos 

materiais impressos, considerando-se a existência, por exemplo, de alunos com 
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deficiência visual na sala de aula), ou ainda, a concretização de barreiras arquitetônicas 

(que poderão excluir dos ambientes escolares aqueles alunos com deficiência que se 

locomoverem, por exemplo, em cadeira de rodas). 

No que tange às barreiras atitudinais, Lima & Tavares (2007) nos apresentam 

alguns desdobramentos dessas atitudes negativas, oferecendo maiores detalhes sobre 

como elas se manifestam no cotidiano escolar de crianças com deficiência e enfatizando 

os efeitos danosos de sua presença também em outros ambientes sociais. 

(http://www.saci.org.br/index.php?modulo=akemi&parametro=20411). 

Assim, os autores identificam como barreiras atitudinais na escola: 

 
- Ignorância: desconhecer a potencialidade do aluno com deficiência; 
 
- Medo: ter receio de receber a um aluno com deficiência, ou mesmo a um 
outro profissional da Educação que apresente alguma deficiência; temer em 
“fazer ou dizer a coisa errada” em torno de alguém com uma deficiência; 
 
- Rejeição: recusar-se a interagir com a pessoa com deficiência, um aluno, 
familiares deste ou outro operador da educação; 
 
- Percepção de menos-valia: avaliação depreciativa da capacidade, 
sentimento de que o aluno com deficiência não poderá ou só poderá em 
parte; 
 
- Inferioridade: acreditar que o aluno com deficiência não acompanhará os 
demais. Isso é incorrer num grave engano, pois todas as pessoas apresentam 
ritmos de aprendizagem diferentes. Assim sendo, ninguém acompanha 
ninguém; cada um faz seu percurso singularmente, mesmo a proposta 
docente sendo coletiva e una; 
 
- Piedade: sentir-se pesaroso e ter atitudes protetoras em relação ao aluno 
com deficiência. Estimular a classe a antecipar-se às pessoas com 
deficiência, realizando as atividades por elas, atribuindo-lhes uma pseudo-
participação; 
 
-Adoração do herói: considerar um aluno como sendo “especial”, 
“excepcional” ou “extraordinário”, simplesmente por superar uma 
deficiência ou por fazer uma atividade escolar qualquer; elogiar, 
exageradamente a pessoa com deficiência pela mínima ação realizada na 
escola, como se inusitada fosse sua capacidade de viver e interagir com o 
grupo e o ambiente; 
 
- Exaltação do modelo: usar a imagem do estudante com deficiência como 
modelo de persistência e coragem diante dos demais; 
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- Percepção de incapacidade intelectual: evitar a matrícula dos alunos 
com deficiência na instituição escolar, não deixando que eles demonstrem 
suas habilidades e competências. Achar que ter na sala de aula um aluno 
com deficiência é um fato que atrapalhará o desenvolvimento de toda a 
turma; 
 
-Efeito de propagação (ou expansão): supor que a deficiência de um aluno 
afeta negativamente outros sentidos, habilidades ou traços da personalidade. 
Por exemplo, achar que a pessoa com deficiência auditiva tem também 
deficiência intelectual; 
 
-Estereótipos: pensar no aluno com deficiência comparando-o com outros 
com mesma deficiência, construindo generalizações positivas e/ou 
negativas sobre as pessoas com deficiência; 
 
- Compensação: acreditar que os alunos com deficiência devem ser 
compensados de alguma forma; minimizar a intensidade das atividades 
pedagógicas; achar que os alunos com deficiência devem receber vantagens; 
 
- Negação: desconsiderar as deficiências do aluno como dificuldades na 
aprendizagem; 
 
- Substantivação da deficiência: referir-se à falta de uma parte ou sentido 
da pessoa como se a parte “faltante” fosse o todo. Ex: o deficiente mental, o 
cego, o “perneta”, etc. Essa barreira faz com que o aluno com deficiência 
perca sua identidade em detrimento da deficiência, fragilizando sua auto-
estima e o desejo de aprender e estar na escola; 
 
- Comparação: comparar os alunos com e sem deficiência, salientando 
aquilo que o aluno com deficiência ainda não alcançou em relação ao aluno 
sem deficiência, colocando este em posição superior ao primeiro. Na 
comparação, não se privilegiam os ganhos dos alunos, mas ressaltam-se 
suas “falhas”, “faltas” e “deficiências”; 
 
- Atitude de segregação: acreditar que os alunos com deficiência só 
poderão conviver com os de sua mesma faixa etária até um dado momento e 
que, para sua escolarização, eles deverão ser encaminhados à escola 
especial, com profissionais especializados; 
 
- Adjetivação: classificar a pessoa com deficiência como “lenta”, 
“agressiva”, “dócil”, “difícil”, “aluno-problema”, “deficiente mental’”, etc. 
Essa adjetivação deteriora a identidade dos alunos; 
 
- Particularização: afirmar, de maneira restritiva, que o aluno com 
deficiência está progredindo à sua maneira, do seu jeito, etc.; achar que uma 
pessoa com deficiência só aprenderá com outra com a mesma deficiência; 
 
- Baixa expectativa: acreditar que os alunos com deficiência devem 
realizar apenas atividades mecânicas, exercícios repetitivos; prever que o 
aluno com deficiência não conseguirá interagir numa sala regular. Muitos 
professores passam toda a vida propondo exercícios de cópia, repetição. 
Isso não ajuda o aluno a descobrir suas inteligências, competências e 
habilidades múltiplas; 
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- Generalização: generalizar aspectos positivos ou negativos de um aluno 
com deficiência em relação a outro com a mesma deficiência, imaginando 
que ambos terão os mesmos avanços, dificuldades e habilidades no processo 
educacional; 
 
- Padronização: fazer comentários sobre o desenvolvimento dos alunos, 
agrupando-os em torno da deficiência; conduzir os alunos com deficiência 
às atividades mais simples, de baixa habilidade, ajustando os padrões ou, 
ainda, esperar que um aluno com deficiência aprecie a oportunidade de 
apenas estar na escola (achando que, para esse aluno, basta a integração 
quando, de fato, o que lhe é devido é a inclusão); 
 
- Assistencialismo e superproteção: impedir que os alunos com 
deficiência experimentem suas próprias estratégias de aprendizagem, 
temendo que eles fracassem; não deixar que os alunos com deficiência 
explorem os espaços físicos da escola, por medo que se machuquem; não 
avaliar o aluno pelo seu desenvolvimento, receando que ele se sinta 
frustrado com alguma avaliação menos positiva. 

 

A influência de barreiras atitudinais no ambiente escolar, uma vez incorporada 

pelas crianças, a partir do exemplo negativo de professores desatentos a realidade da 

diversidade humana em suas salas de aula, pode mobilizar nessas crianças atitudes 

discriminatórias em relação a quaisquer atributos de distinção de seus colegas, a 

exemplo da deficiência. 

Destarte, entendemos que no contexto escolar serão as atitudes dos professores que 

ensinarão seus alunos a assumir suas próprias atitudes diante da vida, da diversidade e da 

deficiência. Portanto, para que tais atitudes não perdurem no ambiente escolar e deixem 

de estimular nos alunos a construção e perpetuação das barreiras atitudinais que 

reforçam o preconceito e mantêm a segregação e exclusão de crianças com deficiência, é 

mister que as escolas promovam um ensino inclusivo, tendo o olhar focado nas 

habilidades de cada indivíduo e a crença irrestrita em sua capacidade de aprendizagem. 

Segundo documento da Fundação Save the Children (p.20): 

As atitudes discriminatórias em relação às pessoas deficientes persistem na 
sociedade devido à falta de consciência e informação e à pouca, ou 
nenhuma, experiência na convivência com pessoas portadoras de 
deficiência. É difícil eliminar estas barreiras de atitude, mas a experiência 
tem vindo a demonstrar que, no contexto correcto, as crianças podem ter 
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mais capacidade de aceitar as diferenças do que os adultos. As crianças são 
os nossos futuros pais, professores, advogados e políticos. Se forem à escola 
com crianças portadoras de deficiência aprenderão a não discriminar - o que 
é uma lição para a vida. (http://www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/ 
schools_for_all_port.pdf). 

 

De acordo com Sassaki (1997, apud Parolin, 2006, p.167-168), para que as escolas 

tornem-se verdadeiramente inclusivas – e, em nosso entender, isso significa deixar de 

transmitir barreiras atitudinais e de mobilizar as demais barreiras -, é preciso que as 

escolas possuam: 

1. Um senso de pertencer: filosofia e visão de que todas as crianças 
pertencem à escola e à comunidade e de que todos podem aprender juntos; 

2. Liderança: o diretor envolvendo-se ativamente com a escola toda para o 
provimento de estratégias; 

3. Padrão de excelência: altos resultados educacionais refletem necessidades 
individuais dos alunos; 

4. Colaboração e cooperação: envolvimento de alunos em estratégias de 
apoio mútuo (ensino de iguais, sistema de companheiro, aprendizado 
cooperativo, ensino em equipe, co-ensino de assistência ao aluno, etc.); 

5. Novos papéis e responsabilidades: professores falam menos e assessoram 
mais; psicólogos atuam junto com os professores nas salas de aula; todo o 
pessoal faz parte do processo de aprendizagem; 

6. Parceria com os pais: são nossos parceiros, igualmente essenciais na 
educação de seus filhos; 

7. Acessibilidade: todos os ambientes físicos são tornados acessíveis e 
quando necessário, é oferecida tecnologia assistiva; 

8. Ambientes flexíveis de aprendizagem: espera-se que os alunos avancem 
de acordo com o estilo e o ritmo individual de aprendizagem; 

9. Estratégias baseadas em pesquisas: aprendizado cooperativo; 

10. Novas formas de avaliação escolar: dependendo cada vez menos de 
testes padronizados, a escola usa novas formas para avaliar o progresso do 
aluno rumo aos respectivos objetivos; 

11. Desenvolvimento profissional: o professor deve adotar um espírito 
investigador, buscando informações e estudos freqüentes, visando a 
melhoria de seus conhecimentos e habilidades para melhorar atender seus 
alunos. 

 

De acordo com Oliveira (apud Gil, 2005, p.28), a experiência da inclusão social de 

pessoas com deficiência na escola não apenas é positiva para essas crianças, pois os 

alunos sem deficiência também aprendem: 

 

http://www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/
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▪ a lidar com as diferenças individuais; 

▪ a respeitar os limites do outro; 

▪ a partilhar processos de aprendizagem. 

Enquanto Todos os alunos, independentemente da presença ou não da 
deficiência, aprendem: 

▪ a compreender e aceitar os outros; 

▪ a reconhecer as necessidades e competências dos colegas; 

▪ a construir uma sociedade mais solidária; 

▪ a desenvolver atitudes de apoio mútuo; 

▪ a criar e desenvolver laços de amizade; 

▪ a preparar uma comunidade que apóia todos os seus membros; 

▪ a diminuir a ansiedade diante das dificuldades. 

 

A convivência entre crianças com e sem deficiência, portanto, ensina na escola as 

atitudes que essas pessoas deverão adotar quando na fase adulta. Uma vez profissionais, 

saberão reconhecer e trabalhar para remover as barreiras atitudinais que se fizerem 

presentes no dia-a-dia empresarial, partilhando atitudes e valores condizentes com a 

expressão da cidadania. 

Estando atentos para a existência de barreiras de natureza subjetiva, os 

profissionais da Administração de Recursos Humanos poderão, por exemplo, impedir 

que suas atitudes reflitam preconceitos ou discriminações diante de trabalhadores com 

deficiência que se candidatem a processos seletivos em suas instituições, atitudes que, 

caso fossem negativas, poderiam vir à tona no momento de uma avaliação de 

desempenho, levando os gestores a acreditarem erroneamente que a simples presença de 

uma deficiência já seria determinante para a não competitividade desse trabalhador, ou 

para que fossem nutridas baixas expectativas a respeito de sua produtividade. 

Destarte, a existência de preconceitos, estigmas, estereótipos e outras atitudes 

negativas de descrença em torno de profissionais com deficiência já contratados poderia 

culminar, também, na não decisão de adaptar a arquitetura dos ambientes, na não decisão 
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de promover a eliminação de obstáculos instrumentais, ou mesmo na não decisão de 

considerar as pessoas com deficiência para momentos de capacitação profissional, 

excluindo-as das oportunidades de ascensão dentro da empresa. 

Assim, a não decisão de adaptar os sistemas sociais gerais às necessidades das 

pessoas com deficiência pode ser encarada como a não atitude de incluí-las, o que 

implica na não consideração de suas potencialidades e capacidades para assumir os 

papéis sociais, tanto no locus empresarial - enquanto indivíduos adultos -, como em 

outros espaços (escolares, culturais etc.). 

Conforme Buscaglia (2002, p.28-29), “É muito difícil evitar tal atitude, pois nossos 

próprios medos, ignorância, apreensões e preconceitos surgirão sob milhares de formas 

distintas, a maioria delas inconscientes”. 

Esteados nesse autor, acreditamos que os medos, a ignorância, as apreensões e os 

preconceitos cultivados internamente, desde a infância, serão os responsáveis pelas 

atitudes explícitas de exclusão, exemplificadas na não adaptação de postos de trabalho, 

de processos seletivos, de currículos escolares à diversidade de seu público, podendo 

condenar as pessoas com deficiência à experiência da negação social. 

Igualmente, o simples fato de não se atentar para a possibilidade de que pessoas 

com deficiência venham fazer parte de ambientes escolares, laborais, culturais, de lazer, 

turismo e outros já pode ser entendido como uma barreira atitudinal, no momento em 

que se está deixando de considerar o direito inerente a essas pessoas de participarem 

ativamente da sociedade e de se constituírem indivíduos singulares nessa mesma 

sociedade, construindo sua cidadania através dos meios naturais de inserção social 

existentes, em igualdade de oportunidades com relação às demais pessoas sem 

deficiência. 
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De acordo com a Resolução Nº. 37/52, originada do Programa de Ação Mundial 

para Pessoas Deficientes (ONU, 1982), a igualdade de oportunidades pode ser definida 

como: 

 

[ ] o processo mediante o qual o sistema geral da sociedade - o meio físico e 
cultural, a habitação, o transporte, os serviços sociais e de saúde, as 
oportunidades de educação e de trabalho, a vida cultural e social, inclusive 
as instalações esportivas e de lazer - torna-se acessível a todos. 
(http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_200203191505
24/20030623133227/20030623114443/view). 
 
 

Conforme Mantoan (2001, p.57), “No caso da igualdade entre as pessoas, as 

barreiras se materializam na recusa em reconhecer e defender este valor, por meio de 

comportamentos, reações, emoções e palavras”. 

Portanto, a fim de promover essa igualdade social, devemos considerar a existência 

de barreiras atitudinais na sociedade, buscando percebê-las através de sentimentos e 

gestos que, aparentemente, são emitidos em favor das pessoas com deficiência, “sob o 

manto do amor”3, mas que, na verdade, conduzem essas pessoas ao status de 

necessitadas, incompletas e incapazes de decidirem por si mesmas. 

Em entrevista concedida ao Centro de Reabilitação e Prevenção da Deficiência 

(CRPD), a Presidente do Centro de Vida Independente da Bahia Íris Carvalho Silva 

afirma que, entre as limitações impostas pela deficiência e pela sociedade, “Enfrentar a 

sociedade é mais difícil”, pois quando não se está diante de uma barreira física, se 

experimenta a “barreira do preconceito, da atitude”. (http://jornalcrpd.vilabol.uol. 

com.br/edicao9/entrevis.htm). 

Por serem resultados do meio ambiente e sofrerem as influências da educação e da 

cultura, pessoas com formações, idades e de contextos sociais diferentes, uma vez 

motivadas por barreiras atitudinais, poderão alimentar crenças e valores indesejados a 

                                                 
3 Buscaglia (2002). 

 

http://jornalcrpd/
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respeito das pessoas com deficiência. Tal conclusão foi alcançada pelos autores do 

documento “Mídia e Deficiência”, publicado no ano de 2003 com o objetivo de analisar 

“o tratamento dado pela mídia impressa brasileira aos diversos aspectos relacionados ao 

tema da deficiência”. (http://www.andi.org.br/_pdfs/Midia_e_deficiencia.pdf). 

Após o estudo de várias fontes, incluindo as legislações específicas à área, os 

indicadores da realidade social das pessoas com deficiência e a avaliação minuciosa de 

1.192 matérias, entrevistas, artigos e editoriais selecionados, os autores apresentaram 10 

dicas para uma cobertura jornalística qualificada sobre o tema deficiência, as quais 

percebemos se tratar de medidas para a acessibilidade atitudinal que, uma vez 

observadas e promovidas pelos jornalistas na produção de suas matérias, poderão 

oferecer ao leitor informações mais seguras sobre a deficiência e sobre as pessoas com 

deficiência: 

 

1. Lembrar que o adjetivo “inclusivo” está associado a ambientes e a 
relacionamentos abertos à diversidade humana, e não simplesmente a 
situações que envolvam pessoas com deficiência; 

2. Não correr o risco de considerar como notícia o que não é notícia; 
3. Ao fazer uma matéria sobre deficiência, ficar atento para não mudar 

seus critérios de investigação habituais; 
4. No afã de não discriminar, muitos profissionais superestimam as 

pessoas com deficiência; 
5. Evitar a idéia de que só a pessoa com deficiência que tem perfil de 

herói, capaz de superar brilhantemente suas limitações, é bem sucedida 
e se sente feliz; 

6. Ter uma deficiência não é o mesmo que estar doente. Deficiência 
também não é sinônimo de ineficiência; 

7. Não usar as expressões “o portador” e “o deficiente”; 
8. Citar as legislações brasileiras e as convenções internacionais é 

fundamental para que a opinião pública vá sendo educada a refletir com 
mais segurança sobre inclusão; 

9. O tema deficiência deve ser utilizado transversalmente; 
10. Exercitar a idéia de que as pessoas com deficiência são geradoras de 

capital social. (http://www.andi.org.br/_pdfs/Midia_e_deficiencia. pdf). 
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1.4. Dos Mitos que Revelam Barreiras Atitudinais 

 

Refletindo sobre os mitos que envolvem a imagem cultural associada às pessoas 

com deficiência, a Escritora, Produtora Editorial, Jornalista e Consultora em Inclusão 

Social Leandra Migotto Certeza (www.filhosonline.com.br/criancae1.asp), afirma que 

existem muitas distorções relacionadas às dificuldades e potencialidades das pessoas 

com deficiência. 

De acordo com a autora, os estereótipos sociais alimentados a respeito de pessoas 

com deficiência intelectual, a exemplo dos autistas, costumam generalizar quanto a sua 

pré-disposição para atitudes violentas. No caso das pessoas com Síndrome de Down, os 

mitos associados à sua afetividade julgam-nas como dóceis e carinhosas. Já a respeito 

das pessoas com Paralisia Cerebral, esses mitos afirmam que são ingênuas. O mesmo 

pode ser verificado na confusão que comumente se faz entre deficiência mental e doença 

mental, comportamento igualmente característico de barreiras atitudinais 

Sob o efeito dos mitos, a sociedade passa a aprovar e repetir várias atitudes 

negativas, relacionadas a crenças alimentadas em torno das pessoas com deficiência. 

Embutidas nessas atitudes, o valor da pessoa humana sempre é minimizado, pois o foco 

das relações sociais passa a ser o da limitação e do déficit, em detrimento da pessoa. 

Como exemplo de tais atitudes, Buscaglia (2002, p.185) diz: 

 

Quando os deficientes alcançam realizações, os consideramos incomuns, 
tecemos-lhes profusos elogios e supervalorizamos seus feitos, simplesmente 
porque seu comportamento contrasta com nossa limitada expectativa em 
relação a eles. Se, por outro lado, eles exercem seus direitos, exigindo o 
mesmo tratamento que as outras pessoas, reagimos negativamente, 
sugerindo que eles não conhecem “seu lugar”, que não estão sendo realistas 
ou que estão sendo ingratos por tudo que já lhes permitimos. Mais uma vez 
estamos impondo nossos padrões maldirecionados*. É difícil para nosso eu 
predisposto deixar que eles vivam livremente. (*sic). 
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No entanto, o grande problema dos mitos reside nas conseqüências danosas que 

podem acarretar para as pessoas com deficiência, já que os sentimentos e as atitudes de 

preconceito, medo, indiferença, afastamento, ignorância, baixa expectativa ou outras 

expressões negativas, mantidas pelo desconhecimento e pela falta de convivência com 

essas pessoas, costumam se concretizar em ações efetivamente excludentes, capazes de 

destinar as pessoas com deficiência a espaços e sistemas sociais segregados do resto da 

sociedade. 

Exemplo concreto da existência das barreiras atitudinais pode ser encontrado na 

atitude negativa com que a sociedade costuma generalizar a atuação das pessoas com 

deficiência a partir de experiências isoladas, como a crença de que as pessoas com 

deficiência visual teriam predisposição para a música, ou que deveriam ser consideradas 

dotadas de uma sensibilidade exacerbada, não condizente com a própria condição 

humana. (Melo, 1988). 

Em outro contexto, barreiras atitudinais podem ser vistas na construção de 

estereótipos em torno do trabalhador com deficiência, quando este não apresenta, por 

exemplo, habilidades específicas para exercer uma dada função. A partir desse panorama 

e mobilizado por barreiras atitudinais em relação à deficiência, é comum que o indivíduo 

desatento generalize quanto à interpretação de que todos os trabalhadores com 

deficiência teriam o mesmo desempenho na função, desconsiderando a singularidade, as 

afinidades e habilidades individuais de cada pessoa. 

Igualmente nas empresas, a identificação de barreiras atitudinais em face da 

perspectiva de se ter um colaborador com deficiência na equipe, por exemplo, seria 

capaz de inviabilizar sua efetiva inclusão laboral, no caso de a empresa decidir-se por 

manter as barreiras arquitetônicas, programáticas, comunicacionais, metodológicas e 
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instrumentais existentes, sendo todas elas nascidas e perpetuadas a partir da pré-

disposição negativa a respeito da deficiência desse trabalhador. 

Podemos identificar também como exemplo dessa onipresença das barreiras 

atitudinais, a falta de acessibilidade nas centrais de atendimento a clientes, nas quais a 

disposição arquitetônica e o mobiliário geralmente são planejados de forma inacessíveis 

às pessoas em cadeiras de rodas, tornando difícil ou até impossível que essas pessoas 

tenham acesso às informações desejadas. 

Nesse contexto em que vemos a presença de barreiras arquitetônicas e 

comunicacionais, o fato de os ambientes serem projetados sem considerar a diversidade 

humana que neles irá transitar, denuncia, na verdade, a atitude negativa de que não se 

espera, por exemplo, que pessoas com deficiência física, usuárias de cadeiras de rodas, 

possam ir sozinhas buscar suas informações. E tal atitude corresponde a uma barreira 

atitudinal. 

Já em parques, órgãos públicos, casas noturnas etc., a falta de sinalização 

proprioceptiva no solo, recurso de acessibilidade importante para orientação e 

mobilidade de pessoas cegas, também descende de barreiras atitudinais, pois, 

comumente, em relação a essas pessoas a sociedade costuma considerar que só andem 

acompanhadas por guias videntes. 

Em se tratando de pessoas surdas, as barreiras presentes na arquitetura podem 

chegar a anular a comunicação, a exemplo dos estabelecimentos comerciais em que a 

transmissão de informações se dá através de vidros escurecidos com película fumê, 

dificultando ou impedindo completamente a comunicação através da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) ou da leitura labial. 

Nesses casos, o que costuma fundamentar tais atitudes negativas é a crença 

subjetiva de que uma pessoa com deficiência não teria capacidade de realizar certas 
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atividades simplesmente porque tem uma deficiência. Tal julgamento antecipado em 

relação às suas potencialidades também se configura como barreira atitudinal, pois está 

baseado na perspectiva de que as limitações de uma pessoa são mais determinantes que 

suas competências. 

Outro exemplo dessa generalização pode ser conferido nas palavras de Thoma 

(1999), ao expressar que as representações em torno das pessoas surdas são socialmente 

criadas e legitimadas: 

 

[  ] produzindo efeitos de sensibilização aos limites que os surdos encontram 
no mercado de trabalho, na vida escolar e diária e/ou efeitos de 
superestimação, considerando os/as surdos/as capazes de realização na 
trajetória escolar, profissional, afetiva, social, familiar, apesar da 
deficiência. O que menos se percebe (ao menos por aqueles que não 
convivem freqüentemente com membros desta comunidade) é que tanto em 
um caso como em outro, o preconceito é o que aparece em primeiro plano. 
(http://www.educacaoonline.pro.br/a_pedagogia_cultural.asp?f_id_artigo=3
60). 

 

A superestimação das pessoas com deficiência auditiva também se enquadra como 

barreira atitudinal, pois o fato de a sociedade não percebê-las enquanto pessoas humanas 

e, portanto, singulares e diversas em sua natureza, já demonstra o traço cultural no qual 

ainda se lê que as pessoas surdas, ao se destacarem socialmente, estariam superando 

todas as expectativas. 

A esse respeito, a teoria da Inclusão defende a construção de um só mundo para 

todos, por acreditar que não há uma estirpe diferenciada capaz de colocar as pessoas 

surdas, ou com outro tipo de deficiência, em um patamar diverso - superior ou inferior - 

em relação aos outros seres humanos. 

Para Mazzotta (1998), “é na convivência com o outro e com o meio ambiente que 

as necessidades de qualquer ser humano se apresentam”. Então, será na convivência 

com a diferença, com a diversidade humana, que as soluções necessárias à inclusão de 

 

http://www.educacaoonline.pro.br/a_pedagogia_cultural.asp?f_id_artigo=360
http://www.educacaoonline.pro.br/a_pedagogia_cultural.asp?f_id_artigo=360
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todas as pessoas serão descobertas, gerando benefícios para toda a sociedade. 

(http://www.defnet.org.br/mazzott2.htm). 

Consoante Mauri (2004, p.120-121): 

 

[  ] o respeito pela diversidade (atitude) permite que as crianças continuem 
interessadas em conhecer as características dos outros (conceitos) até 
conseguir apreciá-los em toda a sua identidade, sem necessidade de 
comparações desqualificadoras e reciprocamente. Poder chegar a conhecer, 
apreciar e avaliar outras pessoas por aquilo que elas são implica também 
conhecer-se e apreciar-se, em suma, confiar nas próprias capacidades e auto-
estima. 

 

Assim, a construção de atitudes positivas diante da diversidade humana e, mais 

particularmente, diante da convivência com as pessoas com deficiência, ensinará a 

sociedade a reconhecer as potencialidades de uma pessoa, em detrimento do olhar 

focado nas limitações; ensinará as crianças a conviver e considerar naturalmente a 

deficiência como sendo parte de uma pessoa e não como o seu todo; ensinará o respeito 

às necessidades individuais como meio para se atingir o bem-estar coletivo, não como 

privilégio de alguns; ensinará a todas as pessoas a ver em si mesmas o que há de melhor, 

e identificar as próprias limitações com o objetivo de promover a elevação integral das 

próprias capacidades. 

Enfim, com uma educação voltada para a quebra de barreiras atitudinais, com 

ênfase na construção de atitudes positivas de crença na diversidade humana, lucrarão as 

pessoas com deficiência, mas, sobretudo, lucrará toda a sociedade, ao perceber que toda 

ação empreendida em favor de uma parte da sociedade se refletirá em seu todo. 

No capítulo seguinte, apresentaremos os aspectos pedagógicos e os valores 

defendidos pela proposta de Educação Inclusiva, segundo a qual se defende que todos os 

alunos devem aprender juntos e ter a sua singularidade respeitada, e faremos as 

 

http://www.defnet.org.br/mazzott2.htm
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ponderações relativas à formação da consciência inclusiva para a formação dos 

trabalhadores com e sem deficiência. 
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CAPÍTULO 2 - A Educação Inclusiva e a Formação da Consciência Inclusiva para 

o Trabalho 

O preconceito é uma opinião sem julgamento. 
Assim, em toda terra, inspiram-se às crianças 

todas as opiniões que se desejam antes que elas 
as possam julgar. (Voltaire). 

 

No capítulo destinado à apresentação dos princípios e valores defendidos pela 

Educação Inclusiva, nos dedicamos a desenvolver a noção de que somente uma 

educação voltada para a diversidade humana, consciente de seus membros e das 

limitações que a sociedade comumente lhes inflige (a partir da materialização de 

barreiras atitudinais que, por sua vez, conduzem a outras barreiras), será uma educação 

verdadeiramente capaz de construir nos indivíduos sociais as bases para a formação e 

disseminação de uma Consciência Inclusiva, para além da escola. 

Assim, tomamos por Consciência Inclusiva a aquisição e a prática do conjunto de 

conceitos, valores e atitudes (ausentes de toda e qualquer forma de preconceito ou 

discriminação), cultivados/exercidos com base no reconhecimento, respeito e 

acolhimento da diversidade humana, em defesa das condições de igualdade para todos e 

em favor da dignidade da pessoa humana (Lima, 2005, Comunicação pessoal). 

Nessa linha de entendimento, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997), constitui-se como um dos objetivos gerais do Ensino Fundamental a capacidade 

de os alunos se posicionarem “contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 

individuais e sociais”. (v.8, p.34). 

Essa capacidade de não discriminar é considerada como resultante de ações 

educativas na escola que envolvam o ensino e aprendizagem de atitudes, normas e 
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valores, capazes de gerar comportamentos positivos para a sociedade a partir dos alunos. 

Contudo, o referido documento afirma que a aprendizagem dos valores e atitudes 

necessários ao alcance desse objetivo é “pouco explorada do ponto de vista 

pedagógico”. (op.cit., p.33). 

Segundo a LDBEN (1996, Art.32, parágrafo III), para que os alunos desenvolvam 

a capacidade de aprender, se faz necessária a “aquisição de conhecimentos e habilidades 

e a formação de atitudes e valores”. 

Assim, a formação de atitudes é considerada pela legislação como uma das 

responsabilidades do sistema educacional brasileiro, sendo meta do ensino e lição a ser 

aprendida pelos alunos. 

No ano de 2007, a partir do texto do “Programa Ética e Cidadania - Promovendo 

Valores na Escola e na Sociedade”, direcionado ao Ensino Médio, o Ministério da 

Educação reconhece como uma de suas finalidades o incentivo e consolidação de 

práticas pedagógicas “que conduzam à consagração da liberdade, da convivência social, 

da solidariedade humana e da promoção da inclusão social”. (http://mec.gov.br/seb/ 

arquivos/pdf/Etica/ec_fortlz.pdf). 

Em face desses objetivos e demandas, entendemos que serão as atitudes aprendidas 

na escola aquelas que, com maior probabilidade, irão nortear os indivíduos em sua fase 

adulta, e que os levarão a estabelecer os critérios de conduta, sentimentos e 

comportamentos em favor de uma convivência harmoniosa em sociedade, do respeito 

pelo outro e para a promoção da inclusão social. 

Corroborando com essa visão, os Parâmetros Curriculares afirmam, ainda, que “As 

atitudes são alvo da atenção educativa, são disposições pessoais que tendem a se 

expressar por meio de comportamentos”. (PCN, v.8, p.34). 

 

http://mec.gov.br/seb/%20arquivos/pdf/Etica/ec_fortlz.pdf
http://mec.gov.br/seb/%20arquivos/pdf/Etica/ec_fortlz.pdf
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Para Klausmeier (1977, p.417), “(...) se um indivíduo possui uma atitude favorável 

em relação a alguma coisa, irá se aproximar dela e defendê-la enquanto aquele que tem 

uma atitude desfavorável irá evitá-la”. 

A partir dessas considerações, reconhecemos que o ensino de atitudes é uma tarefa 

educativa que deve ser estimulada na escola. Mais ainda, a importância do ensino de 

atitudes inclusivas para os alunos reside no fato de que, ao longo do tempo, a 

aprendizagem de tais atitudes culminará na formação da Consciência Inclusiva 

necessária que evitará que esses alunos produzam barreiras atitudinais. 

Para Borges et. al. (2002, p.68-69), a noção de caráter, conforme entendida por 

Aristóteles, remete-se à prática de uma ética de virtudes, e essas virtudes são “adquiridas 

por uma contínua prática de boas ações” que se tornarão bons hábitos. Num sentido, a 

virtude “é o produto da educação e do cultivo de bons hábitos”. 

Então, na perspectiva da diversidade humana e, particularmente, das pessoas com 

deficiência, podemos dizer que o ensino de atitudes inclusivas na escola é compreendido 

como aquele que conduz à construção de valores éticos, baseados na formação de 

atitudes socialmente “virtuosas” nos alunos, atitudes capazes de refletir o respeito por 

todas as pessoas humanas, sem distinções ou preconceitos. 

De acordo com Guimarães (2002): 

 

Já está comprovado por vários estudos e experimentações que a inclusão se 
manifesta pela transformação das atitudes, do comportamento, da 
administração, do atendimento e da organização físico-espacial ao longo do 
tempo. Inclusão se manifesta, então, através da acessibilidade. 
Acessibilidade é um processo de transformação do ambiente e de mudança 
da organização das atividades humanas que diminui o efeito de uma 
deficiência. Esse processo se desenvolve a partir do reconhecimento social 
de que a deficiência é resultante do grau de maturidade de um povo para 
atender os direitos individuais de cidadania plena. (http://www.ceset. 
unicamp.br/~joaquiml/ST%20019/Acessibilidade.doc). 
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Assim, acreditamos que somente um ensino baseado em valores e princípios 

inclusivos é capaz de desenvolver nos alunos as atitudes necessárias a uma prática 

efetivamente cidadã, na qual naturalmente se refletirão o respeito pelas pessoas com 

deficiência e a eliminação de barreiras atitudinais, com vistas à promoção efetiva de 

todos os tipos de acessibilidade necessários à inclusão plena dessas pessoas. 

 

2.1. Das Raízes Históricas da Inclusão  

 

A existência de barreiras à inclusão social das pessoas com deficiência é um fato 

atual com ramificações históricas. Nas palavras de Lima e colaboradores (2004, p.11), 

citando Sassaki (2003), a sociedade passou por quatro fases conceituais até alcançar o 

modelo de Inclusão Social defendido atualmente: 

 

A primeira fase, correspondendo à Exclusão Social, não oferecia programas 
voltados para atender às peculiaridades das pessoas com deficiência, pelo 
contrário, bania-as do convívio social e desconsiderava-lhes suas 
potencialidades e direitos básicos. A segunda fase, Segregação Social, se 
deu com o surgimento de programações fechadas em que apenas pessoas 
com deficiência participavam de eventos oferecidos no interior de 
instituições especializadas. Já na terceira fase, Integração Social, só 
participariam de eventos comunitários aquelas pessoas com deficiência que 
estivessem preparadas para a inserção social, isto é, aquelas que, por conta 
própria, se adequassem às exigências da sociedade, sem que esta, contudo, 
fizesse um movimento de autotransformação para acolher aquelas pessoas. 
(SASSAKI, 2003 apud LIMA et. alli, 2004, p.11). 

 

 

Durante as fases de Exclusão, Segregação e Integração Social, a sociedade se 

inspirou no modelo médico da deficiência para justificar a separação entre as pessoas 

consideradas normais e aquelas que divergiam da norma padrão socialmente 

estabelecida. 
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Conforme Sassaki (1997, p.29): 

 

O modelo médico da deficiência tem sido responsável, em parte, pela 
resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas estruturas e 
atitudes para incluir em seu seio as pessoas portadoras de deficiência e/ou de  
outras condições atípicas para que estas possam [ ] buscar o seu 
desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. 

 

 

Segundo esse modelo, cabia exclusivamente às pessoas com deficiência 

desvencilhar-se das próprias limitações (físicas, sensoriais, cerebrais, mentais ou 

múltiplas) para poderem participar da sociedade. 

De acordo com Ribas (http://www.lerparaver.com/node/272), sob a vigência do 

modelo médico da deficiência: 

 

A imagem cultural de quem portava uma deficiência era quase que tão-
somente a da incapacidade para o exercício de uma profissão. Coerente com 
esta imagem os dirigentes das instituições filantrópicas da época 
procuravam o que entendiam ser o melhor: a guarida, o abrigo, a proteção, o 
asilo. Pelo menos no Brasil, a deficiência ainda não era considerada um 
fenômeno causado pela realidade social. (http://www.lerparaver.com/ 
node/272). 

 

Corroborando com esse entendimento, Sassaki (2006, p.295) declara que nas 

décadas de 1950, 1960 e 1970 “surgiram os primeiros centros de reabilitação, as 

primeiras escolas especiais e as primeiras classes especiais, tudo no sentido de preparar 

pessoas com deficiência para serem inseridas na sociedade (principalmente, nas escolas 

comuns e empresas comuns)”. 

Nesse contexto histórico, a educação das pessoas com deficiência era oferecida, 

ora em instituições especiais segregadas, ora em escolas comuns, sem que houvesse, 

contudo, um esforço da sociedade em modificar-se para acolhê-las. O juízo que se fazia 

delas, portanto, era motivado pela presença negativa de várias barreiras atitudinais, a 

 

http://www.lerparaver.com/
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exemplo da crença na inferioridade e na incapacidade dessas pessoas, bem como na 

percepção de menos-valia. 

A esse respeito, Tomasini (2005, p.115) nos esclarece que: 

 

A localização do mal no indivíduo, como fenômeno de causas endógenas, 
não mobiliza os mecanismos socioculturais na identificação da diferença. Se 
mudássemos o eixo da visibilidade, a questão seria remetida ao contexto 
social, à verificação das condições que conferem a determinados 
comportamentos a significação do desvio, e reconhecer nos atos “doentes”, 
“marginalizados”, “desadaptados”, a marca sociocultural. 

 

Portanto, as barreiras encontradas na atitude social têm revelado, entre outros 

aspectos, o condicionamento da sociedade em repetir antigos padrões de comportamento 

que a fazem alimentar o ciclo da exclusão/segregação em torno das pessoas com 

deficiência. 

Tal predisposição social, baseada em barreiras atitudinais, acaba por submeter as 

pessoas com deficiência a um rigoroso padrão de excelência que restringe o status da 

normalidade a condições incompatíveis com a diversidade da raça humana. 

No ambiente escolar, Perrenoud (1999) ilustra a rigidez imposta às crianças 

consideradas aquém das referências de sucesso escolar, ao discorrer sobre os “padrões de 

excelência” através dos quais se insiste em considerar todos os alunos a partir de uma 

mesma referência de aprendizagem, obrigando-os a responder às estimulações dadas 

pelo professor, num ritmo homogêneo. 

Entretanto, assim como a própria sociedade, “as pessoas com deficiência não são 

um grupo homogêneo” e para que o desenvolvimento de suas potencialidades 

educacionais e a efetiva inclusão dessas pessoas seja alcançada, também é preciso tornar 

heterogêneas, por exemplo, as abordagens pedagógicas, como estratégias de ensino, 

adaptações curriculares e procedimentos didáticos. (http://www.ilo.org/public/english/ 

employment/skills/disability/download/codeeng.pdf). 

 

http://www.ilo.org/public/%20english/employment/skills/disability/
http://www.ilo.org/public/%20english/employment/skills/disability/
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No sentido de romper com os paradigmas que promovem barreiras atitudinais em 

relação às pessoas com deficiência, a construção de atitudes positivas desempenharia a 

função educativa de extinguir as ações de exclusão a partir da desconstrução do estigma 

relacionado às pessoas com deficiência. 

A esse respeito, também se remete Tomasini (2005, p.117), declarando que: 

 

O estigma tem como efeito uma perigosa redução da identidade social do 
indivíduo baseada em um atributo indesejável. Tendemos a inferir uma série 
de imperfeições partindo da imperfeição original. O atributo que o tornou 
diferente dos outros faz do indivíduo um ser reduzido àquela imperfeição [ ] 
Um indivíduo estigmatizado pode ter reduzidas suas chances de convivência 
social. 

 

Em contraposição à cultura do estigma, a valorização e o respeito à diversidade 

humana representam a força contrária que visa romper com as barreiras atitudinais 

situadas entre as pessoas com deficiência e a efetivação de seus direitos básicos. 

A partir dos anos de 1990, após o período de Integração Social, a filosofia da 

Inclusão Social adverte que é a sociedade quem deve se transformar para conviver de 

forma natural com todas as pessoas, não importando suas características específicas e 

atributos distintivos. (Sassaki, 1997). 

Com o paradigma inclusivo, as adaptações necessárias à participação das pessoas 

com deficiência são feitas pela sociedade, nos ambientes de trabalho, no lazer, no 

turismo etc., a começar da escola, com o propósito de suprir, qualitativamente, as 

necessidades específicas de todos, num processo gradativo e sistemático de absorção 

social das pessoas a partir da consideração de suas particularidades. 

Em oposição ao modelo médico, o modelo social da deficiência, como base da 

Inclusão Social, sustenta que “os problemas da pessoa com necessidades especiais não 

estão nela tanto quanto estão na sociedade” – portanto, cabe à sociedade modificar suas 
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estruturas para receber com plenitude a ação potencial da diversidade humana. (op. cit., 

p.47). 

 

2.2. Da Relação entre o Ensino Inclusivo e a Transformação das Atitudes 

 

Segundo Mrech (www.educacaoonline.com.br), a Inclusão Social praticada na 

escola, com o objetivo de romper com as barreiras existentes nos procedimentos sócio-

educacionais a fim de suprir as necessidades pedagógicas de cada aluno, indica que “o 

professor deve ser trabalhado no rompimento dos seus próprios processos 

estigmatizadores. Ele deve lutar para que a criança seja vista antes do rótulo, assim como 

batalhar para que ela seja bem recebida pelo grupo”. 

Nesse sentido, a escola inclusiva surge como o locus adequado para promover a 

mudança de percepção da sociedade diante da deficiência, por ser a escola o local onde 

são ensinadas atitudes e valores. 

Para Zabala (2004, p.170): 

 

O papel e o sentido que possa ter o valor solidariedade, ou o de respeito 
pelas minorias, não se aprende apenas com o conhecimento daquilo que 
cada uma dessas idéias representa; as atividades necessárias devem ser 
muito mais complexas. Os processos de aprendizagem devem abranger ao 
mesmo tempo os campos cognoscitivos, afetivos e comportamentais, em que 
o componente afetivo adquire uma importância capital, pois aquilo que 
pensa, sente e como se comporta uma pessoa não depende apenas do que 
está socialmente estabelecido, mas sobretudo das relações pessoais que cada 
indivíduo estabelece com o objeto da atitude ou valor. 

 

A educação inclusiva vem, então, assumir um papel determinante na disseminação 

de atitudes e valores capazes de impulsionar o processo de migração do status de 

desadaptação, ainda vivenciado pelas pessoas com deficiência no contexto atual da 

 



 57 

sociedade, para a adaptação dos sistemas sociais gerais às necessidades dessas pessoas, à 

luz da consciência inclusiva. 

No que tange à necessidade de valorização do ser humano, é somente através da 

educação de valores inclusivos que a sociedade aprenderá a assumir os novos parâmetros 

norteadores que, por sua vez, poderão influenciar os comportamentos e atitudes mais 

coerentes com a época histórica e o modelo de ser humano que se deseja formar, 

revelando-se, assim, como o traço da cultura que a fundamenta. 

 

Num sentido, não há sociedade em que não se exerça a função educacional; 
não há, absolutamente, coletividade humana que não transmita às gerações 
montantes suas instituições e suas crenças, suas concepções morais e 
religiosas, seu saber e suas técnicas; mas essa transmissão se efetua, na 
origem, de forma espontânea e inconsciente: é obra da tradição. (Château, 
1978, p.21). 
 

 

Assim, é função da educação desenvolver nos alunos, desde a mais tenra idade, os 

princípios de respeito à diversidade humana e promover o convívio com a diversidade 

humana, portanto também com as pessoas com deficiência, a partir da escola, na 

comunidade e na formação de grupos sociais, formando assim as bases para um mundo 

inclusivo. 

Conforme Carvalho (www.sociedadeinclusiva.pucminas.br): 

 

Um mundo inclusivo é um mundo no qual todos têm acesso às 
oportunidades de ser e estar na sociedade de forma participativa; em que a 
relação entre o acesso às oportunidades e as características individuais não é 
marcada por interesses econômicos ou pela caridade pública. A proposta 
inclusiva pressupõe uma ressignificação da sociedade e, nela, da escola que 
temos hoje, para que ofereça respostas educativas de qualidade para todos. 

 

Como princípio fundamental, a educação inclusiva visa oferecer educação de 

qualidade a todas as crianças nas classes comuns da escola regular e prover 

apoio/assistência adicional àquelas que assim o requeiram. 
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Nos estabelecimentos escolares inclusivos o objetivo é acomodar a todos os alunos, 

independentemente de suas condições físicas, emocionais, intelectuais, étnicas, sociais, 

lingüísticas ou de outra natureza, pois acredita-se que toda pessoa, com suas 

características individuais, tem capacidade de aprender. (Prieto, 1999). 

Assim, com a teoria da Inclusão Social, o ensino inclusivo surgiu dos avanços 

alcançados pela instituição do modelo social da deficiência, no qual, cada criança é 

considerada diferente das outras e, portanto, os critérios e abordagens adotados para a 

sua aprendizagem devem corresponder à medida de suas características específicas. 

Segundo o documento “Educação para Todos”, da Organização Internacional Save 

the Children, no ensino ou educação inclusiva: 

 

[  ] as escolas e sistemas de educação precisam de mudar no sentido de 
encontrar respostas para as necessidades individuais de todos os educandos 
– com ou sem dificuldades.  A inclusão não significa no entanto a 
assimilação – ou tornar todos iguais.  Um ingrediente principal é a 
flexibilidade –  o reconhecimento de que as crianças aprendem em etapas 
diferentes e que os professores precisam de técnicas para apoiar a sua 
aprendizagem de uma maneira flexível.  Na maioria dos casos, as crianças 
apenas necessitam de um método de ensino bom, claro e acessível.  Isto 
inclui a utilização de diferentes métodos para se responder às diferentes 
necessidades, capacidades e níveis de desenvolvimento. (http://www.eenet. 
org.uk/bibliog/scuk/schools_for_all_port.pdf). 

 

Portanto, na escola inclusiva, cada criança é vista como um ser único e diferente de 

todos os outros e, como tal, deve ter sua singularidade respeitada e valorizada 

socialmente. Assim, as escolas devem buscar desenvolver uma pedagogia centrada na 

criança, capaz de educar a todos com sucesso, incluindo aqueles que necessitam de 

maiores adaptações do sistema escolar de ensino. 

No que concerne à aprendizagem de valores sociais e atitudes positivas frente à 

diversidade, a escola inclusiva está apta a promover o encontro com as diferentes formas 

de percepção e aceitação do outro, empenhando-se em oportunizar aos alunos o 

reconhecimento da riqueza advinda da convivência com a heterogeneidade. 

 

http://www.eenet/
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Para Martins (2003, p.28-29): 

  

[ ] a escola inclusiva proporciona, aos alunos que apresentam deficiência, 
uma maior interação com seus colegas, um maior desenvolvimento nas áreas 
social, lingüística, cognitiva, assim como maiores condições para que sejam 
membros ativos da comunidade. Os demais alunos, por sua vez, convivendo 
num ambiente em que a heterogeneidade é percebida como um fator 
comum, além de serem beneficiados com as mudanças metodológicas e 
organizativas, que objetivam responder aos alunos com necessidades 
especiais, crescerão com uma visão menos preconceituosa sobre tais 
pessoas, assim como mais realista sobre a vida e sobre a diversidade 
humana. 
A escola verdadeiramente inclusiva é um antídoto para tanto preconceito 
ainda hoje existente, pois significa todos juntos, apoiando uns aos outros e 
não buscando rotular, suplantar, separar, segregar, excluir. Nela, os 
elementos-chaves são a consultoria, o ensino colaborativo, o tutoramento 
pelos pares e a aprendizagem cooperativa. 

 

Para além da escola, as aplicações da educação inclusiva, por exemplo, no mundo 

do trabalho, estimulariam as pessoas a desenvolver atitudes de cooperação, em vez de 

atitudes de competitividade. 

De acordo com Mantoan (2001, p.67-68), in verbs: 

 

A competitividade [  ] é a atitude que mais destaca a deficiência como um 
atributo que torna as pessoas menores, fora do grupo que produz segundo as 
exigências do mercado laboral e escolar. Não se trata de eliminá-la para 
garantir a inclusão, mas clarear o conceito e estabelecer os seus limites e 
possibilidades em relação a todas as pessoas, abrangendo as que apresentam 
deficiências mais graves. 

 

À luz de uma consciência inclusiva, o ensino escolar inclusivo é capaz de 

desenvolver nos alunos o senso de colaboração, o trabalho em grupo e a exploração das 

habilidades em cada pessoa. 

Nas escolas inclusivas, a promoção do encontro e convivência com as diferenças 

proporciona a todas as crianças, desde a infância, oportunidades para a desmistificação 

do estigma da deficiência, que ainda hoje assola nossa sociedade. 
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A escola inclusiva atua, pois, como espaço de formação de consciência inclusiva, 

onde os valores e atitudes ensinados pelos professores serão, gradativamente, 

incorporados pelas crianças, alcançando as fases subseqüentes de seu desenvolvimento 

social e cognitivo, tornando-se parte da cultura de respeito à diversidade humana. 

Por conseguinte, essas crianças (tendo passado por uma educação inclusiva na 

escola), quando adultas, no desempenho de suas funções laborais, não exercerão as 

barreiras atitudinais que freqüentemente obstruem a contratação e permanência de 

pessoas com deficiência nas empresas, deixando de representar ameaça para a inclusão 

laboral dessas pessoas. 

Destacamos, portanto, que somente através da Educação Inclusiva, em cujos 

princípios figuram a valorização da diversidade humana e o respeito à individualidade de 

todas as pessoas, independentemente de atributos distintivos, se poderá alcançar a 

transformação positiva das atitudes. 

Os reflexos da transformação das atitudes no ambiente laboral, por sua vez, 

permitirão o crescimento de toda a empresa através do entendimento de que todas as 

pessoas são potencialmente capazes de aprender e desempenhar bem suas funções 

laborais, bastando que, para isso, a elas sejam dadas condições de acessibilidade 

necessárias a atuar plenamente, sem a interferência de barreiras arquitetônicas, 

comunicacionais, metodológicas, atitudinais e outras. 

No capítulo que se segue apresentaremos uma retrospectiva das principais leis que 

regem a empregabilidade das pessoas com deficiência, construindo em torno do conceito 

da Consciência Inclusiva, motivada desde a infância nas escolas, o edifício de atitudes e 

ações afirmativas que legitimarão a Inclusão Social das pessoas com deficiência através 

do direito ao trabalho. 
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CAPÍTULO 3 - A Empregabilidade das Pessoas com deficiência 

 
[ ] É preciso, pois, compreender que o verdadeiro 

sentido da isonomia, constitucionalmente 
assegurada, é tratar diferentemente os desiguais, 

na medida em que se busque compensar 
juridicamente a desigualdade, igualando-os em 

oportunidade. (Hugo Nigro Mazzilli) 
 

Vimos, até aqui, que a situação de marginalização e exclusão identificada na 

trajetória social das pessoas com deficiência - ao ser revelada através de declarações, 

convenções e outros documentos nacionais e internacionais - possibilitou a elaboração 

de vasta legislação para a defesa dos direitos básicos das pessoas com deficiência. 

A partir da instituição pela ONU da luta por uma Sociedade para Todos, que 

estabeleceu os princípios defendidos pela teoria da Inclusão Social para a participação 

plena de todos os grupos vulneráveis, a sociedade mundial passou a conviver com a 

“imposição” positiva de identificar a diversidade humana como fonte de riqueza social. 

Em face das orientações suscitadas pela ONU através da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, em 1990, documentos como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) e a própria Constituição Federal (1988), no Brasil, voltaram a ser 

amplamente citados para justificar a necessidade de se empreender ações afirmativas e 

programações permanentes no sentido de promover, efetivamente, os direitos básicos 

das pessoas com deficiência. 

Vimos, também, que a promoção e manutenção desses direitos estariam na 

dependência da eliminação de barreiras atitudinais que, quando presentes na sociedade, 

são capazes de estimular a produção de outros tipos de barreiras (arquitetônicas, 

comunicacionais e outras), impossibilitando o acesso das pessoas com deficiência aos 

sistemas sociais gerais. 
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As barreiras atitudinais, uma vez identificadas, só poderiam ser eliminadas via 

Educação Inclusiva, ou seja, mediante o ensino de valores e atitudes positivas de crença 

e respeito pelo potencial de todas as pessoas, independentemente de particularismos ou 

necessidades especiais. 

Em face disso, a preocupação com as novas gerações residiria em educá-las na 

perspectiva inclusiva a fim de que suas atitudes não mais promovessem as barreiras 

atitudinais responsáveis pelos obstáculos ambientais, comunicacionais, programáticos e 

outros para as pessoas com deficiência. Tal objetivo necessitaria do constante esforço da 

escola em enfatizar o ensino de atitudes e valores, com vistas à estimulação de uma 

Consciência Inclusiva nos alunos. 

Sendo essa educação verdadeiramente inclusiva, crianças com e sem deficiência 

fariam parte dos mesmos espaços escolares, participando plenamente de todas as 

atividades propostas, com igualdade de oportunidades e aprendendo atitudes positivas de 

não discriminação e preconceito. 

Como resultado, a sociedade estaria formando novas gerações de adultos educados 

segundo a perspectiva inclusiva, elevando a qualidade de suas atitudes em função da 

melhoria social de todos. 

 

3.1. Da Trajetória Legal do Direito das Pessoas com deficiência ao Trabalho 

 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), “1. Todo ser 

humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.”. (Art. XXIII). 

O Art. 6º da Constituição Federal (1988) assegura o direito ao trabalho como um 

direito social de todos, e dá margem ao reforço da existência desse direito para as 
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pessoas com deficiência ao proclamar, no Art.5º, “a igualdade” como um de seus direitos 

fundamentais. 

Destacamos que os direitos sociais e fundamentais, aqui relacionados às pessoas 

com deficiência, esteiam-se no princípio da dignidade da pessoa humana, exposto no 

Art. 1º (item III) de nossa Carta Magna: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I- a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

(BRASIL, Constituição Federal, 1988, Título I: Dos Princípios 
Fundamentais, Art. 1º). 

 

No que tange à dignidade da pessoa humana, Barcellos (2002, p.110-111) 

acrescenta que: 

 

[ ] é possível afirmar que o conteúdo jurídico da dignidade se relaciona com 
os chamados direitos fundamentais ou humanos. Isto é: terá respeitada sua 
dignidade o indivíduo cujos direitos fundamentais forem observados e 
realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles. 

 

Disso depreendemos que será a partir da efetivação dos direitos sociais (ao 

trabalho, à saúde, à educação etc.) e fundamentais (humanos) que as pessoas com 

deficiência terão sua cidadania legitimada na prática. 

Porém, entre a legislação que assegura os direitos das pessoas com deficiência e a 

sua materialização, estão as empresas, tentando se adaptar à nova imposição de ter que 
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acomodar em seus espaços um perfil de trabalhador que, até bem pouco tempo, não 

existia. E um dos personagens centrais na perspectiva da inclusão laboral é o 

Administrador de Recursos Humanos, profissional que passa a lidar com candidatos 

com deficiência nos processos seletivos das organizações, a fim de preencher a reserva 

de mercado assegurada a esse público, conforme determina a Lei de Cotas. 

De acordo com Sassaki (2006, p.296), “Assim como aconteceu na área da 

Educação, também houve no mercado de trabalho a prática de abordagens 

integradoras num primeiro momento e de abordagens inclusivas posteriormente”. 

Numa retrospectiva sobre a evolução da noção do direito ao trabalho das pessoas 

com deficiência, encontramos documentos que narram um histórico recente de exclusão 

e segregação, os quais justificaram a materialização dos documentos citados a seguir.  

Consoante a Organização Internacional do Trabalho, em 1921, foi publicado um 

informativo recomendando aos Estados-membros o empreendimento de ações com o 

objetivo de amparar legalmente os mutilados de guerra. 

No ano de 1925, com a adoção da Recomendação nº.22, a Conferência 

Internacional do Trabalho dá os primeiros sinais de reconhecimento das necessidades 

das pessoas com deficiência. 

Já em 1944, através da Recomendação nº.71, a OIT sugere aos países signatários 

que sejam criadas condições de trabalho para as pessoas com deficiência, não 

importando a origem de suas deficiências. Além disso, oferece programas especializados 

para orientar profissionalmente essas pessoas, do ponto de vista da reeducação funcional. 

Onze anos depois, a Recomendação nº. 99 vem estabelecer parâmetros para a 

habilitação e reabilitação vocacional das pessoas com deficiência, ressaltando os direitos 

de essas pessoas se reabilitarem para poderem exercer um emprego adequado, além de 
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responsabilizar o Estado pelo estabelecimento de uma série de medidas necessárias a 

essa aplicação. (Assis & Pozzoli, 2005). 

Em nosso país, o texto da Convenção nº.159 foi aprovado pelo Art.1º. do Decreto 

Legislativo nº.51/89 e promulgado pelo 129/91, no qual se lia a definição de pessoa com 

deficiência como sendo: 

 

[ ] toda pessoa cuja possibilidade de obter e conservar um emprego 
adequado e de progredir fique substancialmente reduzida devido a uma 
deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada. (Art. 1º. da 
Convenção nº.159 - Conferência Internacional do Trabalho, de 1º de junho 
de 1983). 

 

 

Contudo, apesar do aparato legal, as empresas vêm demonstrando atitudes de 

resistência em contratar pessoas com deficiência, alegando, por exemplo, que a falta de 

qualificação dos candidatos com deficiência é o maior empecilho à sua empregabilidade. 

Porém, entendemos que tal justificativa se esteia no fato de que as empresas vêm 

procurando preencher essa lacuna na contratação de profissionais com deficiência 

utilizando as mesmas estratégias para a captação de mão-de-obra e desconsiderando as 

adaptações que se fazem necessárias desde o processo seletivo até a promoção de 

acessibilidades para que os profissionais com deficiência atuem com potencialidade em 

seus postos de trabalho. 

Para Cavalcante (http://www.mp.rs.gov.br/dirhum/doutrina/id249.htm), os 

obstáculos à inserção e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

têm origem: 

 

a) na carência de qualificação profissional; 
b) na carência dos sistemas de habilitação e reabilitação e 
c) na falta de estímulos econômicos que facilitam a sua contratação pelas 
empresas. 
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Contudo, apesar de tal justificativa vir sendo formulada pelas empresas, quando 

declaram não contratar mão-de-obra formada por pessoas com deficiência por falta de 

qualificação dessas pessoas, entendemos que falta aos empregadores a percepção sobre a 

existência de barreiras que interferem nesse processo e assumir a atitude de buscar 

removê-las a fim de também proporcionar a formação profissional desses trabalhadores.  

Em entrevista à Agência Brasil, a Delegada Regional do Trabalho Lívia Santos 

Arueira afirma que não tem havido esforço por parte dos empresários para contratar 

profissionais com deficiência: 

 

Não cabe mais a discussão de que não se contrata pessoas com deficiência 
porque elas não são qualificadas. Muitas vezes não são porque não tiveram 
tempo e oportunidade de se formar. Cabe às empresas atuarem nessa lacuna 
e, ao invés de procurarem o profissional pronto, trabalhar para qualificá-los. 
(www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1353
&Itemid=2)

 

De acordo com Teresa Costa d'Amaral, em entrevista concedida ao Jornal “O 

Globo”:

 
A competência profissional pode ser adquirida por pessoas portadoras de 
qualquer tipo de deficiência, respeitadas suas limitações, em qualquer 
campo de mercado de trabalho: indústria, comércio, agricultura, serviços, 
função pública, etc. A abertura do mercado de trabalho para o deficiente 
profissionalizado implica em diversos aspectos positivos, em especial na 
integração desse contingente ao mundo da produção e do consumo, evitando 
sua dependência e marginalização, que certamente recairão sobre os custos 
sociais do governo e sobre a sociedade. A introdução do deficiente no 
mercado de trabalho formal traz para a economia a incorporação de sua 
renda e torna possível ao governo, além de aumentar o contingente de 
contribuintes, desonerar-se dos encargos previdenciários e assistenciais com 
ele relacionados. (http://www.portaldovoluntario.org.br/site/pagina.php? 
idartigo=5&idmenu=46). 

 

 

Já a Jornalista e Diretora da Oscip Escola de Gente – Comunicação em Inclusão, 

Claudia Werneck, diz à Revista RITS que as dificuldades envolvidas na contratação de 

profissionais com deficiência englobam uma questão muito mais ampla: 

 

http://www.portaldovoluntario.org.br/site/pagina.php
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[  ] existem barreiras invisíveis, de atitude, que fazem com que as pessoas 
com deficiências fiquem à margem de diversas coisas na sociedade, 
inclusive do mundo do trabalho. Me espanta o quanto a gente não percebe a 
grandiosidade disso tudo (...) Existe uma dificuldade de ver as pessoas com 
deficiências como detentoras de quaisquer direitos, como sujeitos de todos 
os direitos. Quando se enxerga isso, facilita a percepção de que elas também 
têm o direito ao trabalho, como eu e você. (http://www.adital.com.br/site/ 
noticia.asp?lang=PT&cod=7252). 

 

 Por sua vez, a Socióloga, Consultora de Inclusão Social e Presidente da Rede 

Saci, Marta Gil, lembra que “Muitas vezes, os funcionários de RH não têm informações 

para saberem do que as pessoas com deficiências são capazes”. (http://www.adital.com.br/ 

site/noticia.asp?lang=PT&cod=7252). 

Esteados nessa afirmativa, entendemos que as dificuldades presentes na 

empregabilidade das pessoas com deficiência têm ramificações históricas e também se 

originam nas lacunas acadêmicas de outros profissionais, a exemplo daqueles que 

conduzirão processos seletivos, emitirão atestados de aptidão para o trabalho ou 

decidirão sobre a promoção de adaptações ergonômicas, instrumentais, ambientais etc., 

necessárias à atuação plena de profissionais com deficiência na empresa. 

 

3.2. Da Interferência das Barreiras Atitudinais no Ambiente Laboral 

 

De acordo com Sassaki (2006, p.294-295), as barreiras à empregabilidade das 

pessoas com deficiência podem ser encontradas: 

 
- Na pessoa com deficiência: baixa escolaridade, baixa qualificação 
profissional, precária tecnologia assistiva e atitudes negativas que a 
própria pessoa com deficiência pode apresentar sobre si mesma, as outras 
pessoas, a sociedade etc. A solução para essas barreiras está na 
sensibilização, conscientização e informação. 
 
- Nos empregadores e colegas de trabalho: noções preconceituosas, 
estigmatizadas e estereotipadas, atitudes discriminatórias, desinformação 
e falta de informação. A solução para essas barreiras também está na 
sensibilização, conscientização e informação. 

 

http://www.adital.com.br/site/
http://www.adital.com.br/%20site/
http://www.adital.com.br/%20site/


 68 

 
- Na comunidade: transporte coletivo inacessível e obstáculos existentes 
nas edificações e no espaço urbano. A solução está nas adaptações desses 
recursos e no projeto dos futuros veículos, edifícios e espaços urbanos. 
 
- Na empresa: ambiente físico, metodologias e instrumentos, cuja solução 
está nas adaptações. São ainda barreiras as formas de comunicação, cuja 
solução está no aprendizado e na disponibilização de todas as formas de 
comunicação: oral, escrita, em braile, por língua de sinais, caracteres 
ampliados etc. E finalmente a barreira programática, presente em políticas, 
regimentos, normas, leis e outros dispositivos que procuram ordenar 
condutas, programas, serviços e atividades, sendo uma solução a revisão 
de todos os documentos de normatização. 

 

Nesse ínterim, o profissional que desenvolveu uma consciência inclusiva, que é 

capaz de reconhecer a importância social da diversidade humana, estará apto a lidar com 

as dúvidas naturais que surgirão na convivência com profissionais com deficiência, a 

partir do momento em que esses passarem a atuar de forma mais ativa nas empresas. 

Para Mantoan (2001, p.111): 

 

O processo de incorporação do novo, nesse caso, é produzido por 
mecanismos de adaptação em que a assimilação é lenta, ocasionando muitas 
deformações da novidade e um balanço desproporcional entre as estruturas 
que se mantêm e as que se desenvolvem. Em outras palavras, não 
conseguimos uma transformação real, duradoura se não vivermos esse 
“purgatório” da exclusão, que é um período em que precisamos de muita 
paciência e de crença nos propósitos revolucionários para atingir o desejado: 
derrubar as resistências que nos impedem de criar condições para a inclusão. 

 

Sob a égide da teoria da Inclusão, vemos que uma das maiores barreiras 

atitudinais apresentadas pelos funcionários de Recursos Humanos durante a contratação 

de profissionais com deficiência é a crença de que cabe ao profissional com deficiência 

estar adequado ao posto de trabalho que se deseja que ele assuma. 

No entanto, essa perspectiva corresponde àquela perpetuada na fase de Integração 

Social, quando a sociedade permitia a participação de pessoas com deficiência na 

sociedade desde que elas mobilizassem por conta própria os recursos necessários à sua 
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permanência, sem que houvesse nenhum movimento da sociedade para tornar suas 

estruturas adaptadas às necessidades das pessoas. 

Em entrevista à Secretaria de Educação Especial - MEC, Sassaki (1998) confirma 

que, em geral “Pessoas com deficiência são admitidas e contratadas em órgãos públicos 

e empresas particulares, desde que tenham qualificação profissional e consigam utilizar 

os espaços físicos e os equipamentos de trabalho sem nenhuma modificação”. 

(http://www.educacaoonline.pro.br/art_entrevista_com_romeu.asp?f_id_artigo=69). 

Porém, tal atitude das empresas falha ao desconsiderar que, no caso das 

contratações de profissionais com deficiência, existem particularidades advindas da 

presença de uma deficiência que precisam ser consideras e respeitadas, a exemplo da 

necessidade de se eliminar as barreiras instrumentais, programáticas, metodológicas e 

outras, a fim de que a empresa possa contemplar na contratação desses empregados 

também a satisfação de suas necessidades, permitindo-lhes uma atuação potencial. 

Em face das dificuldades apresentadas pelas empresas quanto às contratações de 

profissionais com deficiência, a OIT publicou em 2002 um Código de Práticas com 

orientações para tornar mais inclusivos os procedimentos seletivos e as conseqüentes 

práticas gerenciais nas empresas. O documento intitulado “Managing Disability in the 

Workplace”, esclarece que: 

 

As pessoas com deficiência não são um grupo homogêneo. Elas podem ter 
deficiência física congênita ou adquirida em sua infância, adolescência ou 
mais tarde, ao longo da vida, durante sua educação adicional ou enquanto 
estiverem empregadas. Sua deficiência pode gerar pequenos impactos em 
sua habilidade para trabalhar ou para tomar parte da sociedade, ou pode ter 
um impacto maior, requerendo suporte e assistência consideráveis. Em todo 
o mundo, pessoas com deficiência estão participando e contribuindo no 
mundo do trabalho em todos os níveis. Entretanto, muitas pessoas com 
deficiência que querem trabalhar não têm oportunidade de trabalhar em 
virtude das muitas barreiras. (http://www.ilo.org/public/english/ 
employment/skills/disability/download/codeeng.pdf). 

 

 

 

http://www.ilo.org/public/%20english/%20employment/
http://www.ilo.org/public/%20english/%20employment/
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Disso depreendemos que são as barreiras atitudinais presentes na atitude de 

gestores e nas ações do RH que despertam as dificuldades encontradas pelas empresas 

em promover ambientes e procedimentos acessíveis para seus colaboradores com 

deficiência. 

Outra barreira atitudinal que precisa ser eliminada e que vem perpetuando tais 

dificuldades na contratação é a tendência das empresas em buscar admitir os 

profissionais com deficiência segundo suposições a respeito de suas habilidades laborais, 

através da consulta a Perfis Profissiográficos cuja finalidade é de pré-definir as 

atividades que, supostamente, pessoas com deficiência poderiam realizar, numa visão 

pontual e concentrada nas deficiências, ou seja, procurando desconsiderar as 

competências do profissional com deficiência, sua disponibilidade para as vagas 

oferecidas, em virtude da alocação em cargos que congregam apenas a característica de 

serem contrários ao imediato sentido, órgão ou membro ao qual a deficiência se 

relaciona. 

No Perfil, tem-se como premissa, por exemplo, que pessoas cegas estariam aptas 

a trabalhar exercendo a função de telefonistas, com tapeçaria ou na fabricação de 

vassouras; para a pessoa surda, o Perfil Profissiográfico reservaria o cargo de embalador 

de supermercado, carregador ou outras tarefas que solicitem, principalmente, a sua 

capacidade viso-espacial. Para a pessoa com deficiência física, ao contrário, estariam 

destinadas aquelas funções que exigem o raciocínio lógico-matemático, por se acreditar, 

sob o julgo da suposição, que essas pessoas tenham pendor para atividades dessa 

natureza. 

Em todos os casos, o que prevalece é a visão integracionista na qual a empresa 

não precisaria considerar a sua responsabilidade para promover as mudanças necessárias 

à inclusão de profissionais com deficiência.  
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No caso da justificativa da falta de estímulos econômicos, ainda trazida por 

Cavalcante (http://www.mp.rs.gov.br/dirhum/doutrina/id249.htm), a cúpula da empresa, 

formada pelas pessoas que representam cargos de mando, os profissionais da alta 

gerência, também se pode atribuir o comentário à presença de uma barreira atitudinal, 

posto que, consoante a teoria da Inclusão, todo gasto financeiro mantido para estabelecer 

programas de inclusão laboral, ou em outros espaços sociais, deverá ser entendido como 

investimento. 

Entendendo-se como investimento, a sociedade-empresa lucraria em 

responsabilidade social, no aumento dos níveis de satisfação dentro da empresa, na 

qualidade relacional entre os empregados, enfim, tenderia a elevar o grau de estima das 

pessoas pelo trabalho, revertendo-se em ganhos para a empresa. 

O que se percebe desses extratos é que as barreiras atitudinais incutidas quase 

que, inconscientemente, na operacionalização das empresas representam o verdadeiro 

entrave à inclusão laboral de pessoas com deficiência. 

No que concerne à inclusão de profissionais com deficiência no ambiente social 

de trabalho, a presença de barreiras atitudinais pode causar a total exclusão dessas 

pessoas das oportunidades naturais de inserção e permanência nesse mercado formal. 

Com o advento da Lei Nº. 8.213/91, as empresas privadas a partir de 100 

empregados estão sendo obrigadas a oferecer um percentual de vagas correspondente ao 

número total de seus empregados. De acordo com a lei: 

 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas na seguinte proporção: 
I – até 200 empregados.......................2% 
II – de 201 a 500 empregados.............3% 
III – de 501 a 1000 empregados..........4% 
IV – de 1001 em diante.......................5%. 
(BRASIL:Lei Nº.8.213/91). 
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Os concursos públicos federais, por sua vez, seguindo semelhante ordenamento 

jurídico, devem adotar o critério normativo no qual o percentual de vagas para 

candidatos com deficiência pode variar de 5% a 20% sobre o total de vagas oferecidas. 

(Decreto Nº. 3.298/99). 

Apesar da existência de artifícios legais que contemplam juridicamente o direito 

de as pessoas com deficiência participarem e concorrerem com equiparação de 

oportunidades em concursos públicos e processos seletivos a cargos profissionais, a 

realidade tem revelado o despreparo das empresas em lidar com a questão da diversidade 

em seus espaços. 

Consoante Teixeira (2007): 

[ ] a legislação em vigor fez com que as pessoas com deficiência saíssem do 
campo da invisibilidade e começassem a fazer parte de maneira mais intensa 
das pautas sociais e institucionais. A própria natureza polêmica das cotas fez 
com que se travasse um debate em torno do assunto, dando-lhe destaque. 
Desta forma, há de se registrar que a legislação em vigor vem promovendo 
alguns ordenamentos e reordenamentos institucionais, apesar de não bastar. 
Há de se ter movimentos instituintes, emergentes e de derrubadas de 
estigmas. (http://www.bengalalegal.com/limita.php). 

 
Na defesa da inclusão laboral das pessoas com deficiência, o ideal de uma 

empresa estável deverá ser entendido como a ação e participação plena de todos os 

empregados no contexto da empresa, ou seja, na ausência de barreiras atitudinais e de 

outros níveis de barreiras. 

Para a construção desse ideal, os conceitos inclusivistas se caracterizam pela 

exaltação do princípio da dignidade da pessoa humana e pela valorização da diversidade, 

ambos motivadores do processo de naturalização da deficiência na sociedade e, 

conseqüentemente, em outros locus sociais, a exemplo da empresa. 

De acordo com essa ótica, o conceito de “deficiência” vai sendo desmistificado e 

naturalmente incorporado a partir da descoberta do valor da diversidade humana, através 

da experiência da conscientização. 
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A desmistificação do estigma, por sua vez, deverá ser empreendida através da 

criação de programas de sensibilização e conscientização na empresa (através de ações 

afirmativas promovidas Gerência de Pessoal e RH, Medicina do Trabalho, Alta 

Gerência), em torno da questão da diversidade humana, constituindo-se como elemento 

transformador do ser humano e requisito básico para a construção de uma sociedade 

mais igualitária e humana. 

Dentro da lógica inclusiva, a observância dos direitos sociais (e.g. de educação, 

trabalho) e fundamentais (tais como o direito à liberdade e igualdade) das pessoas com 

deficiência deverá estar atrelada a três princípios básicos que, quando relacionados ao 

universo dessas pessoas, assumem uma expressão singular: os princípios da autonomia, 

independência e empoderamento. (Sassaki, 1997). 

Os princípios da autonomia e independência relacionados às pessoas com 

deficiência correspondem à característica de “prontidão” para agir segundo sua própria 

vontade, sem dependência da intervenção de outra pessoa. Já o conceito de 

empowerment ou empoderamento, está associado à capacidade de a pessoa com 

deficiência conduzir a si própria, assumindo o controle de sua vida pessoal, fazendo 

escolhas para atender aos interesses pessoais de forma autônoma e independente. (op. 

cit.). 

Por sua vez, a incorporação de uma Consciência Inclusiva no ambiente de 

trabalho, tanto resulta na independência para as pessoas com deficiência, por meio da 

eliminação de barreiras atitudinais e ambientais que dificultam sua plena atuação, como 

promovem melhorias para todos os demais colaboradores, estimulando o respeito às 

diferenças individuais, o reforço de práticas efetivamente cidadãs e a crença 

incondicional na pessoa humana - objeto de todos os esforços e sujeito de todos os 

avanços alcançados na e pela sociedade inclusiva. 
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No capítulo seguinte, apresentaremos o Método utilizado no presente estudo, 

trazendo informações relativas aos materiais, procedimentos, análise e apresentação dos 

dados coletados.   
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CAPÍTULO 4 - O Método Utilizado na Pesquisa 

 

4.1 Do Método 

 

A presente pesquisa sobre as barreiras atitudinais nas Instituições de Ensino 

Superior utilizou a abordagem qualitativa que, segundo Bogdan e Biklen (1994, p.16), 

nos permite obter “a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos 

sujeitos da investigação”. 

 

4.2. Da Motivação para o Campo de Pesquisa 

 

Este trabalho foi também inspirado na Pesquisa de P&D4 realizada em 2004 na 

Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), cujo objetivo foi identificar/desenvolver 

a potencialidade empregadora dessa empresa, em virtude do reconhecimento da 

diversidade de seus empregados – dentre os quais os empregados reabilitados ou 

readaptados de função, que já faziam parte do corpo de colaboradores da empresa –, ou 

de empregados com deficiência que viessem a compor seu quadro funcional.  

A partir dessa experiência, aprofundamo-nos no estudo das barreiras atitudinais, 

por se nos ter ficado clara sua relevância para a investigação em demais ambientes 

sociais, dada a relação dessas barreiras na vida das pessoas com deficiência. 

                                                 
4 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 
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Percebemos que as barreiras atitudinais se manifestam no cotidiano dessas pessoas 

em diferentes momentos de vida e buscamos refletir sobre suas origens, nos interessando 

em pesquisá-las sob uma égide pedagógica. 

 

4.3. Do Locus de Pesquisa e dos Sujeitos 

 

Destarte, elegemos como locus de nossa pesquisa as Instituições de Ensino 

Superior da grande Recife a fim de investigar o impacto das barreiras atitudinais na 

empregabilidade das pessoas com deficiência nesses ambientes, buscando ainda 

identificar/analisar de que maneira tais barreiras se manifestam, considerando a 

contratação e permanência de trabalhadores com deficiência nessas instituições de 

ensino. 

Optamos por investigar a presença das barreiras atitudinais nas Instituições de 

Ensinos Superior que já tivessem profissionais com deficiência contratados. Assim, 

conduzimos o recorte metodológico para as instituições que declarassem possuir 100 

(cem) ou mais empregados, já que as empresas com esse quantitativo estão obrigadas a 

reservar um percentual de suas vagas para profissionais com deficiência, conforme prevê 

a Lei Nº.8.213/91. 

Entrevistamos 20 profissionais responsáveis pelo setor de Recrutamento/Seleção 

e/ou Gestão de Pessoal, incluindo 4 Auxiliares Técnicos que nos forneceram 

informações adicionais quanto aos processos seletivos das IES públicas e particulares. 

Escolhemos profissionais de RH e Gestão de Pessoal como sujeitos de nossa 

investigação por acreditar que atuam em setores estratégicos nas IES, dos quais advêm 

experiências diretas ou indiretas com trabalhadores com deficiência. 

 



 77 

  

4.4. Dos Materiais e Procedimentos 

 

No que tange aos materiais, utilizamos o roteiro de entrevista e o gravador de áudio 

para resgatar e preservar com maior fidelidade as expressões emitidas pelos sujeitos 

entrevistados. Conforme Lüdke (1986, p.37), a vantagem no uso do gravador é a de 

registrar todas as expressões orais enquanto o pesquisador pode ficar livre para prestar 

atenção ao entrevistado. 

Optamos pela entrevista como instrumento de nossa investigação porque, 

consoante Gil (1999, p.117), “a entrevista é uma forma de interação social” e “é uma 

técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano” (p.118). 

Na escolha da entrevista que melhor atendesse aos nossos objetivos, realizamos a 

semi-estruturada que, segundo Triviños (1987, p.146): 

 

[  ] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 
experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 
participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

Ao construir o roteiro prévio para a entrevista nos baseamos na adoção de algumas 

perguntas que pudessem dar margem a novos questionamentos, com flexibilidade para 

serem alteradas de acordo com as reações e respostas dos sujeitos entrevistados. 

De acordo com Baker (1988, p.182 apud Gil:1999, p.123), para a criação de um 

roteiro de entrevista é importante observar algumas regras, tais como a clareza das 
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questões, a ordem em que são elaboradas ao entrevistado e a inclusão de expressões de 

transição entre uma pergunta e outra. 

Como mencionado, realizamos entrevistas semi-estruturadas com os profissionais 

de seleção e gerenciamento das Instituições de Ensino Superior de Recife, seguindo um 

roteiro próprio (anexo 1) aos objetivos de nossa investigação. 

Diante da não aceitação de uma das instituições privadas em responder às nossas 

perguntas através de entrevista e nem no formato de gravação de áudio, formulamos um 

roteiro de questões adaptado (anexo 2) que se tornou a sua versão impressa, com 

algumas alterações na ordem das perguntas de modo a privilegiar as respostas por 

escrito. 

 

4.5. Da Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi feita a partir das entrevistas realizadas com 16 profissionais 

de RH e/ou Gerenciamento das IES e com 4 Auxiliares Técnicos. 

De acordo com Gil (1999, p.168), “a análise tem como objetivo organizar e 

sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao 

problema proposto para investigação”. 

A fim de melhor analisar os conteúdos das entrevistas e garantir a fidedignidade 

das declarações emitidas pelos sujeitos, conservamos na íntegra as transcrições do áudio 

de todas as entrevistas (anexo 3). 

Como apresentaremos a seguir, as barreiras atitudinais manifestadas pelos sujeitos 

durante as entrevistas foram nomeadas e descritas em subcategorias, destacando-se os 

trechos das falas dos entrevistados que as representam. 
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As categorias de análise (anexo 4) definidas foram: 1) Barreiras Atitudinais no 

Recrutamento (desde a busca por candidatos com deficiência até a análise e escolha dos 

currículos dos candidatos que participarão dos processos seletivos); 2) Barreiras 

Atitudinais nos Processos Seletivos (incluindo a fase de entrevistas, testes e dinâmicas) 

e; 3) Barreiras Atitudinais no Cotidiano Laboral (que se inicia a partir da contratação 

e reflete o acompanhamento dos profissionais com deficiência nos postos de trabalho). 

Finalizando o trabalho, apresentamos o tratamento e a interpretação dos dados 

coletados, revelando as informações que a sua análise nos permitiu alcançar. Em 

confronto com os objetivos de nossa investigação, encerramos o estudo com as 

considerações finais a respeito de nosso objeto de pesquisa, apresentando em redação 

dissertativa nosso entendimento e contribuições sobre as barreiras atitudinais e sobre 

como elas se manifestam diante da empregabilidade de candidatos e profissionais com 

deficiência nessas instituições de ensino superior. 

 

4.6. Da Entrada no Campo de Pesquisa 

 

Na fase empírica desse estudo, iniciamos uma busca em sítios nacionais por um 

cadastro atualizado das Instituições de Ensino Superior da cidade do Recife, a fim de 

delimitar nosso universo de pesquisa. 

Segundo dados obtidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em link relacionando ao sítio do Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC), no Recife existem 35 instituições superiores de ensino 

nas categorias pública e privada, no nível federal, estadual e municipal. 

(www.educacaosuperior.inep.gov.br). 

 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
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Com base na relação de IES constantes desse cadastro, no período de agosto a 

setembro de 2007, através de telefonemas e visitas, fizemos o levantamento daquelas 

instituições que declarassem possuir 100 (cem) ou mais empregados. Obtivemos a 

informação de que, das 35 instituições cadastradas pelo MEC/INEP, 14 constituiriam 

nosso universo. 

Partimos para a construção de uma Carta de Apresentação e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 5), para solicitar autorização à nossa entrada 

no campo, explicitando os motivos, o método e a relevância da pesquisa. 

Observamos que durante esse percurso algumas dificuldades se apresentaram, 

desde a obtenção de informações sobre a quantidade de empregados das IES até 

exigências, tais como a solicitação de um ofício formal, enviado em nome da 

Universidade Federal de Pernambuco, como condição para nosso recebimento e 

transmissão dos dados, a despeito de já termos oferecido uma Carta de Apresentação e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, como se verifica no anexo 5. 

Em geral, todas as IES nos direcionaram para o setor de Recursos Humanos ou 

Sessão de Pessoal, salvo nas vezes em que fomos encaminhados à Direção Financeira e à 

Superintendência de Educação, em duas das IES. 

A partir daí, nossa atenção esteve centrada na realização de entrevistas com pelo 

menos um profissional de Recrutamento e Seleção, e/ou pelo menos um profissional da 

área de Gestão de Pessoal, em cada uma das IES. 

Percebemos, contudo, que durante a realização das entrevistas, em sua maioria, os 

sujeitos entrevistados procuravam atender a todas as nossas expectativas, não dando 

margem a que sentíssemos necessidade de entrevistar quaisquer outros profissionais. 
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Segundo nossa análise, tal atitude poderia denotar a concentração de informações e 

de poder de cunho gerencial em torno da figura do selecionador, o qual, muitas vezes, 

não acompanha o dia-a-dia dos profissionais com deficiência nos setores. 

Por outro lado, em muitas das IES visitadas, o próprio selecionador declarou 

ocupar um cargo para o qual convergiam todas as demandas relacionadas aos 

profissionais com deficiência, ainda que houvesse outros gerentes nos setores em que 

esses profissionais desenvolviam suas atividades. 

Nossa impressão a partir das entrevistas passou a ser dividida em dois momentos: o 

primeiro que descrevia a contratação e seus procedimentos, desde o recrutamento até a 

admissão; e o segundo que revelava as reações e as possíveis adaptações a partir da 

chegada de profissionais com deficiência nos setores. Porém, nos dois momentos a 

presença de barreiras atitudinais podia ser percebida. 

Para fundamentar nossa percepção em prol da identificação das barreiras 

atitudinais apresentadas pelos sujeitos durante as entrevistas, e nos permitir direcionar as 

perguntas de modo a obtermos um melhor resultado, já partimos para o campo de 

pesquisa com as leituras de referência. 

Contudo, dada à escassez de material bibliográfico sobre o tema das barreiras 

atitudinais, mesmo em publicações de língua inglesa, constituíram nossa principal fonte 

os sítios nacionais e estrangeiros (tais como Rede Saci, Escola de Gente, Grupo 25, 

Revista Sentidos, Ler para Ver, ODEP, JAN, HREOC), pesquisas, relatos e depoimentos 

de pessoas com deficiência sobre suas experiências na escola e no mercado de trabalho. 
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4.7. Das Instituições de Ensino Superior como Cenário de Pesquisa 

 

A escolha por investigar a presença de barreiras atitudinais em empresas de 

natureza educacional e, sobretudo, em Instituições de Ensino Superior, se deveu pela 

quantidade de instituições existentes, por sua relação com o ensino e, em alguns casos, 

com a pesquisa, e por serem as difusoras de conhecimentos, tendo a informação como 

matéria-prima para a atividade formadora a que se propõem. 

Julgamos que uma empresa dessa natureza, que congrega profissionais com alto 

nível de formação docente, poderia influenciar na construção de uma postura inclusiva 

além da sala de aula, contribuindo para a aplicação de atitudes inclusivas também nos 

processos seletivos de profissionais com deficiência. 

 

4.8. Da descrição das IES e dos Profissionais entrevistados 

 

Com a delimitação de 14 IES correspondentes ao universo de nossa pesquisa, 

enviamos solicitações de autorização para as seguintes instituições: CEFETPE, ESURP, 

FCHE, FAFIRE, FMN, FASNE, FBV, FIR, FMR, UFPE, UFRPE, UNIBRATEC, 

UNICAP e UPE. 

Dessas 14 instituições, 12 nos permitiram realizar entrevistas semi-estruturadas 

com pelo menos um de seus profissionais, e 1 – a FACULDADE MAURÍCIO DE 

NASSAU – condicionou sua participação na pesquisa ao envio das respostas por escrito, 

recusando-se a conceder entrevistas e de ter suas declarações gravadas. Vale salientar 

que o aceite dessa faculdade se concretizou dois meses após o nosso primeiro contato. 

A Faculdade de Tecnologia UNIBRATEC não participou da pesquisa justificando 

não ter profissionais disponíveis para responder às questões solicitadas, visto que a 

responsável pelo setor de Recursos Humanos da faculdade estaria de férias e não teria 
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deixado substitutos capazes de prestar nenhum tipo de informação ou esclarecimento 

sobre o tema. 

Após novas buscas em setores diferenciados da Instituição, concluímos que não 

nos seria possível mantê-la como campo de pesquisa, uma vez que os demais 

profissionais consultados sempre nos direcionavam para o setor de Recursos Humanos, 

para o qual nossos primeiros esforços tinham sido insuficientes. 

A pesquisa, portanto, contemplou 13 das 14 Instituições de Ensino Superior da 

cidade do Recife, cadastradas no MEC/INEP, que declararam possuir mais de 100 

empregados, alcançando assim o índice de 93% das IES com essa especificidade. 

Porém, apesar de não estar diretamente vinculada ao município de Recife pelo 

MEC/INEP, a Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) foi incluída como 14ª. 

Instituição a ser pesquisada, dada a sua relevância em nossa cidade. 

Conforme dados do Instituto e do site institucional, a UNIVERSO tem sede no 

estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, e possui outros nove anexos 

espalhados pelo Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, 

Pernambuco, Goiás e Bahia. 

A seguir, apresentaremos nos quadros 1 e 2 informações relativas aos dados 

coletados, preservando a identidade dos sujeitos entrevistados sob a adoção das siglas 

RH, GT e AT para designar os profissionais de Recursos Humanos, Gestão e os 

Auxiliares Técnicos (incluídos na pesquisa por trazerem informações adicionais ao 

trabalho, como a descrição dos processos seletivos e a proporcionalidade de vagas 

dispostas nos editais de concurso). 

Contudo, no decorrer do texto, as falas dos sujeitos entrevistados serão designadas 

a partir das Instituições de Ensino Superior da qual fazem parte, pela sigla IE mais a 

numeração de 01 a 14 (e.g. IE-01, IE-02... IE-14). 
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4.9. Da Análise do Perfil das IES e dos Sujeitos entrevistados 

 

O Quadro 1 demonstra o Perfil das IES por categoria administrativa (pública 

federal, pública estadual ou privada) e o Perfil dos Entrevistados por Função. As 

instituições são apresentadas em ordem alfabética. 

 
QUADRO 1 – Perfil das IES por Categoria Administrativa e Perfil dos Profissionais 

entrevistados por função. 
 
IES CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA ÁREA DE ATUAÇÃO FUNÇÃO 

CEFETPE Pública Federal AT Auxiliar em Administração 

ESURP Privada RH Membro da Chefia de Recursos 
Humanos 

RH Membro da Chefia de Recursos 
Humanos 

RH Membro da Chefia de Recursos 
Humanos 

FAFIRE Privada 

GT Chefe de Setor 

FASNE Privada RH Chefe de Recursos Humanos 
FBV / 

FBV-IMIP5 Privada RH Chefe de Recursos Humanos 

FCHE Privada RH Chefe de Recursos Humanos 

RH Diretor Financeiro 
FIR Privada 

AT Líder de Setor 

FMN Privada RH Chefe de Recursos Humanos 

FMR Privada RH Chefe de Recursos Humanos 

UFPE Pública Federal GT Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

UFRPE Pública Federal AT Substituto do Diretor de Qualidade de 
Vida 

RH Chefe de Recursos Humanos 
UNICAP Privada 

GT Chefe de Setor 

RH Chefe de Recursos Humanos 
UNIVERSO Privada 

GT Chefe de Setor 

RH Chefe de Recursos Humanos 
UPE Pública Estadual 

AT Auxiliar Administrativo 

                                                 
5 A Faculdade Boa Viagem é apresentada pelo sítio do MEC/INEP como FBV e FVB-IMIP. Apesar de serem 
duas faculdades, na presente pesquisa estaremos considerando-as apenas como FBV, pois de acordo com o 
sujeito entrevistado, ambas estão subordinadas à mesma Gerência de Recursos Humanos. 
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No Quadro 2 são apresentados três dados: o ano de criação de cada IES; o tempo 

de função desses profissionais nas IES; e se durante esse período já se envolveram na 

seleção ou acompanhamento de profissionais com deficiência. 

 
QUADRO 2 – Perfil das IES por Ano de criação e Perfil dos Sujeitos entrevistados por tempo de 
atuação no cargo e participação em processo de seleção ou acompanhamento de profissionais com 
deficiência. 
 

IES 
ANO DE 

CRIAÇÃO 
DA IES 

FUNÇÃO DOS 
ENTREVISTADOS 

DESDE QUANDO 
ATUA NA 

INSTITUIÇÃO 
NESSA FUNÇÃO 

SELECIONOU OU 
ACOMPANHOU 
PROFISSIONAIS 

COM DEFICIÊNCIA 
CEFETPE 1999 Auxiliar em Administração 1988 Não 

ESURP 1976 Gestor Administrativo 1991 Sim 

Membro da Chefia de 
Recursos Humanos 1983 Sim 

Membro da Chefia de 
Recursos Humanos 1979 Sim FAFIRE 1940 

Chefe de Setor 1976 Sim 

FASNE 2000 Chefe de Recursos 
Humanos 1977 Sim 

FBV 1999 Chefe de Recursos 
Humanos 2001 Sim 

FCHE 1974 Chefe de Recursos 
Humanos 2003 Sim 

Diretor Financeiro 1998 Sim 
FIR 1998 

Líder de Setor 2005 Sim 

FMN 2003 Chefe de Recursos 
Humanos 2006 Sim 

FMR 2002 Chefe de Recursos 
Humanos 2005 Sim 

UFPE 1946 Pró-Reitor de Gestão de 
Pessoal 2004 Não 

UFRPE 1947 
Auxiliar Técnico 
(Substituto do Diretor de 
Qualidade de Vida) 

1984 Sim 

Chefe da Divisão de 
Pessoal 1975 Sim 

UNICAP 1943 
Chefe de Setor 2003 Sim 

Chefe de Recursos 
Humanos 2005 Sim 

UNIVERSO 1993 
Chefe de Setor 2000 Sim 

Chefe de Recursos 
Humanos 2007 Não 

UPE 1960 
Auxiliar Administrativo 2004 Não 
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A partir do Quadro 1, observamos que das 14 Instituições de Ensino Superior 

pesquisadas, 4 são públicas − sendo 1 estadual e 3 federais −, e as outras 10 são 

instituições privadas. 

Dos 20 sujeitos entrevistados, 16 ocupam cargos de chefia e 4 são Auxiliares 

Técnicos, sendo que desses, 1 é Líder de Setor (subordinado imediato da chefia). 

No caso do CEFETPE e da FASNE, os profissionais entrevistados já atuavam na 

função mesmo antes de as instituições passarem a funcionar como IES, respectivamente 

na Escola Técnica Federal (com Ensino Médio e Técnico Profissionalizante) e no 

Colégio Salesiano Sagrado Coração (da Educação Infantil ao Ensino Médio). 

Em apenas 1 das IES o representante do cargo designou um substituto para 

responder à entrevista, o que significa que em 13 das 14 instituições nos foi possível 

entrevistar os próprios responsáveis pela área de Recursos Humanos e/ou os Gerentes de 

setores em que havia algum profissional com deficiência. 

Observando o quadro 2, vimos que das 14 IES, 7 foram criadas antes de 1991, ano 

em que a Lei de Cotas entrou em vigor, sendo que 4 delas são privadas e 3 são públicas. 

As outras 7 instituições tiveram início com pelo menos dois anos de funcionamento da 

legislação, mas 1 delas já existia como Escola Profissionalizante de nível técnico, vindo 

a se constituir como IES 8 anos após a atuação da lei. 

Em relação ao tempo em que os profissionais desenvolvem as mesmas atividades 

nas IES, 7 declararam já atuar antes da Lei de Cotas entrar em vigor; 1 passou a atuar no 

mesmo ano da Lei; 3 profissionais têm entre 9 e 6 anos de atuação; e 9 estão há menos 

de 5 anos na função. 

Considerando a experiência dos Chefes de RH e Gerentes de setores, dos 15 

profissionais entrevistados, 14 declararam já ter gerenciado profissionais com 
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deficiência. Quanto aos 4 Auxiliares Técnicos, 2 disseram ter vivenciado situações de 

demanda específica encaminhadas por profissionais com deficiência, 1 afirmou não ter 

experiência nessa área e 1 disse não lidar diretamente com a solicitação de demandas, 

pois atua como responsável pela distribuição das vagas para profissionais com 

deficiência nos editais de concursos públicos. 

No próximo capítulo, apresentaremos a análise das barreiras atitudinais 

encontradas nas falas dos entrevistados, buscando identificar de que forma elas se 

manifestam, como os profissionais de Gestão e Recursos Humanos vêm lidando com as 

demandas resultantes da contratação e permanência de profissionais com deficiência nas 

IES e que conseqüências a presença desses profissionais vem gerando para a promoção 

de uma Consciência Inclusiva no ambiente laboral. 
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CAPÍTULO 5 – A Análise dos Dados - Barreiras Atitudinais nas Instituições de 

Ensino Superior 

 

 

Neste capítulo, analisaremos as principais barreiras atitudinais encontradas nas 

falas das IES (aqui representadas por seus Profissionais de Seleção e Gerenciamento de 

Pessoal) quando da empregabilidade de profissionais com deficiência. 

Inspirados na afirmativa de Selltiz (1987, p. 644), de que “A arte do entrevistador 

consiste em criar uma situação onde as respostas do informante sejam fidedignas e 

válidas”, buscamos oferecer aos entrevistados um clima favorável aos seus valores e 

crenças sobre os processos que envolvem a contratação de profissionais com deficiência, 

a convivência no grupo e as adaptações necessárias à sua permanência nas IES. 

Outrossim, consideraremos que muitas vezes as barreiras atitudinais não são 

claramente verbalizadas, porém são depreendidas das falas dos sujeitos, por meio do 

aparente constrangimento destes ou por suas expressões de desconforto, por exemplo, na 

indecisão do sujeito ao responder, nas certezas impermeáveis ou no próprio silêncio. 

Para Reich & Adhock (1976, apud Gaspari, Schwartz, 2005), as atitudes expressas 

pelos seres humanos são resultantes dos valores que eles defendem. 

De acordo com Braghirolli et. alli. (1997, p.74), a percepção que um sujeito pode 

ter sobre determinado assunto é “resultado de uma interação complexa entre tendências 

inatas, maturação e aprendizagem”. 

Assim, do resgate das concepções que os sujeitos entrevistados apresentam a 

respeito da empregabilidade de profissionais com deficiência nas IES, do juízo que 

fazem sobre essa faceta tão atual para a área de Recursos Humanos, apresentaremos 

nossa análise à luz da teoria da Inclusão, buscando revelar para o leitor como as barreiras 
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atitudinais se manifestam, onde elas podem ser detectadas e que conseqüências a sua 

presença pode trazer para todos os envolvidos. 

 

5.1. Da Descrição das IES Pesquisadas 

 

As 14 Instituições de Ensino Superior que serviram como locus de nossa 

investigação estão localizadas na região metropolitana do Recife (vide Mapa - anexo 6), 

sendo as suas reitorias e/ou faculdades situadas nos seguintes bairros: Madalena (FIR), 

Cidade Universitária (CEFETPE e UFPE), Dois Irmãos (UFRPE), Apipucos (FMR), 

Santo Amaro (UPE e FCHE), Graças (FMN), Boa Vista (FASNE, FAFIRE, UNICAP), 

Aflitos (ESURP), Boa Viagem (FBV) e Imbiribeira (UNIVERSO). 

Apesar de nossa investigação não ter se detido a apreciações quantitativas sobre o 

percentual de profissionais com deficiência reservado para cada IES, apuramos que, das 

11 instituições privadas, apenas 2 possuem mais de 1.000 empregados, montante que as 

obriga a ter uma reserva de mercado para profissionais com deficiência correspondente a 

5%, segundo a Lei de Cotas. 

É mister observar, contudo, que no caso das instituições públicas federais e 

estadual, essa reserva, para profissionais com deficiência, deverá ser de 5% a 20%, 

mediante concurso público. 

 

5.2. Das Primeiras Impressões sobre os Campos de Pesquisa 

 

Após os dias e horários para a realização da coleta de dados nas IES terem sido 

agendados, por meio de telefonemas e visitas, os momentos que antecederam as 

entrevistas também ofereceram informações relevantes para a composição de nossa 
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análise sobre a presença de barreiras atitudinais na empregabilidade de profissionais com 

deficiência. 

Em algumas instituições percebemos que já havia, por parte dos sujeitos, certa 

facilidade em discorrer sobre o assunto, não sendo necessário prestar mais 

esclarecimentos sobre a nossa proposta de entrevista. Já em outras IES, tivemos a 

impressão de que os sujeitos buscaram explorar previamente um possível leque de 

respostas, aproximando-se do tema em virtude de nossa solicitação. 

Em algumas das instituições a permissão para as entrevistas só nos foi dada depois 

de várias tentativas, nas quais os profissionais – que vieram a se tornar sujeitos do estudo 

– buscaram descobrir qual seria o uso que faríamos das informações solicitadas. 

Especialmente em duas instituições, precisamos insistir que os dados não se 

prestariam para a avaliação do quantitativo de empregados com deficiência, enfatizando 

que nossa perspectiva era educacional, de cunho pedagógico, e não de “denúncia” de 

cotas não cumpridas. 

Nossa intenção, afirmávamos, não consistia em divulgar as instituições a partir da 

perspectiva quantitativa do cumprimento da cota. Essa inquietação foi apresentada por 

algumas IES, quando revelaram a preocupação em aceitar participar da pesquisa. 

Durante as entrevistas, os comportamentos de predisposição que os sujeitos 

revelaram até se acharem à vontade e seguros para responder às perguntas também nos 

chamaram atenção. Tais atitudes puderam ser encontradas em expressões corporais e 

faciais e na própria verbalização dos entrevistados. Elas revelaram sentimentos de tensão 

diante do gravador, de esquecimento, nervosismo e de indecisão ao responder. Também 

a evidência da construção de respostas em frases muito formais ou muito curtas e de 

pressa ao responder, ora aparentavam desconhecimento, ora pareciam denotar o desejo 

de não deixar escapar informações “comprometedoras”, a exemplo da IES que revelara 
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não ter, ainda, realizado nenhuma contratação de profissionais com deficiência, mesmo a 

despeito da lei. 

Em outras duas IES sentimos que os sujeitos desconheciam a existência da reserva 

de mercado para profissionais com deficiência, como demonstram as falas a seguir: 

 

01. [ ] poderíamos até ter deficientes inclusos, mas não seria o segmento-
alvo. (IE-05). 
 
02. Não, nunca recebemos nenhum currículo de alguma pessoa especial. 
(IE-02). 

 

Numa dessas instituições, as barreiras atitudinais mais visíveis demonstravam 

atitudes de pena, dó, assistencialismo, filantropia, perspectiva religiosa, barreiras de 

exaltação do herói, adoração do modelo, superproteção e valorização exacerbada. Por 

outro lado, em outra IES, as falas proferidas apresentaram barreiras atitudinais mais 

sutis, evidenciadas no fato de o entrevistado não se atentar para a possibilidade de que 

profissionais com deficiência possam vir a ocupar postos de trabalho naquela instituição. 

Uma reação recorrente nos sujeitos foi a de iniciar a entrevista antecipando 

justificativas a respeito das dificuldades envolvidas na contratação de profissionais com 

deficiência, bem como na afirmativa de que já possuíam a cota cumprida, como se pode 

ver nas falas abaixo: 

 

03. A gente tem a cota cumprida, né. A gente... o Diretor Administrativo e 
o Departamento de Pessoal é que se encarregam disso. Sempre que tem 
algum aumento de funcionário, sempre se verifica se o próximo que vai ser 
contratado vai ser profissional com deficiência ou não. (IE-03). 
 
04. Bem, veja só, até o mês passado a gente tinha um número, claro, não 
muito grande até mesmo pela dificuldade. Eu vou lhe falar e você deve fazer 
alguma pergunta, aí onde eu vou colocar essa dificuldade do mercado de 
trabalho de pessoas qualificadas. (IE-13). 

 

Repetidas vezes, alguns sujeitos apresentaram mudança de comportamento após o 
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término da entrevista, chegando a fazer comentários que traziam barreiras atitudinais 

depois de se certificarem que o gravador já havia sido desligado. 

 

5.3. Da Identificação das Barreiras Atitudinais nas IES 

 5.3.1. Barreiras Atitudinais no Recrutamento 

 

Como geralmente ocorre nos processos de recrutamento, várias são as maneiras de 

ter acesso aos candidatos. Como podemos notar nas falas abaixo transcritas, nas 

instituições privadas o acesso ao candidato com deficiência se dava principalmente por 

indicação dos próprios funcionários dessas IES que, porventura, conhecessem alguma 

pessoa com deficiência, ou por via de agências/instituições que lidam “com deficientes”. 

Já nas instituições públicas, o recrutamento/seleção se dava por concurso público: 

 
05. [ ] O procedimento é mais ou menos esse... quando... como qualquer 
outra vaga, quando existe a necessidade do profissional, é, é encaminhado 
pra gente uma solicitação e a gente vai buscar no mercado. A gente até 
busca com, com alguma facilidade profissionais sem deficiência porque os 
currículos praticamente chovem aqui, né, mas o profissional com 
deficiência, pra algumas atividades, a gente teve muita dificuldade. E agora 
tem acontecido o seguinte: como, na sociedade, né, essa coisa tá se 
espalhando, já se sabe que a gente absorve profissionais com deficiência, já 
tão chegando currículos, assim com mais freqüência, mas não tem sido 
muito fácil, não. (IE-03). 
 
06. [ ] Nós colocamos, sempre temos reserva, dependendo do número de 
vagas. Por exemplo, agora no concurso pra, é, nível superior, que é uma 
vaga para contador, uma vaga para assistente social e uma vaga pra analista 
de tecnologia, é impossível a gente reservar um número de vagas pela 
quantidade, não é? Mas em geral, pela Lei é 5% das vagas, não é? Das 
vagas, do número de vagas que sejam reservadas. Então quando há 
possibilidade, então a gente reserva o número de vagas. (IE-01). 
 
07. [ ] Nós solicitamos ao SINE, a gente manda um documento pra lá 
solicitando x candidatos e eles enviam e a gente faz a seleção. (IE-09). 
 
08. [ ] a gente fez um levantamento de instituições aqui. Algumas 
instituições, eu acho que quem mais nos ajudou foi o Clube sobre Rodas, 
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que ele ajudou bastante a gente, e outra fonte de recrutamento espetacular 
são, foram as pessoas que já trabalhavam com a gente aqui. Então, a gente 
tinha, já na época, eu acho que a gente tinha umas cinco, seis pessoas. Eles 
mesmos pertenciam a instituições, né, de, essas instituições que congregam 
os deficientes. (IE-03). 
 
 

Se de um lado, então, muitas das IES recrutam os candidatos com deficiência a 

partir de concursos públicos, indicações diretas ou por meio de agências, há aquelas que 

parecem não se valer dessas possibilidades, por vezes indicando que está na falta de 

mão-de-obra qualificada a não contratação de pessoas com deficiência, como se 

depreende das falas a seguir: 

 
09. [ ] Olhe, eu agora que estou fazendo essa seleção aqui, não existe nada, 
nunca recebi nenhuma informação contra isso, não, sabe. Mas, como eu já 
lhe disse, a gente não recebe tanta, a gente não recebe quase ninguém aqui, 
porque a maioria das pessoas que vem pra cá são indicadas. Porque eles não 
botam anúncio, nem nada, não. Mas, quem está aqui que sabe, aí traz o 
currículo e aqui mesmo faz a seleção, de acordo com a função. Mas, eu 
nunca escutei ninguém falar, fora ele [profissional com deficiência 
contratado], outra pessoa que tenha deficiência que venha procurar nem que 
ninguém indique, não. (IE-06). 
 

10. [ ] o governo jamais investiu em educação para essas pessoas e de 
repente lança uma legislação que ele obriga as empresas privadas... e na 
prática são as empresas privadas que são mais vistas, né?... a cumprir essa 
legislação e a ter um percentual de empregados portadores de deficiência. [ 
] No caso do serviço público, raramente as instituições estão atingindo os 
percentuais, mas não são fiscalizadas e, por outro lado, jogam em concurso, 
não atingem aquele percentual, fica por isso mesmo, né? Então, o que é que 
o governo faz? Ele faz uma legislação para as empresas privadas 
cumprirem, mas ele não permitiu, ao longo do tempo, que essas pessoas 
tivessem chance de ter o mínimo de educação possível. (IE-12). 
 

11. [ ] o grande problema  que a gente  tem  encontrado é justamente esse, 
eles mesmo, por conta da deficiência, não sei, não procuram se qualificar, 
acho que esse daí é o grande problema, eles não procuram buscar assim, 
instituições que ajudem nessa qualificação. Claro que o mercado de trabalho 
está começando agora, não faz tanto tempo, mas se mais gente tivesse 
qualificado mais a gente daria espaço. (IE-04). 
 

12. [ ] na verdade eu não cheguei a contratar, porque eu tou aqui a um ano e  
oito meses mais ou menos, e nesse período eu não consegui ainda contratar 
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alguém com deficiência. Os que já tinham, já eram da casa quando eu 
cheguei e eu acredito que a solicitação, assim, que eles foram contratados 
porque estavam dentro daquilo que a gente precisava adaptar, adaptar para 
ele. Acho que tava dentro da nossa realidade, da nossa... eu acredito que foi 
feito dessa forma. Hoje mesmo se fosse fazer uma seleção eu ia visar isso 
aí, alguém com uma dificuldade maior, tipo esse que tem problema visual, é 
dificuldade muito grande porque a gente tem que fazer muita adaptação e a 
gente estamos em mudança, e ia ser complicado fazer uma adaptação para 
ele, entendeu? Mas acredito que seria dentro da nossa realidade, de 
contratar de não atrapalhar, nem de acrescentar (...) A não ser que, a gente... 
como a gente tem dificuldade, é... de profissionais com deficiência 
qualificado, é difícil a gente conseguir, né? Então quando consegue, aí eu 
acho que a gente poderia até fazer a adaptação pela dificuldade que a gente 
tem. Agora mesmo eu tou procurando, exatamente vai surgir algumas vagas 
aí e eu tou atrás, atrás, ninguém tem, aí mandam, a gente analisa, não tá 
dentro, entendeu? É, não tem experiência, não tá qualificado, fica 
complicado. (IE-13). 
 
13. [ ] às vezes é o perfil do candidato que não se adapta porque, às vezes, 
por exemplo, você tem o pessoal de Serviços Gerais que no mínimo tem 
que ter a oitava série porque você vai ter que trabalhar com produtos, você 
tem que ler esses produtos, você tem que saber onde aplicar esses produtos 
e, às vezes, a única deficiência que nós temos, hoje, de fato, é esse tipo de 
problema porque o candidato chega: “qual o seu grau de instrução?”; “ah, 
eu só tenho a... sei lá... primeira série”; “você sabe ler ou assinar?”; “não, 
não sei”(...).  
[ ] A qualificação realmente é comprometedora quando se trata de uma 
seleção pra gente. Fora isso, realmente, não tem nenhuma dificuldade, por 
exemplo, de oito candidatos que eu consegui do SINE, eu consegui um. 
(IE-09). 

 

5.3.2. Barreiras Atitudinais nos Processos Seletivos 

 

As falas das IES, no que concerne ao recrutamento/seleção dos candidatos com 

deficiência revelam ainda uma tendência a se querer contratar em função do 

cumprimento de uma cota, isto é, buscando contratar “deficientes” ou por deficiência 

em lugar de pessoa com deficiência qualificada ou de compreender que as cotas visam 

garantir o direito de acesso ao trabalho para todos. 

 
14. [ ] a gente tá com uma meta do RH da gente tentar trazer mais pessoas 
com deficiência pra cá, né? Até mesmo com essa dificuldade, a gente dá 
qualificação e é bom pra eles, visando também esse lado humano, a gente 
está como meta, a gente tá divulgando já tem dois finais de semana ou três 
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que a gente tá divulgando, só que, por incrível que pareça, ninguém sabe o 
significado do termo PPNE - Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais.  
Então, muita gente liga, ‘uma divulgação aí no jornal, né?’ Aí eu, ‘é, para 
pessoas portadoras’. ‘Ah! É para pessoas portadoras’. ‘É, tinha lá’. ‘É, 
realmente tinha uma sigla, PPNE, mas eu não sabia o que era’. Então, muita 
gente nem sabe o que significa isso, mas do mesmo jeito, manda seu 
currículo também! Então, assim, eu acho que poucos enviaram currículo, 
talvez até eles nem saibam o que significa PPNE, né? Aí complicou um 
pouquinho, a gente tá até vendo outra forma de divulgar, também estou 
entrando em contato com algumas agências, solicitando alguns deficientes, 
é, passei mais ou menos o perfil da nossa instituição aqui e solicitei, 
inclusive a gente tá registrando tudo isso pra mostrar também, como é meta 
do RH, eu tenho que provar que eu tou atrás, buscando. Mas é complicado, 
a situação é muito complicada. (IE-13). 
 
15. [ ] E às vezes isso causa um impasse, sabe Lívia, porque às vezes você 
tá na “peinha” da cota, e se você coloca pra dentro aquelas duas pessoas que 
não são deficientes, você aumenta mais a cota que você precisaria conseguir 
mais do que dois agora, entende? Então, às vezes as empresas estão 
passando por esse impasse porque eles estão com a empregabilidade muito 
alta, né? (IE-03). 
 
16. [ ] nós contratamos a medida que a lei permite e, dependendo do setor, 
não há qualquer objeção para a contratação desse pessoal. Assim, a nossa 
contratação, a seleção, ela é igualitária. Não tem preferência. Damos, claro, 
ao pessoal portador de deficiência, até porque algumas empresas não têm 
esse tipo de comportamento, né? Uma pessoa tem uma deficiência e eles já 
rejeitam. E a lei tem que aplicar uma sanção pra que a lei seja cumprida. No 
nosso caso, não, nós somos totalmente diferentes, tem em toda a instituição 
X. (IE-09). 
 
17. [ ] na  boa parte do tempo, eu vejo como comodismo por ser deficiente. 
Então as instituições, em geral, elas precisam do deficiente até porque é 
uma norma do governo que solicita isso, que tem que ter a cota para 
deficiente. Então, eles acabam se acomodando, eles podem trabalhar como 
eles bem entendem, porque como tem a cota, a empresa é obrigada a manter 
o funcionário ali. (IE-07). 
 
18. [ ] a deficiência dele não é tão grande que impeça ele atuar nas suas 
atribuições (...). Ele atua bem. É sobre o concurso que a gente, por lei, a 
gente tem que abrir vagas para também deficientes. Foi feita as provas e 
conseguiu passar. E chegou a vez dele ser aproveitado e temos que 
aproveitar. É que não pode, não pode de jeito nenhum excluir, né? 
[ ] Essa outra pessoa é mais... Eu acho que é mais assim, alguma coisa sobre 
nervos. Porque quando apareceu, que eu olhei assim, eu nem notei que... Eu 
disse: “oxe, essa pessoa veio para mim? Deficiente?” Tinha não! Eu olhei e 
não tinha nada nele, mas deve ter. Mas também não impede em assistência e 
administração tá trabalhando no departamento do setor administrativo, nada 
impede, que por sinal é uma criatura ótima. (IE-11). 
 
19. [ ] Antes, por desinformação e até por não conviver tanto com a 
situação, é, a gente recebia uma pessoa e a gente via a deficiência. Até que, 
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numa das primeiras vezes, a gente enfrentou um problemão que foi o 
seguinte: teve um rapaz que ele tinha o globo ocular completamente branco, 
um dos globos, né, não me lembro mais qual é. Pra mim, aquela pessoa era 
deficiente e ele tava sendo selecionado pra telefonia, se eu não me engano 
pro centro telefônico. E a gente faz como todos os outros, a gente 
encaminhou pra o exame médico. Quando chegou lá no Centro Otávio de 
Freitas, que é onde a gente tem um convênio, ele foi dado como... ele não 
foi dado como deficiente. Aí foi que, nessa época, a lei tava começando a 
ser instalada. Era tão controverso essa história que o próprio médico ficou 
na dúvida. Aí ele teve que ir pra lei, estudar, ele disse, não, pra esse tipo de 
trabalho, esse candidato, ele não é dado como deficiente porque ele tem 
uma vista normal, né, uma vista em perfeita ordem, então, ele não pode 
entrar na cota. (IE-03). 
 
20. [ ] Olhe, isso foi um problema pra gente, foi assim, na época, aí a gente, 
até o procedimento da gente de seleção, né. A gente, assim que a pessoa, 
que a gente fazia uma triagem, a gente mandava a pessoa, antes mesmo dos 
testes - e manda agora - antes mesmo dos testes, pra fazer o exame médico, 
pra a pessoa não ter que passar pelo desgaste, faz o teste e não ficar. Esse 
rapaz, coitado, passou por esse desgaste. E depois eu ter que dizer pra ele, 
olhe, você não é deficiente. Porque agora eles também já entendem, 
entendesse. (IE-03). 

 

As falas sobre a contratação das pessoas com deficiência nas IES apontam 

também para a tradicional percepção de que se está sempre fazendo o melhor pela 

pessoa com deficiência, que se lhe está prestando um serviço ou que se lhe está 

beneficiando, quando se deveria perceber que, com a reserva de vagas, o que se lhe está 

fazendo é garantir-lhe o direito ao trabalho (muitas vezes aviltado pela percepção do 

empregador de que o empregado com deficiência não é capaz, não tem interesse de 

qualificar-se ou que é “aproveitador”). 

 
 
21. [ ] A exigência legal é que tem que ser aparente, aí o grande problema, 
eles não aceitam que seja, por exemplo, nós temos uma funcionária que ela 
não tem um seio, ela tem dificuldade, foi um tipo de CA que hoje deixou o 
braço dela muito inchado, entendeu? Ela tem dificuldade de manusear o 
computador, ela já tem uma qualificação, claro, né? Claro, foi isso que eu 
discuti, quero dizer, tentei chegar a um consenso na DRT. Essa menina, 
essa senhora, qual vai ser a empresa que em uma seleção vai dar 
oportunidade de trabalho a ela? Não vai, vai ver que ela tem uma 
deficiência, está certo que a dela vai ser sob a roupa, mas causa um 
problema em relação ao braço da parte do seio onde ela teve a amputação, 
porque incha, porque ela sente queimação, dores e tudo mais e, numa 
seleção, claro que eles não vão deixar de dar uma oportunidade a uma 
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pessoa 100%, porque você sabe que é obrigatório fazer o exame médico 
admissional, né? Eles vão constatar isso, informar... a empresa não vai 
aceitar essa menina no emprego, mas aqui nós aceitamos, mas só que ela 
não conta na cota. (IE-04). 
 
22. [ ] eu venho notando assim, é, que a maioria dos que têm alguma 
deficiência, não sei, ou se acomodou ou não procurou se evoluir, são poucos 
casos, mas pelo menos para essa  parte administrativa operacional eu tenho 
dificuldade de qualificação de currículo. (IE-07). 
 
23. [ ] só em estar trabalhando ali, ele já teria o quê? Sendo valorizado. É 
como se não tivesse nenhuma visão além daquilo que ele faz... um pouco de 
acomodação até pela própria situação dele. (IE-07). 
 
24. [ ] pelo que eu vejo do comportamento dele, ele não precisa falar, 
porque as pessoas aqui têm muita sensibilidade, então o gestor dele – 
quando sabe, todo mundo sabe da deficiência – aí tenta amenizar a situação 
e botar um serviço mais leve(...). (IE-06). 
 
25. [ ] Esses novos todos que chegaram aqui, fora os que nós já tínhamos na 
casa, todos eles não tinham e foi com o tempo e paciência que... E como eu 
lhe disse, remanejando de uma função pra outra que fomos conseguindo, 
né? E é tanto que até hoje não despedimos nenhum, apesar que nós 
podemos fazer. A Lei nos permite demitir, mesmo porque a gente precisa 
preencher a cota de qualquer forma, né? E segundo porque tem o lado 
social, né? Um lado humano, a gente sabe que eles, é muito mais difícil 
conseguir uma vaga em relação a outras pessoas que não têm 
deficiência  nenhuma e aí a gente vai trabalhando com eles e estamos 
conseguindo. (IE-04). 
 
26. Você pega um recepcionista, pega um acessorista, essas pessoas estão se 
sentindo quase que portadoras de uma estabilidade. Eu pra demitir um 
deficiente eu tenho que contratar um outro deficiente pra a vaga dele, se eu 
não tiver excesso, né? Bom, então elas estão se sentindo quase que 
portadoras de uma estabilidade. (IE-12). 
 
27. Por outro lado, estão sendo extremamente requisitadas. Há quase que 
disputa por portadores de deficiência com fim específico de cumprir um 
percentual legal. Em São Paulo, eu já tive conhecimento de que está se 
roubando de uma empresa para outra. Tira um daqui e vem outro. Aumenta 
o salário pra se levar pra lá. (IE-12). 
 
28. [ ] Mas eles [ ] mesmos não  vêm. Eu não sei se é uma coisa cultural, da 
própria assimilação. Eles já se conformaram com isso, eu acho que já é uma 
aceitação. Eles não procuram progredir, não procuram buscar novos 
conhecimentos, uma melhora, um crescimento cultural, [ ] social. Estão 
felizes com o que têm e eu acho isso interessante. (IE-04). 
 
29. [ ] a gente sabe que eles [ ] não têm a mesma habilidade que um 
funcionário normal tem. [ ] por conta disso, não se cobra deles o que [ ] 
outro poderá desempenhar. [ ] mas nem por isso também eles deixam a 
desejar. Vamos dizer que eles não sejam a 100% mas chegam a 90%, e aí a 
empresa tem consciência disso e trata eles [ ] sem aquela cobrança. Porque 
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sabe da limitação. (IE-04). 

 
Como podemos ver, então, as falas das IES manifestam, ainda, como as pessoas 

com deficiência são vistas nessas empresas, a saber, não são vistas como profissionais 

capazes, que dão “lucro”, que são produtivas para a empresa ou cujos serviços prestados 

contribuem para a melhor qualidade das IES. Pelo contrário, nas Instituições de Ensino 

Superior os empregados com deficiência são, por vezes, vistos como limitados ou como 

aqueles que atrapalham. 

 
30. [ ] inclusive, nós contratamos um aluno aqui da casa que ele tem esse 
problema de visão. Então a gente contratou ele temporário, mas a gente teve 
muita dificuldade. A gente poderia ter aproveitado, mas não deu porque a 
deficiência dele não contribuía, atrapalhava. Ele tinha problema de visão, 
então ficava difícil porque ele tinha que aumentar não sei quantas vezes o 
texto. [ ] Então, visual realmente fica complicado nas áreas que a gente tava 
precisando. [ ] Mas geralmente a gente pega mais pra a área de compras, 
mais com deficiência física, sem ser visual. (IE-13). 
 
31. Eles podem executar, mas existem funções que realmente não podem. 
Eu não vou botar em atendimento alguém mudo: é óbvio. Eu não vou botar 
uma pessoa pra controlar acesso de pessoas, cega. Ou pra examinar a saída 
de livros na biblioteca, que são as funções até mais... Eu posso botar um 
cadeirante, mas não posso botar um cego, eu posso botar um surdo. Agora, 
na grande maioria, até pode. Eu não encontro é no mercado. (IE-12). 
 
32. Uma pessoa deficiente mental, eu acho que não [ ]. Eu não sei se a 
Síndrome de Down é considerada uma deficiência mental, mas a Síndrome 
de Down, dependendo do estágio que a pessoa tem, poderia até ser que a 
gente pudesse aproveitar essa pessoa [para algum posto de trabalho na IES]. 
Porque eles aprendem com facilidade também, mas uma pessoa que tem 
esse tipo de deficiência mental mesmo, eu acho que não, eu acho que não 
seria possível, não no meu setor. (IE-07). 
 
33. Não! Deficiente mental? Como eu podia ter um docente deficiente 
mental? Em hipótese alguma! [ ] Não, ele trabalha na biblioteca e até já é 
bastante limitado, viu? Vive-se tentando mudar as tarefas dele, mas ele 
executa com muita dificuldade. (IE-12). 
 
34. [ ] não pode haver deficiência cognitiva [ ], mental, porque aqui é um 
trabalho intelectual, não é? Então pode haver motor, pode haver visual, 
auditiva, pode ser semi, ter algum problema que não é total, mas você não 
pode ter alguém que tenha deficiência mental, por exemplo. (IE-10). 
 
35. A gente já trabalhou com pessoas que têm o QI abaixo do normal e que 
a gente controlava. Ele não sabia nem... o grau de instrução dele é baixo, no 
caso, né, porque tem um QI lá embaixo, mas a gente colocou ele numa parte 
da limpeza, e ele não sabia nem varrer. Tinha dificuldade. Era uma pessoa 
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do interior também. Mas a gente começou a ensinar como ele deveria 
limpar e tratar das plantas. E ele começou a tratar das plantas daqui e usar a 
máquina. Tinha até medo de usar máquina dessa de lavar, de jato d’água... e 
aprendeu. Agora, depois ele quis ir embora, ia se aposentar pelo fundo rural, 
coisa desse tipo. Aí a gente pagou tudo que ele tinha de direito, e ele foi 
embora. (IE-02). 
 
36. [ ] no meu ponto de vista, como é que uma pessoa com deficiência 
visual vai trabalhar no laboratório [de química]? 
[ ] No de informática eu já não digo tanto, porque já existe um teclado 
apropriado, já não é tanto, mas que requer uma coisa mais profunda dele. É 
difícil que, sem a visão, né? Eu acho que é muita coisa. (IE-11). 
 
37. [ ] a gente não tem esse tipo de função que a gente possa colocar essas 
pessoas [com deficiência sensorial]. Porque como é uma área de educação, 
a gente não tem como... Eu, pelo menos, não me lembro aqui onde a gente 
pode encaixar uma pessoa com esse tipo de deficiência. (IE-06). 
 
38. O mínimo de qualificação as pessoas pedem, né? Mas há instituições 
que não. Se eu tenho que preencher uma cota, se o Ministério do Trabalho 
tá, por exemplo, aqui nós tivemos várias vezes aqui da DRT, que nós 
ficamos 2 anos depois de uma mudança de legislação, eles não estavam 
acatando nossos deficientes auditivos, é, a DRT não tem muita sensibilidade 
de eu dizer: “Gente, eu não sou um Bompreço, que eu posso botar 
deficientes auditivos para ser embaladores. Eu não tenho esse cargo lá.  O 
pessoal de uma universidade é extremamente qualificado e eles já devem 
entrar com essa qualificação”. 
A universidade não está aqui pra formar professor. Por conta de uma 
mudança de legislação nós tivemos que investir. Investimos por muito 
tempo, mas a rigor o profissional já devia vir qualificado, que ele tenha uma 
formação continuada já é outro problema, mas a rigor ele já deve vir com os 
títulos que são necessários. Nós temos um quadro técnico... mesmo na 
parte... saindo de professor e indo pra funcionários, nós temos um quadro 
técnico de nível superior, eu tenho advogado, eu tenho químico, eu tenho 
bibliotecária – até em grande número – tenho jornalista, então qual é o meu 
universo? O pessoal administrativo, que vai atender aluno, que vai trabalhar 
em secretaria, esse pessoal eu não posso botar surdo-mudo. Mas não há 
sensibilidade pra isso. (IE-12). 
 
39. [ ] a maioria dos cargos, limitaria a pessoa ser completamente cega, [ ] a 
gente achou que a cegueira parcial não limitaria, aí por isso nós tentamos, 
mas a cegueira total, realmente tem que ter uma adaptação maior, tem que 
ter um cargo que não tem risco de acidente, esse tipo de coisa. (IE-03). 
 
40. [ ] Quando ele chegou aqui, que ele me foi apresentado e que eu daria 
um treinamento pra ele, eu não fiz nenhuma objeção na frente dele, mas 
depois quando ele saiu, eu [disse]: “como eu vou dar um treinamento pra 
ele se ele não enxerga? (IE-07). 
 
41. [ ] É mais viável isso [a realocação] do que comprar um tipo de uma 
coisa, um aparelho X. E tudo isso é uma coisa de tecnologia avançada. É 
mais caro. [Mais fácil seria] alocar ele [ ] em uma unidade aonde o serviço 
é compatível com o problema dele. (IE-11).  
 
42. [ ] Tá surgindo umas vagas novas aqui de acessorista que seriam 
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excelentes, inclusive a gente tava querendo colocar funcionário com 
deficiência nessa área, por ser uma área que não vai exigir muito, só que 
com a urgência... a necessidade da vaga, né? E a gente não conseguiu, foi 
exatamente atrás desse currículo, de perfil, não encontramos o perfil e 
terminou a gente fazendo assim, vamos promover alguns funcionários [ ]. 
Desse perfil e não encontra aí, a gente perdeu muita oportunidade agora de 
a gente tá trazendo pessoas, mas a gente não encontrou gente qualificada, 
não participou nenhum agora porque eu não consegui fazer uma triagem, 
um perfil adequado assim, eu não vejo não, dificuldade. Acho que a gente 
tem área aqui pra atender todos, temos a limpeza, que já tivemos pessoas 
com deficiência, biblioteca, a gente só tem dificuldade se for alguma coisa 
com área de informática, né? Com o problema visual, dificulta um pouco. 
(IE-13). 
 
43. Não, como eu já lhe disse que aqui tudo é por indicação, ele deve ter 
entrado assim, alguém indicou, que eu ainda não sei quem foi, mas alguém 
daqui. Ele deve ter algum parentesco aqui, deve ter alguma amizade com 
alguém aqui, e foi quando trouxe ele, entendeu? (IE-06). 
 

Como se pode ver nos extratos acima e, quase sem exceção, em todas as IES não 

só se alega a falta de qualificação da pessoa com deficiência para o não cumprimento da 

legislação, mas também se apresenta o olhar de que essa contratação e a própria 

permanência do indivíduo devam ser um “casamento” entre o posto de trabalho e a 

deficiência do empregado, onde se prevê qual deficiência estaria apropriada para o 

exercício da função naquele posto. 

 
44. [ ] A gente diz mais ou menos o que a gente tá querendo, [ ] passa o 
perfil e geralmente a pessoa [ ] questiona: “sim, mas que tipo de 
deficiência?”. [ ] “pode ser qualquer deficiência, desde que não atrapalhe 
essa dinâmica que a gente tá querendo. Uma pessoa que [ ] vai trabalhar 
nessa atividade”. A gente coloca mais ou menos a atividade, mas 
independente, a gente não especifica não a [deficiência]. Às vezes eu até 
falo assim, “de preferência, seja alguma deficiência física porque a gente já 
teve um probleminha com visual, mas se for um problema visual que não vá 
atrapalhar essa dinâmica, do perfil que a gente tá solicitando, não tem 
problema nenhum”. (IE-13). 
 
45. [ ] nós ainda não tivemos no nosso quadro uma pessoa que tenha uma 
deficiência [ ] visual. [ ] uma pessoa com essa deficiência geralmente vai 
pra uma Telefonia e a Telefonia tem que ter a parte de braile, que eu 
acredito que se for o caso, com certeza a empresa disponibilizaria de algum 
equipamento para tanto. (IE-09). 
 
46. [ ] olhe, nós temos gente com deficiência de membros, né? Nós temos, a 
maioria é deficientes... temos auditivos, deficiência de  membros, deixa eu 
ver se temos mais algum específico... não, deficiente visual nós não temos 
até porque fica difícil de enquadrar um deficiente aqui, por ser uma 
instituição que lida com n tipo de públicos, temos  a parte do colégio que 
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tem crianças de educação infantil a, hoje, a pós-graduação que hoje nós 
temos, né? E visual nós não tempos nenhum, é mais auditivo e de membros. 
(IE-04). 
 
47. Visual a gente não pode porque a gente lida com documento. E a 
acessibilidade em braile de documentos a gente não tem ainda, tá 
começando a ter. Por exemplo, na faculdade, nos cursos de graduação, a 
gente já tem um professor intérprete, uma professora de braile e um 
professor intérprete de Libras, mas pros funcionários, não. E auditivo 
complica também demais pra gente porque existe muito a comunicação e a 
recepção ao público. [ ] a gente prefere não recrutar profissionais com 
dificuldade auditiva e visual. É melhor... Sempre a gente dá prioridade à 
motora [ ]. (IE-03). 
 
48. [ ] cantina não seria nenhum problema para colocar [profissional com 
deficiência]. Assim, se fosse deficiência motora não teria nenhum problema 
em movimentar a faca. Eu acho que o mais dificultador é serviços gerais 
por conta de carregar peso, de se movimentar constantemente e com rapidez 
de um canto para outro, mas não acho que é impossível. (IE-03). 
 
49. [ ] na parte de audição. Não sei onde poderia encaixá-lo... porque aí... 
mas daria, com certeza. Só era audição... dava para fazer a leitura labial. 
(IE-02).  
 
50. [ ] a única coisa que a gente vai ter que verificar é onde a gente pode 
encaixar essas pessoas [com deficiência] porque as vagas vão surgindo e a 
gente vai procurando, em cima do perfil, a pessoa adequada [ ]. [ ] uma 
pessoa deficiente [ ] não tem como carregar uma cadeira, né? Então, tem 
que verificar onde a gente pode encaixar esse tipo de gente. Isso tem que ser 
levantado antes da admissão porque a gente tem que saber. E ele não pode 
fazer todo o trabalho [ ]. (IE-06). 
 
51. [ ] eu tenho a impressão que quem mais sofre são os cegos, sabe? É os 
que têm mais dificuldade para poder conseguir vaga porque aí eles [se] 
limitam [a]o campo da indústria, né? Tem muitas indústrias que aceitam. Eu 
tive uma colega que trabalhava na Philips e eles tinham lá uma grande 
quantidade de surdos-mudos e cegos porque eles podiam fazer a natureza do 
trabalho, e eu acho que eles são quem sofre mais. [ ] deficiência motora eu 
acho que é menos problemática. (IE-03).  
 
52. [ ] no meu caso aqui [ ], o [ ] deficiente visual porque tem que fazer 
localização [ ], atendimento diretamente, localização de acervo nas estantes. 
[ ] não pode ser uma questão de deficiência nos membros inferiores porque 
também anda muito. Eu acho que não é pelo departamento em si. [ ] Eu 
tenho que ver a pessoa que cabe no setor e que o setor [ ] cabe na pessoa. 
(IE-13). 
 
53. [ ] eu tenho [ ] preocupação. Eu já fiz recrutamento para a parte de 
serviços gerais. [ ] um anão dá pra trabalhar, mas uma pessoa que tenha a 
paralisia infantil, que use a muleta, ou que [ ] sem a perna, um pouco de 
declínio na perna [ ] não dá pra trabalhar na parte de serviços gerais. [ ] 
Muitas vezes [ ] eu tenho que fazer uma filtragem muito maior porque eu 
não posso contratar quem tenha paralisia infantil, eu não posso contratar 
uma pessoa que falte um membro, uma perna ou um braço, então, como é 
que vai pegar a vassoura? Como é que vai [ ] colocar material audiovisual 
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em sala de aula? Então, eu tenho dificuldade nessa parte. (IE-07). 
 
54. Olhe, veja só, por exemplo, eu acredito que tenham algumas limitações 
pra algumas pessoas que tenham deficiência, tipo: Se eu contrato uma 
telefonista, que hoje não é o caso, mas suponhamos, se eu contrato uma 
telefonista ou uma recepcionista pra ela ficar no atendimento telefônico e 
ela é paraplégica, parte inferior, e eu tenho um recepcionista que ele é um 
recepcionista volante. Que é o que a gente chama de recepcionista volante, 
que é o que acontece nas faculdades... Por exemplo, eu tenho Juarez e tenho 
Jean, que eles são recepcionistas da coordenação. Então, por exemplo, você 
é uma professora, você é uma docente e você esqueceu o seu apagador. 
Então, o que acontece, ele, o professor... ou o seu piloto... então o professor 
já está no início a aula e esqueceu, então o professor pega o telefone celular 
dele e, “Jean, por gentileza, você dá um pulinho aqui e traz o apagador e o 
piloto?’. Só que o professor... Jean está no primeiro andar e o professor está 
na última sala do segundo andar, então eu acho que Jean teria probabilidade 
de chegar mais rápido do que uma pessoa que seja cadeirante, entendeu? 
Então eu acho assim que a pessoa, quando ela é (...) dessa deficiência, e 
aparece a vaga, então a gente sabe alocar essa pessoa exatamente no setor 
que não vai interferir nesse tipo de coisa, até mesmo pra que não aconteça... 
de repente ela tá no departamento... ‘olhe, dá pra você trazer um...?’. ‘Ah, 
dá, o senhor pode aguardar uns quinze minutos que eu chego por aí’. Quer 
dizer, de repente a aula já tá rolando e precisa e não tem. E como pode ser 
também, por exemplo, acontece... o data-show da gente aqui ele é um data-
show e um carrinho. Aí tem a parte de CPU, isso aí, então, por exemplo, um 
professor vai dar uma aula na sala 121. Então eu ligo pra Jean. ‘Jean, 
reserva pra mim o data-show na sala 121. Aí tem João Paulo, João Lucas e 
tem Jean e Juarez. Então se João Paulo e João Lucas tá em outro setor e 
existe aquele data-show liberado para aquela sala 121, então não custa nada 
Juarez ou Jean passar lá, pegar o carrinho, e colocar na sala pro professor. E 
pra uma pessoa que é cadeirante, se ele tiver nesse setor é um pouco 
complicado. Então ele poderia ficar na telefonia porque na telefonia ele vai 
tá exatamente sentado, apenas atendendo telefone, não tem que tá fazendo 
esse movimento constante. (IE-09). 
 

 

5.3.3. Barreiras Atitudinais no Cotidiano Laboral 

 

Sem seguirem a orientação, inclusive legal, de que são os postos de trabalho que 

devem se adequar aos trabalhadores e não estes aos postos, as IES deixam transparecer 

o descuidado quanto às necessidades de seus empregados, mormente quanto a 

identificar quais adequações seriam necessárias aos postos de trabalho para que estes 

melhor acolhessem os atuais trabalhadores ou candidatos em potencial para as funções a 

serem exercidas nesses postos. 
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Com efeito, por vezes, era colocada no empregado ou em sua deficiência a falta 

de acessibilidade existente nas IES, como podemos aquilatar das falas adiante: 

 
55. Há casos em que mesmo não tendo essas condições, o servidor que foi 
concursado, já foi aluno ou bolsista de algum departamento ou de algum 
professor, e ele requer, o departamento quer que ele fique lá. Como 
aconteceu, um cadeirante, se não me falha a memória, ficou num centro que 
não tinha todas as condições ideais, mas ele já era conhecido no seu 
trabalho como um aluno do curso e ficou lá. Tá entendendo, e passou no 
concurso. (IE-10). 
 
56. [ ] a gente já teve um problema uma vez de acessibilidade. Um 
candidato, que era um rapaz que tava concorrendo – espetacular ele – o 
currículo, tudo muito bom. Só que esse rapaz [ ] era paraplégico, ele só 
utilizava os braços, e ele tava concorrendo à telefonia [ ]. Ele botou a 
dificuldade dele, a gente não sabia como é que ele se locomovia, né? No dia 
que ele veio pra seleção aqui foi um problema porque ele se locomovia com 
um carrinho enorme. Esse carrinho não passava nas catracas e [ ] o carrinho 
não cabia ali. Aí o rapaz veio com o pai. [ ] o pai dele teve que retirar ele do 
carrinho. Aí dois vigilantes tiveram que passar o carrinho. Aí o carrinho 
veio bem até aqui, [ ] mas, por exemplo, numa sala como essa ele não podia 
entrar com o carrinho   [ ]. Foi um negócio complicadíssimo. Não era uma 
cadeira de rodas, era um carrinho mesmo. E não cabia na central telefônica. 
A gente ia ter [ ] que praticamente derrubar a central telefônica pra ele. [ ] 
no custo-benefício, infelizmente, não se pôde ficar com o candidato. Um 
rapaz muito bom, depois até indiquei ele pra uma empresa, não sei se ele 
ficou, mas não dava porque a acessibilidade dele era complicada mesmo. 
Ele ia sempre depender de um pai ou de alguém aqui à disposição dele pra 
isso. [ ]. E engraçado que ele conquistou todo mundo aqui, que todo mundo 
gostou dele. (IE-03). 
 
57. Aqui na Reitoria mesmo agora tá se adaptando, porque é um prédio 
construído há muito tempo, é escada, não tem elevador para o primeiro 
andar. Ocorre que, por exemplo, morre, falece um professor ou um Reitor, e 
ele é velado aqui no auditório. Então, as viúvas, geralmente – quando é 
pessoa de mais idade –, não podem ir para o primeiro andar de escada. [ ] 
Mas, o prédio está sendo agora adaptado. [ ] Que teve esposa que subiu na 
cadeira porque não tinha condição, sem ter deficiência, por idade física de 
subir ao primeiro andar. Aí é difícil; então o elevador facilita. (IE-10). 
 
58. [ ] administrativos, serviços gerais e telefonia. Eu tenho também um 
anãozinho, eu tenho um que começou no apoio administrativo fazendo 
limpeza, aí foi transferido para a biblioteca para o atendimento no balcão, 
como o perfil dele dava para o atendimento, é, a voz dele não era tão... 
porque dizem que os anões, não é muito bom de dicção, mas a voz dele era 
normal, então nós transferimos ele para a biblioteca, promovemos o 
Ricardo. Eu tenho um que entrou recentemente no apoio administrativo para 
essa parte de limpeza, bem pequenininho ele, também, que é Ulisses. Anão 
eu só tenho dois, mas eles desenvolvem bem as atividades, né? Com os 
anãozinhos eu não tenho problema, eu até brinco que eles são 
pequenininhos, mas são completos, é, inteirinhos, não falta nada. Mas já 
com o outro, o lado da deficiência, tipo assim, quem tem paralisia infantil, 
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como eu não sou da área médica, como eu não entendo de medicina, mas aí, 
eu acho, é isso que eu tenho percebido nas entrevistas que eu faço depois 
que eu contrato que, quem teve paralisia infantil, de qualquer forma, eu 
acho que atinge o cérebro porque são pessoas que têm dificuldade de 
gravar, de aprender a rotina, o trabalho e de gravar... é como se a memória 
não fosse, fosse um pouquinho curto, a memória  dessas pessoas não tem a 
habilidade, não conseguem gravar, por exemplo, um lista de ramais que a 
instituição tem, o nome de todo mundo e associar “aquela pessoa é 
coordenador de tal curso, o ramal é tal, o nome dela é tal”, mistura, tipo 
assim,  o setor, secretaria, e a pessoa, o aluno chega e diz “eu gostaria de 
falar com a tesouraria”, e manda pra a secretaria. Aí eu comecei observando 
assim, o perfil e a rotina dele.  (IE-07). 
 
59. Se fosse comigo, se fosse você. Aí você diz: “eu preciso disso”. Aí eu 
venho, converso com ela [diretora], “a menina quer muito, mas para ela 
chegar a isso, ela precisa de um aparelho assim, assim, assado”. E teria que 
ser formado um processo [ ] para daquele processo gerar a compra de tal 
material. O porquê se vai comprar isso, em cima de um processo. Tem que 
ser, esse processo vai andar tanto! (IE-11). 
 
60. A gente só viu um [que] era muito qualificado e ele queria fazer mais,     
[ ] queria crescer na empresa. [ ] E ele era um auxiliar. “- Puxa! Eu sou 
muito qualificado e eu quero fazer coisas, e eu tô muito limitado!”. E ele 
sentia essa necessidade muito grande, então ele pediu desligamento. Ele já 
tinha duas formações. [ ] Ele disse: “Eu vou ficar desempregado, mas [ ] eu 
sei que sou qualificado”. E deixou bem claro, “Eu sei que quase nenhum 
deficiente busca qualificação. Eu sou raro”. Ele dizia mesmo, dizia alto 
mesmo, se auto-valorizava, e realmente pediu desligamento, ele: “Eu não 
vou ficar aqui muito limitado”. Ele tinha necessidade demais de crescer. 
(IE-13). 
 
61. [ ] Agora, o candidato tem que ver que a deficiência dele, [ ] tem que [ ] 
ser muito compatível com o que você vai fazer. Vamos supor, se você é 
formado como odontólogo e na época em que você se formou você tem as 
duas mãos, certo? E houve um problema e você perdeu uma mão. Como é 
que eu posso contratar um odontólogo se ele falta uma mão? Se ele 
trabalhar, ele faz direito? Tá entendendo? Eu não posso contratar. Quer 
dizer, no edital já vem [ ] dizendo, se ele tiver a deficiência [ ] incompatível 
com o cargo, ele não vai poder, ele pode até fazer, mas ele tá sabendo que 
corre o risco de não ser chamado, e aí? (IE-11). 
 
62. [ ] eu tenho esse tipo de solicitação pra quem não é deficiente, então, o 
funcionário chega, conversa comigo, dá uma sugestão para melhorar, mas o 
pessoal que tem deficiência, eu observo que é como... mesmo que eles 
tenham essa idéia para vir falar, mesmo que tenha, eu não sei se tem, mas é 
como se ele tivesse um pouco de receio de vir, de falar, como quem diz, eu 
já consegui esse emprego, pra mim tá bem demais, se eu for falar, pode ser 
que eu perca essa oportunidade. Eu sinto isso, ou então porque eles não 
tenham realmente [ ] nenhuma necessidade. Ou porque eles realmente não 
pensam nisso, porque ali tá bom demais pra eles, não sei. (IE-07). 
 
63. Não tem, não tem. E não querem passar essa mensagem, porque eles 
não querem ser um diferencial. Eles vão assim, podem até... como é que eu 
posso dizer, o caso do deficiente físico com cadeira de rodas, “Joana, tá 
precisando, o pessoal... a diretoria.. vamos ver se bota uma rampa”... isso aí 
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é uma coisa mais gritante, né? Porque é uma necessidade mesmo básica, 
mas no caso de Fulano que, na verdade, teve... e dessas outras pessoas não 
vão querer ficar, ser diferente no contexto. [ ] Não. Não, ou seja, esconde. 
Mas, você percebe, a não ser que a pessoa seja muito fria ou muito sem 
conhecimento algum. Pra você não ter esse sentimento de que a pessoa... se 
tocar na verdade, né? Sabe aquele tipo de pessoa que tem vergonha na cara 
e diz assim, “não, poxa vida, a gente tem que ter um pouco de sentimento 
pra saber que o outro tem a limitação dele nesse sentido” e você prever 
assim, se ele não quer expor, então você, já por outrem, então deixa quieto. 
A gente não tem que... não minha posição eu não tenho que está mexendo 
com isso, tenho que arrumar outro jeito de trabalhar a pessoa que ela cresça 
sem ninguém saber, pra quê saber? Tem um ditado que diz assim: Guarde 
seus sofrimentos, pra quê eu tá divulgando? (IE-13). 
 
64. Agora recentemente, Joaquim, que é um outro deficiente visual ele 
solicitou que o telefone, que ele tá atualmente, ele não mostra pelo toque 
que tá ocupado. Ele já põe direto a ligação em chamada de espera. E aí ele 
solicitou que fosse alterado isso, como foi já feito no de José, e aí ele 
acabou entrando e a gente não deu muita atenção, porque tem algumas que 
normalmente não está no dia-a-dia, às vezes passa despercebido. (IE-07). 
 
65. [ ] tem determinadas atividades que por conta de precisar de mais 
agilidade de pessoas que sejam, vamos dizer assim, que não tenham 
problema nenhum, é, às vezes você deixa de chamar aquele funcionário, 
chama o outro, mas quem vai fazer essa outra atividade sabe que é porque 
aquele outro funcionário não consegue devido a uma certa deficiência que 
ele tem. [ ] por exemplo, essa jovem que tem só um braço perfeito e o outro 
não tem, então não podemos pedir para ela ajudar  na limpeza da sala a tirar 
uma cadeira de um lugar, porque ela só tem uma mão, não é? Aí você já não 
conta com ela, então ela fica assim mais limitada para determinadas 
atividades, quando a gente vai colocar, remanejar para um setor a gente tem 
o cuidado de ver quais as atividades que ela vai desenvolver para que, 
dentro daquela limitação dela, ela consiga desempenhar a tarefa dela 
direitinho, quer dizer, a uma preocupação voltada para eles executarem a 
tarefa dentro das possibilidades que eles têm. (IE-04). 
 
66. É. Voltando ao assunto de Janete. Janete, quando entrou aqui, essa que 
se sentiu um pouco discriminada no início por causa da questão da mudança 
de prédio, Janete entrou aqui uma pessoa tímida, um pouco até encabulada 
por conta do defeito, né, então ela, assim, ela quis, não sei, ela sentia-se, eu 
diria que ela sentia-se complexada. Mas a gente foi conversando muito, 
conversando muito, eu sempre dizendo a ela que não, que aquilo ali não era 
problema, ela ia crescer muito e ela foi crescendo mesmo, ela fez o terceiro 
grau aqui e ela é uma simpatia imensa, começou a se arrumar muito. Ela até 
disse que tinha que acompanhar a chefe dela. Começou a se arrumar muito, 
muito simpática, todo mundo gostou dela, ela sempre trabalhou com o 
público. 
[ ] E ela foi convidada por uma pessoa do Banco Real, lá no balcão, porque 
viu o trabalho dela, viu a simpatia dela, viu o trabalho dela, a forma dela 
atender e ela foi convidada por essa pessoa pra trabalhar no Banco. E ela 
hoje está assim, muito bem, foi ganhar três vezes mais do que aqui, uma 
bênção. Tá toda bonitona... (IE-03). 
 
 

Assim como o acesso do profissional com deficiência nas IES está rodeado de 
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situações impróprias a uma contratação sem barreiras, também o está a permanência dos 

empregados com deficiência nas IES. 

Com efeito, tanto a inacessibilidade das IES, quanto a percepção preconceituosa 

que se tem do empregado com deficiência têm impedido a real tomada de consciência 

sobre quem é a pessoa com deficiência, seu potencial e como ela deve ser tratada. 

Destarte, nas falas a seguir, verificaremos que os empregados com deficiência, além 

do exposto, são eufemisticamente tratados e/ou chamados e, por vezes, são de fato tidos 

como inferiores ou, de alguma forma, diferentes, o que significa dizer que são 

“percebidos” como algo menos que “normais”. 

 
67. [ ] Inclusive o anãozinho, eu disse, “Se ele ficar, vai ser um fator 
[negativo] porque a gente vê isso no social, né?” Pessoas que ficam rindo 
quando vêem um deficiente, fica chamando a atenção. Então [ ] deve surgir 
um comentariozinho porque se a pessoa for brincalhona, aí a pessoa faz 
feito o rapaz, aleijadinho, aperreando ele, brincando... (IE-13). 
 
68. Eu lembro só desse menino que era muito qualificado, que foi 
convidado para trabalhar em uma empresa muito grande e o pessoal 
brincava muito com ele né? “Vai, aleijadinho”, num sei o que, e eu até me 
senti constrangida, “poxa isso aí, sei lá...” Eu acho que ele entra na 
brincadeira, pode ser que ele não goste... diga só porque ... e ficavam 
aperreando (...) “Ah! Vai lá, aleijadinho”, ele ria, brincava... “Tá! quando eu 
sair daqui vou colocar vocês na justiça, isso aí dá uma causa!” Eu ficava 
com medo, “meu Deus, isso não é uma brincadeira!”, porque ele pode dizer 
brincando, mas se ele quiser ele poder colocar uma causa na justiça contra 
um funcionário desse e acabar... e brincava com ele, mas é perigoso, né 
não? E eu ficava assustada. Até na despedida dele, ele disse assim: “vou 
colocar vocês na justiça!” E eu, “ai, meu Deus do céu!” Então eu ficava 
aperreada... (IE-13). 
 
69. O profissional com deficiência. Eu acho que não sei se essa... essa... 
como é que eu diria... essa represália que ele já sofre no dia-a-dia, que ele já 
chega um pouco assim, pisando, entendeu? Todo... Aí a gente mostra, o 
tratamento que eu tenho com os normais é a mesma coisa com ele, brincam 
com ele, todo mundo... então ele já se sente assim, incluso. (IE-09). 
 
70. O professor tem que dar aula. Por exemplo, ele não pode ser mudo. 
[ ] professor nós só temos Professor Y, ele é cego, mas ele não é surdo. Ele 
fala, e professor tem que falar, e se comunicar com o aluno pelo menos. 
[ ] Então ele já se inscreve porque ele sabe que tem capacidade. 
[ ] Eu não conheço docente que seja surdo-mudo. (IE-10). 
 
71. Quando ele chegou, o outro, que veio pra mim, que eu recebo, eu sou a 
primeira pessoa que recebe que eu olhei assim, que ele veio de muleta, 
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coitadinho eu não posso colocar ele no primeiro andar, eu tenho que ver 
logo um lugarzinho para ele, então a onde ele deveria ir, eu vi logo que ele 
não podia, eu já vim para ela e disse, olha! Weruska, essa pessoa é 
deficiente anda de muleta e o setor que estava previsto para ele, é primeiro 
andar, a gente tem que ver como vai ser, e ai a gente já fez uma outra 
arrumação para ficar. (IE-11). 
 
72. Eu tenho pra mim que para os alunos. Eles iam ficar assim: “eu vou 
enganar esse professor”. Mas eu acho que se ele for um bom profissional e 
ter uma  grande, é, ter uma finalidade, ter um objetivo de passar todo o seu 
conhecimento e conseguisse amarrar todos os alunos na sala, acho que 
nenhum aluno ia faltar à aula dele, ia estar sempre presente porque é a aula 
do professor. Não é a aula do deficiente, é a aula do professor, que ministra 
aquela aula com uma qualidade superior a todos. (IE-02). 
 
73. O pessoal brincava muito com ele. Até a questão de relacionamento dele 
era perfeito com todos aqui. O pessoal ligava pra ele. Quando tinha 
comemoração a primeira coisa era ligar pra ele: “Anísio, ó, vai ter a festa de 
final de ano. Tu vem, né?”. Aí já tinha uma pessoa que ficava com ele, e ele 
andando e segurando sempre no ombro e ia na mesa, tocava uma 
musiquinha. Teve música aqui que ele ficava tocando. E dizia até que tava 
desafinado, pela percepção da audição dele. (IE-02). 
 
74. A meu ver, poderia ser trocado esse termo por “portadores de 
necessidades especiais”, só que foi me passado a informação de que 
portadores de é uma pessoa temporariamente com aquela necessidade, e não 
permanente. Foi colocado que só a pessoa que tem deficiência permanente, 
assim, que tem... não deficiente, mas necessita de necessidades especiais 
permanentes coloca-se deficiência física. Mas é pela Pró-reitoria, Pró-
reitoria de graduação e pela Pró-reitoria jurídica que determinou esse termo. 
(IE-14). 
 
75. Eu o admirava, e admiro até hoje, porque quando eu vejo uma pessoa 
especial, pra mim é uma pessoa especial. Ele não tá fora do mercado de 
maneira alguma. Eu o admiro, até no desenvolver, e gosto de chegar 
próximo e conversar daquelas dificuldades que as pessoas acham que ele 
tem. Eu admiro. [ ] Tratam de coitadinho, né. Na minha cabeça não entra 
isso, não. Ele pode ter aquela, como ser especial naquele problema, mas a 
cabeça dele é outra, totalmente diferente. (IE-02). 
 
76. Em geral, eu acho que sim, nem que seja por uma curiosidade, por 
exemplo, Vítor às vezes eu não tenho como acompanhar ele na telefonia, 
como ele está a pouco tempo aqui, ele ainda não aprendeu, não tem ainda 
todas as informações e algumas vezes ele fica meia horinha, 40 minutos ele 
fica na recepção comigo, antes da outra funcionária chegar pra me render. 
Então, nesse período que ele fica comigo, sempre tem essa coisa de 
curiosidade, porque ele anota as informações em braile, aí todo mundo que 
passa vem e conversa, Vítor e você trabalha aqui, mas você é cego e 
trabalha aqui, então tem, não só por parte dos alunos daqui, ou das pessoas 
que estão visitando, mas até dos próprios funcionários, porque logo no 
inicio mesmo, quando perguntavam o ramal, que eu sempre falei para ele, é, 
quando uma pessoa ligar você já pergunta logo o ramal, porque já vai 
memorizando, e agora ele tira isso de letra,  mas aí é, teve uma certa 
resistência no início das pessoas poderem estarem informando, falavam o 
nome, ah! Eu estou aqui no caixa, mas no caixa tem dois ramais, então qual 
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seria o ramal. (IE-07). 
 
77. [ ] eu fiz um processo temporário [ ]. Então, ele [um profissional com 
nanismo] participou de um processo, mas era muito qualificado, muito 
fluente verbalmente, escrevia muito bem. Já se formou em Direito aqui na 
[IES], só que [ ] a gente pede [ ] o controle emocional. Então era uma 
pessoa muito descontrolada emocionalmente. Esse é o motivo dele não ter 
ficado, mas ele tinha tudo para atender às nossas necessidades: muito 
simpático, muito agradável, falava bem, mas o descontrole que a gente 
observou durante o processo não dava. Principalmente se ele fosse receber 
dos colegas uma brincadeira, ou até mesmo do próprio cliente, [ ] em 
relação à chacota,  [ ] foi um motivo para a gente não ficar, porque aí [ ] a 
gente poderia ter problema trabalhista. (IE-13). 
 
 

Não obstante as falas acima estratificadas mostrarem, de maneira inequívoca, a 

percepção das IES sobre quem são as pessoas com deficiência e qual é a relação laboral 

que aquelas instituições estabelecem com essas pessoas, outras falas dão a entender uma 

percepção às vezes favorável, porém não menos repleta de barreiras atitudinais a 

respeito dos empregados com deficiência. 

 
78. Coisa pesada a gente sabe que não pode e tem consciência. O outro, 
outra pessoa deficiente, anda de muleta quando chega que a gente viu a 
gente não vai mandar, não vai lotar aquela pessoa em uma unidade que 
depende de escada para ela. A gente já sabe, automaticamente a gente já 
nem bota. E já bota a pessoa no lugarzinho que, mais acessível. Porque se a 
gente colocar, vai depender de que? Ele vem reclamar porque sobe escada e 
desce. Aí a gente já sabe disso. Então a gente já procura destinar aquela 
pessoa num cantinho ideal para ele, de acordo com as suas deficiências. 
(IE-11). 
 
79. [ ] é lógico que as pessoas tentam ajudá-lo, né? Porque, inclusive, em 
algumas dinâmicas que eu aplico com eles aqui, ele tem certa dificuldade, e 
eu também penso na hora de fazer: O que eu vou fazer e como eu vou 
fazer? Já pensando nele. Porque eu não quero constranger ele, e também 
não quero que ninguém tenha nenhum problema em relação a ele, de chegar 
e dizer “ele não pode”. Eu não quero que isso aconteça, então eu fico 
fazendo de tudo pra amenizar. Tem muita coisa que a gente deixa de fazer, 
também, por causa dele, né. Isso tem em todos os setores, em todas as 
situações a gente deixa de fazer. (IE-06). 
 
80. E a gente não tem problema nenhum aqui em relação nem a deficiência 
e nem a idade. Porque essa semana passada, mesmo, eu admiti uma pessoa 
aqui que tem mais de 50 anos de idade. Algumas pessoas deles ficaram 
querendo me questionar em relação a isso. Mas, idade não quer dizer nada. 
(IE-06). 
 
81. Eu acho que a empresa tem que investir nelas. Tem que investir porque 
todas as empresas que abrem vagas, eles têm que qualificar aquela pessoa 
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para atingir o objetivo da empresa, e, automaticamente, aquela pessoa 
deficiente.  
Eu acho que o órgão específico, como associação. Eu acho que é aí que a 
gente tem que começar. E as pessoas que são carentes, que necessitam, que 
são discriminadas pela sociedade. Eu acho que aí é que a gente tem que 
pegar pela mão. 
[ ] estou fazendo um curso, hoje em dia, que ele parte desse curso que eu 
faço, que é natural, só que não participa das dinâmicas de grupos, que tem 
que andar, fazer, não sei o quê, aí ele não pode né? Aí ele fica em pé 
observando, aí a moça que faz a dinâmica já esta mudando a equipe da 
dinâmica, em vez de ficar colocando um observador, o observador é sempre 
mais ele, porque ele não pode ficar andando, então a gente tem que dar um 
jeito e ele participa de tudo. 
E aí como eu te falei, né, se for o caso, por exemplo, de, no caso de Juarez, 
porque assim, o professor, que é a professora, em sala de aula ela faz o seu 
jeito de trabalho, então não tem esse problema e com relação ao Juarez, que 
é dos Serviços Gerais, que é o caso que nós temos, é o que eu falei, né, ele 
realmente, de fato, não pode tá subindo escada, fazendo esse tipo de 
atividades e a gente dá prioridade pra que ele realmente esteja incluso com 
o pessoal de uma forma que não degrida a imagem dele, esse tipo de coisa e 
que ele se sinta bem no ambiente de trabalho e, claro, pelo menos é isso que 
eu passo, que o Recursos Humanos passa para o chefe dele direto  
Veja só, na realidade, quando, não fui eu que fiz a contratação dessa 
docente. Quando eu cheguei na instituição ela já estava admitida e ela foi 
uma seleção feita através de vídeo-conferência em Brasília e, inclusive, ela 
foi admitida para trabalhar como coordenadora do curso de comunicação 
social. Então foi exatamente uma professora que já tem mestrado pela 
Federal. É uma professora que tá doutorando e ela realmente é um destaque 
hoje na instituição, ela realmente tem um potencial profissional e como 
pessoa muito grande e, realmente, acho que foi isso que fez com que ela 
ocupasse a vaga e como te falei, a nossa filosofia não tem essa distinção... 
‘não, porque a pessoa tem uma deficiência, não pode ser uma pessoa 
apresentável, porque uma coordenadora do curso ela vai trabalhar com o 
público e isso jamais interferiria em qualquer coisa. Pelo menos é a nossa 
filosofia. (IE-09). 
 
82. [ ] a gente sabe que eles [ ] não têm a mesma habilidade que um 
funcionário normal tem. [ ] por conta disso, não se cobra deles o que [ ] 
outro poderá desempenhar. [ ] mas nem por isso também eles deixam a 
desejar. Vamos dizer que eles não sejam a 100%, mas chegam a 90%, e aí a 
empresa tem consciência disso e trata eles [ ] sem aquela cobrança. Porque 
sabe da limitação. (Nº. 29, IE-04). 
 
83. [ ] essa represália que ele já sofre no dia-a-dia, que ele já chega um 
pouco assim, pisando, entendeu? Todo... Aí a gente mostra, o tratamento 
que eu tenho com os normais é a mesma coisa com ele, brincam com ele, 
todo mundo... então ele já se sente assim, incluso. (Nº. 69, IE-09). 
 
84. Agora, tem aqui no Setor X uma menina – eu na sei qual é o problema 
dela – mas ela anda, né? Mas ela tem dificuldade. Ela fala difícil, mas a 
gente trata ela da mesma maneira. (IE-10). 
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5.3.4. Categorização das Barreiras Atitudinais nas IES 

 

De todas as falas apresentadas, difícil é não identificar os conceitos históricos que 

perpetuam as barreiras atitudinais para com as pessoas com deficiência. Tais barreiras, 

como vimos, não são percebidas por seus falantes, muito embora se concretizem nas 

atitudes deles. 

As falas das IES são, portanto, uma fonte inesgotável de exemplos de barreiras 

atitudinais das mais diversas. Por exemplo, nas falas abaixo, vemos a barreira atitudinal 

denominada de adjetivação, a qual relaciona a pessoa com deficiência a adjetivos 

depreciativos, que deterioram sua identidade: 

 
85. [ ] Aí a produção cai também porque aquilo ele podia tá fazendo até em 
casa sozinho, ele tem que fazer aqui porque é dependente de um 
funcionário. (IE-12). 
 
86. [ ] Mas a gente nota que tudo o que ele faz, ele faz bem feito, e é muito 
comportado,  [ ] é uma pessoa que realmente a gente não tem problema 
quase nenhum com ele aqui. (IE-06). 
 
87. [ ] eu tenho percebido nas entrevistas que eu faço depois que eu 
contrato, que quem teve paralisia infantil, de qualquer forma, eu acho que  [ 
] atinge o cérebro. Porque são pessoas que têm dificuldade de gravar, de 
aprender a rotina, o trabalho. (IE-07). 
 
88. [ ] Deficiência mental é difícil. [ ] Como eu podia ter um docente 
deficiente mental? Em hipótese alguma! (IE-12). 
 
89. Alguns [ ] têm alguns complexos [de relacionamento], são algumas 
situações que não foram perfeitamente resolvidas. 
Eu não vou dizer que é porque ela [a pessoa com deficiência] é 
discriminada, não. Porque é o que está dentro dela, é um inconformismo 
que existe na própria pessoa. (IE-12). 
 
 

Por outro lado, as falas das IES apresentam uma visão de “supervalorização” dos 

feitos das pessoas com deficiência, isto é, superlativizam o que são, como agem etc., ao 

que se denomina barreira atitudinal de adoração do herói. 

 
90. Eu o admirava, e admiro até hoje, porque quando eu vejo uma pessoa 
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especial, pra mim é uma pessoa especial. Ele não tá fora do mercado de 
maneira alguma. Eu o admiro, até no desenvolver, e gosto de chegar 
próximo e conversar daquelas dificuldades que as pessoas acham que ele 
tem. Eu admiro. (IE-02). 
 
91. [ ] que anda até de muleta. Mas uma criatura ótima, trabalha no setor 
administrativo. Competentíssima demais! (IE-11). 
 
92. [ ] a minha experiência tem sido maravilhosa em todos os sentidos. São 
pessoas assim, com auto-estima elevada. [ ] é uma funcionária excelente, 
uma simpatia. Atende muito bem ao público, muito bem disposta. (IE-03). 
 
93. Outro dia mesmo uma menina tava comentando comigo que acha 
incrível Mariano, que sobe os degraus assim, de três em três, né, com a 
deficiência de perna dele. [ ] Enfim, é uma revelação o João, uma revelação. 
(IE-03). 
 
94. [ ] ele é uma pessoa super extrovertida. Digitava muitíssimo bem, apesar 
da falta [do dedo]. (IE-13). 
 
95. [ ] já gerou muitas brincadeiras em relação ao dedo dele, o dedinho. 
Inclusive até a minha filha chegou a conhecer... e pra ele... ele disse: olhe, 
isso aqui, eu sou celebridade só por causa desse dedo. Então ele levou para 
o outro lado. (IE-13). 
 
96. [ ] muita gente por aí que é sã e não se incomoda com estudo, não quer 
saber de nada, e a gente olha aquela criatura, daquele jeito, o quanto 
estudou para chegar o que chegou, aí a gente olha assim... “poxa!”, aí gente 
diz assim, “eu tenho um filho e meu filho não quer saber nada de estudo”, aí 
a gente fica vendo, sabe? (IE-11). 
 
97. [ ] ele é uma pessoa muito alegre, muito alegre mesmo, está sempre de 
bom humor, muito extrovertido, assim, tem um conhecimento muito amplo, 
geral, assim de tudo. (IE-12). 

 
A percepção de que uma pessoa com deficiência supera barreiras heroicamente 

tem se traduzido na elevação da pessoa com deficiência como exemplo, indicando uma 

barreira atitudinal (exaltação do modelo), isto é o uso da imagem da pessoa com 

deficiência como modelo de persistência e coragem diante das demais. 

 
98. [ ] ele é uma pessoa que serve de exemplo pra gente, serviu e continua 
servindo e eu acho que vai conseguir muita coisa profissionalmente na vida 
dele, independente da visão. (IE-12). 
 
99. [ ] Assim, gosto de estar analisando o que é que isso [deficiência física] 
reflete na pessoa, até pra botar ele como exemplo. (IE-13). 
 
 

Os aparentes “elogios” às pessoas com deficiência e mesmo a alegação de que se 
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as quer como exemplo para os demais, além de se constituírem nas barreiras atitudinais 

acima, posto que, de fato, por detrás delas está a percepção de incapacidade, de 

incompletude etc., permeiam também a barreira atitudinal expressa pelo sentimento de 

que aquilo que o empregado com deficiência faz ou fez não é suficientemente bom ou 

não está ao pé do empregado sem deficiência. A isso chamamos de barreira atitudinal de 

comparação, cujo exemplo pode ser depreendido das falas da IES 12 e 04 a seguir: 

 
100. [ ] portador de deficiência física total [pessoa com deficiência visual] 
há um ônus, não é? A gente tem que colocar uma pessoa pra tá lendo prova 
pra ele. Então nisso eu tenho que dizer, como professor, não. Ele é muito 
bom pra dar as aulas, agora na hora que vai corrigir, tudinho, já tem que ter 
um terceiro lá envolvido, então onera, né? Aí a produção cai também. (IE-
12). 
 
101. [ ] a gente sabe que eles [ ] não têm a mesma habilidade que um 
funcionário normal tem. [ ] por conta disso, não se cobra deles o que [ ] 
outro poderá desempenhar. [ ] mas nem por isso também eles deixam a 
desejar. Vamos dizer que eles não sejam a 100% mas chegam a 90%. (IE-
04). 

 
 

Essa percepção de que os empregados com deficiência são um ônus para as 

empresas, que eles seriam um problema para o empregador ou para os companheiros em 

cujos setores as pessoas com deficiência viessem a trabalhar pode ser entendida sob a 

conceituação do que se chama barreira atitudinal de rejeição. 

 

102. Às vezes [as chefias] resistiam um pouco à idéia que iam colocar um 
deficiente no seu setor. Já houve caso de dizer “- É, só vem pra mim”, “- É, 
só botam pra mim, né?” Era mais isso e, indiretamente, alguma queixa de 
algum funcionário [ ]. (IE-03). 
 
 
103. [ ] eu nunca observei, [ ] nesse ponto eu [ ] não posso nunca responder 
essa pergunta com muita segurança porque eu tenho deficiência na 
Telefonia, que ficam só no telefone. Eu tenho deficientes que dificilmente 
eu vou naquele setor, que é que dos serviços gerais e da biblioteca, mas [ ] 
sempre que eu vou embora e passo pelo corredor, vejo e topo com algum 
funcionário que tenha a deficiência, eu procuro saber assim, “E aí? Tudo 
bem? Como é que vai? Como é que está o relacionamento?” Mas eu 
pergunto de forma informal, [ ] na hora que eu vou passando. Nunca 
colocaram isso pra mim, de rejeição. (IE-07). 
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Na linha de se evitar/resistir ao contato com a deficiência ou, mais ainda, com a 

pessoa com deficiência, encontramos nos exemplos a diante falas que denunciam a 

barreira atitudinal de negação, o que significa dizer que se nega a deficiência da pessoa 

argumentando tratar-lhe igualmente, desconsiderando, pois, sua deficiência, 

acarretando, em última instância, o dano/prejuízo ao empregado com deficiência. 

 
104. [ ] a gente trata a coisa com muita naturalidade, certo? Elas não têm 
um acompanhamento especial, viu? Porque nós temos anos, muitos anos 
antes da legislação, nós já tínhamos diversos portadores de deficiência. (IE-
12). 
 
105. [ ] de fato, a gente tratava ela como uma pessoa normal, porque não via 
a deficiência dela. (IE-07). 

 
 

Sob o olhar de que os profissionais com deficiência devam realizar atividades 

“compatíveis com suas limitações”, praticamente todas as IES demonstraram contratar 

esses profissionais partindo da concepção de que existem deficiências mais ou menos 

adequadas aos postos de trabalho. 

De acordo com essa atitude, os profissionais com deficiência são contratados de 

forma padronizada, em função do tipo de deficiência que se pareça compatível à 

natureza do trabalho, ao que chamamos de barreira atitudinal de padronização. 

 
 
106. [ ] Agora, o candidato tem que ver que a deficiência dele, [ ] tem que   
[ ] ser muito compatível com o que você vai fazer. (IE-11). 
 
107. [ ] uma pessoa com essa deficiência [visual] geralmente vai pra uma 
telefonia. (IE-09). 
 
108. [ ] eu não sou um Bompreço, que eu posso botar deficientes auditivos 
para ser embaladores. (IE-12). 
 
109. [ ] aqui, eu realmente não vejo em que setor se encaixaria [um 
profissional cego]. (IE-04). 
 
110. [ ] então quando ele chegou aqui já foi destinada aquela tarefa pra ele, 
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e ele todo dia faz a mesma coisa. (IE-06). 
 
111. A gente poderia ter aproveitado, mas não deu porque a deficiência dele 
não contribuía, atrapalhava. Ele tinha problema de visão, então ficava difícil 
porque ele tinha que aumentar não sei quantas vezes o texto. [ ] Então 
visual, realmente fica complicado nas áreas que a gente tava precisando. [ ] 
Mas geralmente a gente pega mais pra a área de compras. (IE-13). 
 
112. [ ] a gente não tem esse tipo de função que a gente possa colocar essas 
pessoas [com deficiência sensorial]. Porque como é uma área de educação, 
a gente não tem como... Eu, pelo menos, não me lembro aqui onde a gente 
pode encaixar uma pessoa com esse tipo de deficiência. (Nº. 37, IE-06). 
 
113. [ ] Tá surgindo umas vagas novas aqui de acessorista que seriam 
excelentes. Inclusive a gente tava querendo colocar funcionário com 
deficiência nessa área, por ser uma área que não vai exigir muito. (IE-13). 
 
114. Eu não vou botar em atendimento alguém mudo: é óbvio. Eu não vou 
botar uma pessoa pra controlar acesso de pessoas, cega. Ou pra examinar a 
saída de livros na biblioteca, que são as funções até mais... Eu posso botar 
um cadeirante, mas não posso botar um cego, eu posso botar um surdo. (IE-
12). 
 

115. [ ] na parte de audição. Não sei onde poderia encaixá-lo... porque aí... 
mas daria, com certeza. Só era audição... dava para fazer a leitura labial. 
(IE-02). 
 

 
 

Da atitude de contratar profissionais com deficiência com base no tipo de 

deficiência, os empregadores acabam por alimentar a crença de que aqueles 

profissionais vivenciam processos particularizados, à parte dos demais empregados sem 

deficiência, atribuindo a tudo aquilo o que fazem, à forma como sentem e reagem, a 

justificativa da deficiência, característica da barreira atitudinal de particularização. 

 

116. [ ] difícil é você manter o contato para entender a linguagem dele, fica 
meio complicado, mas outros colegas já interagem com ele, conversam à 
maneira deles, já entenderam os sinais que ele usa para se comunicar e hoje 
até vemos como uma pessoa normal. (IE-04).  
 

117. [ ] até por conta da deficiência deles, por eles serem especiais, eles 
ficam só na telefonia. (IE-07). 
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Alheios à singularidade e à individualidade de cada pessoa, independentemente de 

se ter ou não uma deficiência, alguns empregadores demonstraram a atitude de referir-se 

a uma parte ou sentido da pessoa com deficiência como sendo o seu todo, porém, nessa 

atitude revela-se que a pessoa com deficiência é vista de forma depreciativa, 

comportamento que exemplifica a barreira atitudinal de substantivação da deficiência. 

 
 
118. [ ] Eu lembro só desse menino que era muito qualificado, que foi 
convidado para trabalhar em uma empresa muito grande e o pessoal 
brincava muito com ele: “Vai, aleijadinho!”. [ ] eu até me senti 
constrangida, “Poxa, isso aí, sei lá...” Eu acho que ele entra na brincadeira. 
“Pode ser que ele não goste...” [ ] e ficavam aperreando: “Vai lá, 
aleijadinho! (Nº. 68, IE-13). 
 
 
119. [ ] E todo mundo gosta muito dele, e parece uma coisa, essas pessoas 
assim [ ] são tão inteligentes, sabia? São tão bem preparadas! Às vezes eu 
digo, é porque não sai muito, tem mais tempo para ficar dentro de casa, se 
dedica mais aos estudos, [ ] eu penso assim, “não é não”, é da pessoa 
mesmo. (IE-11). 
 

Se, de um lado, alguns empregadores reduzem a pessoa à característica de sua 

deficiência, outros alimentam a “percepção” de que a deficiência de um empregado 

afeta outros sentidos, habilidades ou traços de sua personalidade, expandindo-se 

negativamente para além da parte relacionada com a deficiência. Nessa barreira 

atitudinal de propagação ou expansão da deficiência, as limitações do empregado são 

dilatadas e, conseqüentemente, suas potencialidades são percebidas como menores. 

120. [ ] dizem que os anões, não é muito bom de dicção. (IE-07). 
 
121. [ ] quando eu faço festas aqui no setor, eles [profissionais com 
deficiência] dançam, sabe, então, não parece que têm deficiência, são muito 
felizes, enfim, são iguais aos outros. (IE-03). 
 
122. Mas, os deficientes em geral, eu não acho, o que passam por aqui pelo 
menos, por entrevistas, a gente nunca tem, às vezes tem dificuldade de 
memorizar as coisas, eu não sei se a deficiência é, afeta outras partes do 
corpo, se afeta a mente também. (IE-07). 
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123. [ ] quem teve paralisia infantil de qualquer forma, eu acho, que atinge 
o cérebro, porque são pessoas que têm dificuldade de gravar, de aprender a 
rotina, o trabalho e de gravar. (IE-07). 

  

A crença na expansão da deficiência costuma conduzir os empregadores a 

focalizarem as pessoas com deficiência a partir da suposição de suas incapacidades, 

fazendo-os alimentar baixas expectativas a respeito do potencial laboral, da 

produtividade e da força de trabalho do empregado com deficiência. 

Esperar menos de um empregado com deficiência pelo simples fato de este ter uma 

deficiência se traduz na barreira atitudinal de baixa expectativa e as conseqüências 

dessa barreira podem acarretar graves danos ao empregado com deficiência, sobretudo 

num momento de promoção ou durante a avaliação de seu desempenho no trabalho. 

 
124. Inclusive a gente tava querendo colocar funcionário com deficiência 
nessa área, por ser uma área que não vai exigir muito. (IE-13). 
 
125. [ ] o impacto que a gente teve é que ele tinha muito conhecimento, 
tudo que a gente botou e que ele indicou, ele realmente tinha conhecimento 
do que estava falando, ele acertou, ele mostrou [ ] (IE-12). 

 

Postura semelhante se pode observar nas falas a seguir, nas quais se revela a 

crença de que os empregados com deficiência não seriam capazes de acompanhar o 

ritmo dos demais trabalhadores, postura típica da barreira atitudinal de inferioridade, 

cuja base está na percepção de que a deficiência os estaria limitando de forma 

determinante e irreversível. 

 

126. [ ] no meu ponto de vista, como é que uma pessoa com deficiência 
visual vai trabalhar no laboratório [de química]? (Nº. 36, IE-11). 
 
127. [ ] a gente prefere não recrutar profissionais com dificuldade auditiva e 
visual. É melhor... Sempre a gente dá prioridade à motora [ ]. (Nº. 47, IE-
03). 
 
128. [ ] deficiente visual nós não temos, até porque fica difícil de enquadrar 
um deficiente aqui, por ser uma instituição que lida com n tipos de públicos. 
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(Nº. 46, IE-04). 
 

Aliada a esse comportamento, outra barreira atitudinal mantém os empregadores 

distantes da postura inclusiva desejada nas instituições, dificultando cada vez mais a 

atuação dos empregados com deficiência. A barreira atitudinal de percepção de menos-

valia tem as mesmas características da crença na inferioridade, contudo, sua 

abrangência alcança de maneira mais expressiva aquelas deficiências consideradas pelo 

senso comum como sendo mais limitantes e difíceis de contornar, a exemplo da 

deficiência mental. 

129. [ ] Mental nós nunca contratamos. (IE-07). 
130. [ ] uma pessoa que tem esse tipo de deficiência mental mesmo, eu 
acho que não, eu acho que não seria possível, não no meu setor. (IE-07). 
 
131. [ ] você não pode ter alguém que tenha deficiência mental, por 
exemplo. (Nº. 34, IE-10). 
 
132. [ ] Pelo menos de três tipos de deficiência nós temos. Só não temos o 
deficiente mental. (IE-12). 

 
Igualmente, ao demonstrar uma predisposição negativa para com as pessoas com 

deficiência, algumas instituições revelaram “perceber” os seus empregados com 

deficiência de forma generalizada, atribuindo-lhes características coletivas advindas da 

natureza da deficiência ou, ainda, atribuindo-lhes semelhanças por serem todos 

“deficientes”. Nas falas que se seguem, a barreira atitudinal de generalização ilustra 

esse comportamento. 

 
133. Alguns [ ] têm alguns complexos, são algumas situações que não 
foram perfeitamente resolvidas. Eu não vou dizer que é porque ela [a pessoa 
com deficiência] é discriminada, não. Porque é o que está dentro dela, é um 
inconformismo que existe na própria pessoa. Quando isso não é trabalhado, 
e a maioria das pessoas - principalmente de nível mais inferior -, não 
trabalha isso, então isso vem à tona. E elas próprias criam dificuldades de 
relacionamento. (IE-12). 
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134. [ ] Mas eles [ ] mesmos não  vêm. Eu não sei se é uma coisa cultural, 
da própria assimilação. Eles já se conformaram com isso, eu acho que já é 
uma aceitação. Eles não procuram progredir, não procuram buscar novos 
conhecimentos, uma melhora, um crescimento cultural, [ ] social. Estão 
felizes com o que tem e eu acho isso interessante. (IE-04). 

 
 
As generalizações em torno dos profissionais com deficiência também se refletem 

na e pela criação de estereótipos para cada tipo de deficiência, a partir dos quais os 

empregadores costumam conferir semelhantes características às pessoas de mesma 

deficiência. As falas abaixo expressam tal idéia, demonstrando a característica da 

barreira atitudinal de estereótipos, nas quais são construídas atitudes positivas ou 

negativas em torno dos profissionais com deficiência. 

 

135. [ ] eu tenho a impressão que quem mais sofre são os cegos, sabe? [ ] e 
eu acho que eles são quem sofre mais. (IE-03). 
 
136. [ ] Anão eu só tenho dois, mas eles desenvolvem bem as atividades, 
né? Com os anãozinhos eu não tenho problema. (IE-07). 
 
137. [ ] Eles podem executar, mas existem funções que realmente não 
podem. (Nº. 31, IE-12). 
 
138. [ ] essas pessoas assim [com deficiência] são tão inteligentes, sabia? 
São tão bem preparadas. (Nº. 119, IE-11). 
 
139. [ ] eles dançam, sabe, então, não parece que têm deficiência, são muito 
felizes. (IE-03). 
 
140. [ ] porque eles [pessoas com síndrome de down] aprendem com 
facilidade também. (Nº. 32, IE-07). 
 
 

Já em outra esfera, os empregadores revelaram atitudes de superproteção em 

relação aos profissionais com deficiência, fundamentando-se na crença de que os 

profissionais com deficiência devam ser poupados das situações com as quais se acredita 

que eles não saberiam lidar. 

A barreira atitudinal de superproteção revela sempre uma postura de 

assistencialismo para com as pessoas com deficiência que, quando concretizada, ilustra 
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atitudes de impedimento no trabalho, com base naquilo que se acredita que a pessoa 

com deficiência não poderia realizar. 

 
141. [ ] eu quis poupá-la porque ela tinha uma deficiência na perna, ela 
andava com dificuldade, e eu quis poupá-la na mudança. Então ela ficou um 
pouco chateada, ela chorou; eu não estava nem sabendo por quê. (IE-03). 
 
142. [ ] aqui é uma instituição de formação, acima de tudo. Não só 
educativa mas, acima de tudo é religiosa e se preocupa realmente com o 
social. [ ] de trabalhar com os excluídos, de trabalhar com os deficientes, 
seja de qualquer instância [ ]. (IE-04). 
 
 

Nessa mesma linha de raciocínio, alguns empregadores acreditam estar 

beneficiando seus empregados com deficiência segregando-os em setores ou atividades 

à parte, acreditando ser o melhor para essas pessoas agrupá-las entre os colaboradores 

“deficientes” ou, ainda, imaginando que todos se sentiriam mais à vontade entre os seus 

pares e menos constrangidos fora do confronto com aqueles outros empregados sem 

deficiência. 

Contudo, esse comportamento revela uma atitude não inclusiva, pois reforça a 

marginalização e os mitos em torno das pessoas com deficiência, postura denominada de 

barreira atitudinal de segregação. 

 
143. [os profissionais cegos] têm mais dificuldade para poder conseguir 
vaga porque aí eles [se] limitam [a]o campo da indústria. (Nº. 51, IE-03). 
 

 

No entanto, atitudes segregacionistas em nada beneficiam os profissionais com 

deficiência ou os demais empregados, visto que comprometem a convivência com a 

diversidade humana e os benefícios sociais advindos dessa convivência deixam de 

favorecer a construção de uma consciência inclusiva no trabalho. 

Porém, o ato de segregar, tanto pode advir do medo/constrangimento/receio de 

conviver com as “deficiências”, como o próprio medo das “deficiências” e, 
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conseqüentemente, o medo das pessoas que as representam, pode gerar atitudes de 

segregação. Nos dois casos, a atitude de resistir à convivência com as pessoas com 

deficiência, por medo das deficiências, atinge negativamente essas pessoas, quando se 

está imbuído da barreira atitudinal de medo. 

 
144. No começo [ ] A gente até parava assim pra pensar, como é que a 
gente vai perguntar? Porque é delicado. A situação não é fácil. Como é que 
a gente vai perguntar a deficiência dessa pessoa. (IE-03). 
 
145. [ ] a gente ficou tão preocupada de (...) não constrangê-lo, de alguma 
forma, nem falar sobre o assunto. [ ] De não deixar ele triste. [ ] os meninos 
falavam, não queriam tocar. (IE-13). 
 
146. Tivemos muita vontade de fazer um treinamento mais amplo para 
todas as pessoas, mas ficamos pensando na situação constrangedora dos 
próprios deficientes estarem participando do treinamento. E também chamar 
as outras e pessoas e não chamar eles. (IE-03). 
 
 

São muitos os exemplos de barreiras atitudinais encontrados nas falas das IES, 

mas a maioria delas tem como pano de fundo a descrença no potencial das pessoas com 

deficiência, com base na deficiência. 

Assim como o sentimento de medo da “deficiência” alimentado por alguns 

empregadores, a piedade é outra barreira atitudinal que se insurge na empresa como 

resultado da falta de convivência e o conseqüente desconhecimento sobre as 

possibilidades e capacidades das pessoas com deficiência. 

Nas falas abaixo, vemos como a barreira atitudinal de piedade pode reduzir a 

“percepção” do empregador quanto ao potencial das pessoas com deficiência, ainda 

baseando-se na crença de que essas pessoas podem menos que as outras ou nada podem, 

por causa da deficiência: 

 

147. [ ] Quando ele chegou, o outro, que veio pra mim, que eu recebo, eu 
sou a primeira pessoa que recebe... que eu olhei assim, que ele veio de 
muleta, “Coitadinho! Eu não posso colocar ele no primeiro andar, eu tenho 
que ver logo um lugarzinho para ele”. (IE-11). 
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148. [ ] Uma pena que às vezes a gente quer falar mais com ela [ ] e ela às 
vezes tem dificuldade de fala. Mas ela é bem recebida aqui. (IE-10). 
 
149. [ ] é lógico que as pessoas tentam ajudá-lo [ ]. Porque, inclusive, em 
algumas dinâmicas que eu aplico com eles aqui, ele tem certa dificuldade 
(IE-06). 
 
150. [ ] ele não precisa falar, porque as pessoas aqui têm muita 
sensibilidade, então o gestor dele – quando sabe, todo mundo sabe da 
deficiência – aí tenta amenizar a situação e botar um serviço mais leve (IE-
06). 
 
 

Movidos pelo impacto emocional causado pela forma como percebem a 

“deficiência”, muitos empregadores reagem à deficiência de uma pessoa, ou seja, à 

própria pessoa com deficiência, com sentimentos variados, ora de medo, ora de piedade. 

Mas tais atitudes podem, ainda, levar o empregador a nutrir pelas pessoas com 

deficiência o desejo de compensá-las, por acreditarem que, a priori, ter uma deficiência 

seja algo complexo e bastante sofrível. Essa barreira atitudinal de compensação pode 

ser ilustrada na construção da fala adversativa a seguir: 

 
151. [ ] eu até brinco que eles são pequenininhos, mas são completos, é, 
inteirinhos, não falta nada. (IE-07). 
 

 
Diante das barreiras atitudinais apresentadas, a característica comum a todas elas é 

justamente o fato de se basearem no desconhecimento advindo da não convivência com 

as pessoas com deficiência, não convivência esta que inviabiliza a desconstrução dos 

mitos relacionados às suas limitações e reforça a crença na incapacidade dessas pessoas 

enquanto profissionais na empresa. 

Por sua vez, as atitudes geradas a partir do desconhecimento sobre a realidade de 

seus empregados tornam a barreira atitudinal de ignorância capaz de disseminar outras 

atitudes danosas aos empregados com deficiência, visto que está também na ignorância 

o fato de as barreiras atitudinais continuarem sendo perpetuadas e, conseqüentemente, as 

demais barreiras externas. 
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Nas falas abaixo, vemos que a barreira atitudinal de ignorância, tanto pode ser 

encontrada nas atitudes anteriores à contratação de profissionais com deficiência, 

evidenciadas pelo desconhecimento da reserva de mercado, como nas afirmações sobre 

o custo das adaptações do posto de trabalho ao empregado com deficiência: 

 

152. [ ] nós temos um deficiente auditivo, ele trabalha na Reprografia. [ ] eu 
me lembro que, na época, eu cheguei a salientar com alguns diretores 
administrativos, “nós temos um dos candidatos com deficiência auditiva. 
Tem alguma política contrária?” (IE-05). 
 
153. [ ] É mais viável isso [a realocação] do que comprar um tipo de uma 
coisa, um aparelho X. E tudo isso é uma coisa de tecnologia avançada. É 
mais caro. (IE-11). 
 
154. Alguns anos atrás a gente teve um estagiário que era deficiente visual e 
a nossa central telefônica era apropriada pra ele. Quer dizer, existe, acho 
que todo aparelho telefônico tem um pinozinho que indica o número [ ]. 
(IE-02). 
 
155. [ ] No de informática eu já não digo tanto, porque já existe um teclado 
apropriado. (Nº. 36, IE-11). 
 
 

Pelo exposto, pensamos que não seria exagero afirmar que em todas as falas, um 

dos principais fatores que sustenta tais barreiras atitudinais é a falta histórica de 

convivência com as pessoas com deficiência no trabalho, na escola e nos demais espaços 

sociais gerais, o que teria permitido descobrir que as pessoas com deficiência são, antes 

de deficientes, pessoas. 

A partir da realização das entrevistas, percebemos que as barreiras atitudinais 

encontradas poderiam ser agrupadas em três categorias principais: 1) Barreiras 

Atitudinais no Recrutamento; 2) Barreiras Atitudinais nos Processos Seletivos e; 3) 

Barreiras Atitudinais no Cotidiano Laboral. 

No que tange à empregabilidade das pessoas com deficiência, está, portanto, na 

inserção dessas pessoas nas IES um grande passo para a sua inclusão laboral, porém, 

estará na identificação e eliminação das barreiras atitudinais que os empregadores e 
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colaboradores em geral nutrem em relação às “pessoas com deficiência” que as IES 

poderão desenvolver processos seletivos e realizar um acompanhamento laboral mais 

inclusivo, tornando-se assim, instituições verdadeiramente inclusivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No presente estudo, dedicamo-nos a identificar as barreiras atitudinais na 

empregabilidade de trabalhadores com deficiência em Instituições de Ensino Superior, 

analisando a percepção que as IES apresentam a respeito das pessoas com deficiência 

(suas potencialidades, limitações, rendimento no trabalho etc.), bem como refletindo 

sobre o tipo de educação, no seu sentido mais amplo, que levou os entrevistados a 

formar as atitudes e valores que fundamentaram o olhar das IES sobre os empregados 

com deficiência. 

Vale salientar que a escassez de bibliografia sobre o tema constituiu grande 

desafio para que essa pesquisa fosse realizada, assim como o limite cronológico, pois 

um estudo sobre barreiras atitudinais é bastante rico em possibilidades de análise e 

interpretação, além disso, vários outros locus de pesquisa poderiam representar amplos 

campos para novas investigações. 

Também se constituiu como entrave ao nosso estudo, a recusa de algumas IES em 

responder às nossas entrevistas de campo, e.g. IE-08 e IE-156, negação que revelou o 

que significa para essas instituições participar de um estudo acerca da empregabilidade 

de profissionais com deficiência e das influências que uma educação não inclusiva seria 

capaz de causar para a contratação e permanência dessas pessoas nas IES. E o que 

significaria para essas IES tal participação na pesquisa? A nosso ver, um temor em 

serem vistas como descumpridoras das cotas ou, como vimos dizer, temerária de uma 

“DRT insensível”. Além disso, entendemos que a recusa em contribuir com esta 

pesquisa se deveu também pela ausência de sujeitos competentes para responder aos 
                                                 
6 IES que alegou não ter profissionais capazes de responder aos questionamentos da entrevista (vide p.82). 
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nossos questionamentos ou, ainda, pela alegação de que nós - enquanto pesquisadores - 

poderíamos “fazer mau uso” das informações oferecidas, o que, por si só, já denuncia a 

presença de fortes barreiras atitudinais a respeito do tema “deficiência”, e igualmente 

chama a atenção para as possíveis irregularidades que nessas instituições de ensino 

possa haver. 

Refletindo sobre essas possibilidades, entendemos que instituições educacionais 

que reagem à pesquisa científica e, sobretudo, à pesquisa social com tamanho descaso e 

desrespeito, assim o fazem por talvez estarem descumprindo as exigências legais, o que 

no presente estudo significa descumprir a lei de empregabilidade, no que tange ao 

preenchimento da reserva de mercado para profissionais com deficiência, ou ainda 

porque talvez nutram em relação aos seus empregados um tratamento que merece ser 

investigado, a fim de que sejam esclarecidas todas as dúvidas a respeito de sua missão 

educativa e que sejam, ainda, essas faculdades ensinadas e estimuladas a agir de modo 

inclusivo, para benefício de seus alunos, funcionários e da sociedade em geral, quando 

finalmente poderão atribuir para si o título de instituições superiores, em cujas atitudes 

se reconheça o serviço à sociedade e o respeito pelas pessoas e pela diversidade humana. 

Sentimos, portanto, que o estudo de barreiras atitudinais no locus educacional é de 

grande importância para o desenvolvimento das IES, para a formação dos alunos que lá 

buscam sua formação acadêmica e para os empregados com deficiência que ocupam 

postos de trabalho nessas instituições, pois a importância de um estudo dessa categoria 

transcende o simples diagnóstico das barreiras, sendo capaz de oferecer soluções de 

acessibilidade atitudinal para a realização de contratações inclusivas de trabalhadores 

com deficiência, beneficiando as IES por inteiro, à medida que essas instituições se 

tornem espaços de acolhimento para todos os seus colaboradores. 
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A detecção de barreiras atitudinais na empregabilidade de profissionais com 

deficiência nas IES pode, igualmente, ser o indicador de barreiras atitudinais cultivadas 

pelos docentes em sala de aula, à medida que aponte para a falta de atitudes inclusivas 

em favor dos alunos com deficiência que, por sua vez, venham fazer parte de seus 

cursos universitários. 

A partir das entrevistas, percebemos que as barreiras atitudinais encontradas na 

empregabilidade de profissionais com deficiência nas IES se manifestam na fase de 

recrutamento dos candidatos com deficiência, durante os processos seletivos e no 

próprio cotidiano laboral dos empregados com deficiência contratados. 

Constatamos que, em geral, a percepção que as IES têm a respeito dos empregados 

com deficiência é a de que eles são incapazes ou limitados para o trabalho, que precisam 

ser assistidos e ajudados no desempenho de suas tarefas, que apresentam limitações e 

dificuldades permanentes advindas da deficiência, que não geram lucro para as empresas 

e que, ao serem contratados, estão sendo beneficiados por uma política de assistência 

dos empregadores, não sendo, portanto, vistos como parte da empresa e nem como 

indivíduos detentores de direitos sociais fundamentais, a exemplo do direito ao trabalho. 

Compreendemos que a percepção das IES em relação às pessoas com deficiência é 

resultado de antecedentes históricos que vêm sendo construídos e perpetuados 

culturalmente, passando de geração a geração através do ensino de atitudes e valores que 

não detêm características inclusivas, ou seja, uma educação de atitudes e valores que, 

infelizmente, não estabeleceu nos alunos de ontem – hoje, sujeitos da pesquisa – o 

desenvolvimento de uma Consciência Inclusiva, a qual poderia ter sido alcançada por 

meio da aprendizagem de que devemos respeitar as diferenças, que devemos acolher e 

valorizar o ser humano, enfim, que devemos lutar por sua dignidade. 
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Verificamos que na fase de recrutamento, a percepção que as IES têm a respeito 

das pessoas com deficiência vem sendo responsável por atitudes negativas na hora de 

selecionar os candidatos que irão participar dos processos seletivos das IES particulares. 

O recrutamento desses candidatos é feito a partir de indicações pessoais ou do 

encaminhamento de agências/instituições que “congregam deficientes”, porém as IES 

costumam aceitar, para os processos seletivos, apenas aqueles profissionais com 

deficiências físicas leves, preferindo aqueles cujas “deficiências” pareçam exigir menos 

da empresa, no sentido de modificar o mínimo de suas instalações e procedimentos de 

trabalho para contemplar esses candidatos. 

De fato, as IES destacam sua preferência por recrutar candidatos com deficiências 

físicas (denominadas pelas instituições de “motoras”) e descartam os candidatos cujas 

deficiências pareçam mais limitantes, a exemplo do candidato com deficiência visual 

(citado pela IE-13), eliminado do processo de seleção pela crença de que sua deficiência 

“atrapalharia” e “não contribuiria” para a instituição. Esse exemplo ilustra a perspectiva 

das IES, as quais vêm buscando contratar profissionais com deficiência a partir da 

perspectiva da integração laboral, segundo a qual não caberia às instituições 

modificarem-se (adequando seus postos de trabalho aos trabalhadores, garantindo o uso 

de tecnologias assistivas etc.) para incluir os profissionais com deficiência. 

Esse comportamento vem sendo adotado como ferramenta para distinguir as 

“deficiências” que poderiam se adequar aos postos de trabalho, ficando bastante 

evidente que o uso de Perfis Profissiográficos é tido como primeiro recurso para essas 

instituições, ainda que não se apercebam dessa nomenclatura ou que não façam uso 

consciente desse serviço. 

Sabemos que os itens relacionados ao perfil de candidatos a cargos profissionais 

devem se remeter às experiências, conhecimentos e habilidades que esses candidatos 
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acumularam, sendo também muito importante que os candidatos à vaga disponível 

apresentem referências de contratações anteriores e indícios de bom relacionamento com 

o grupo de trabalho, a capacidade de trabalhar em equipe, o respeito às normas 

institucionais etc. 

No entanto, as IES vêm requisitando como um dos itens para o perfil profissional 

dos candidatos a informação sobre o seu tipo de deficiência, e acabam por eliminar 

candidatos com deficiências sensoriais, intelectuais, cerebrais e múltiplas, em virtude 

das barreiras atitudinais de crença na incapacidade, inferioridade e de baixa expectativa 

que alimentam em relação a essas “deficiências”, logo, em relação aos próprios 

candidatos com deficiência. 

A nosso ver, essas barreiras atitudinais têm o poder de “minimizar” a visão dos 

empregadores/selecionadores a respeito das potencialidades das pessoas com 

deficiência, vendo-as a partir de suas limitações e subestimando sua capacidade laboral 

pela crença de que são menos capazes ou completamente incapazes para o trabalho. 

Ainda no recrutamento, a barreira atitudinal de percepção de menos-valia tem sido 

a grande responsável pela rejeição de candidatos com deficiências intelectuais pela 

crença de que essas deficiências estariam relacionadas a doenças mentais e que, uma vez 

doentes, essas pessoas não teriam condições de trabalhar, pelo menos nas funções 

disponibilizadas por uma instituição de ensino superior. 

Além dos prejuízos gerados para os próprios candidatos com deficiência, o 

recrutamento excludente causa danos para toda a instituição de ensino, pois a rejeição de 

candidatos por natureza de deficiência, além de se configurar como transgressão legal (é 

crime, conforme o Decreto Lei Nº. 3.956/2001), ensina os colaboradores das IES a não 

respeitarem as diferenças e a valorizar padrões homogêneos que não refletem a realidade 

de nossa sociedade, gerando atitudes de preconceito e discriminação que fazem das IES 
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ambientes de segregação e exclusão, indevidos e incompatíveis com aquilo que pregam 

em seus cursos, portanto, contrários àquilo que as instituições de ensino devem ensinar e 

cultivar. 

Igualmente, tal atitude é capaz de gerar climas de tensão entre os próprios 

empregados sem deficiência, os quais, percebendo a forma como são tratadas as 

questões relativas à deficiência e às diferenças nas IES, podem desenvolver temores a 

respeito de uma possível reabilitação/readaptação funcional, passando a enxergar seu 

local de trabalho como um espaço de hostilidade e não de acolhimento. 

Na esfera pública também são fartos os exemplos de barreiras atitudinais que 

conduzem os empregadores a delimitar a realização de suas atividades àqueles 

profissionais cuja referência médica ateste a aptidão para o exercício das funções 

laborais, mesmo quando as provas exigidas para a comprovação de sua efetiva 

capacidade técnica já apontaram para a aprovação dos candidatos. 

Nesses casos, é possível constatar que a aprovação em concurso público de 

candidatos com deficiência não representa para as IES públicas a motivação para que 

eles venham ser mais bem acolhidos. Quando muito, esses profissionais são vistos a 

partir da perspectiva da benevolência, a qual demanda outras atitudes de piedade e 

assistencialismo, resultando em simples adequações arquitetônicas, como a colocação de 

corrimões ou a construção de rampas, medidas que figuram como os exemplos de 

adequação laboral encontrados. 

Por vezes, ainda, as falas das IES revelaram que seria mais factível modificar as 

atividades dos profissionais com deficiência, dando-lhes serviços mais “leves” e 

diversos daqueles para os quais sua competência técnica apontava, em lugar de 

promover adequações inclusivas na estrutura física dos setores e nos procedimentos 
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laborais a fim de alcançar o grau máximo de atuação dos profissionais com deficiência 

e, conseqüentemente, maior produtividade e lucratividade para as IES. 

Nesses casos, a barreira atitudinal de ignorância pode ser largamente detectada nas 

falas das IES, pois em vários relatos encontramos desconhecimento sobre as 

características das deficiências, suas reais limitações, as possibilidades de minimização 

dessas limitações mediante a adequação dos postos de trabalho para os empregados com 

deficiência, e a responsabilidade das IES em promover essas mudanças como parte da 

potencialidade laboral desses trabalhadores. 

O desconhecimento sobre as deficiências também pôde ser percebido na utilização 

incorreta da terminologia das deficiências, por vezes sendo aplicado o termo 

“deficiência física” para designar todas as deficiências (IE-14), sendo substituída a 

deficiência sensorial por “deficiência física” (IE-12), ou ainda, sendo aplicado, por 

exemplo, o termo “deficiência mental” em lugar de deficiência intelectual, bem como 

para se referir a alguma síndrome ou estereotipia (IE-07). 

O uso inadequado da terminologia da deficiência é evidenciado também pela 

barreira atitudinal de propagação ou expansão, na qual as IES demonstram suposições a 

respeito da influência de uma deficiência sobre a outra, acreditando, por exemplo, que as 

pessoas com paralisia infantil apresentariam também danos cerebrais ou na fala. Aliada 

a isso, a percepção de que o nanismo também levaria a “problemas” fonéticos ou de 

ordem emocional, como o “descontrole” citado pela IE-13, demonstram que as IES, de 

maneira geral, não conhecem as características de seus empregados com deficiência e, 

certamente, essa postura de desconhecimento acarreta em prejuízo desses profissionais, 

para os quais, constatamos que, de fato, não há uma preocupação com a sua inclusão e 

bem-estar nas IES. 
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Se, de um lado, para que se quebre barreiras atitudinais contra as pessoas com 

deficiência é essencial a convivência com essas pessoas, de outro, essa convivência não 

significa meramente estar em um mesmo ambiente físico. A convivência de que 

tratamos e que a sociedade não tem proporcionado aos seus membros é a interação 

verdadeira entre todas as pessoas, o que no ambiente de trabalho se traduz na inter-

relação entre os empregados, entre todos eles, com e sem deficiência. 

Com efeito, vimos que as barreiras atitudinais de exaltação do modelo, adoração 

do herói e supervalorização da deficiência, encontradas no acompanhamento laboral dos 

profissionais com deficiência, demonstram que apenas partilhar um espaço físico com 

essas pessoas, num mesmo departamento ou posto de trabalho, não é suficiente para que 

se as perceba como elas são de fato. 

A detecção dessas barreiras atitudinais, que visam superestimar as capacidades dos 

profissionais com deficiência, geralmente descendem da perpetuação de suposições 

sobre os limites que se acha que essas pessoas têm, em virtude da deficiência, e acabam 

por revelar crenças de baixa expectativa a respeito de suas potencialidades. Sendo assim, 

ora as IES tratam as pessoas com deficiência com baixas expectativas, ora as julgam 

como pessoas muito especiais, excepcionais, “competentíssimas demais”, “muito 

comportadas”, “as que melhor desempenham suas funções na empresa”. 

Por outro lado, quando os sentimentos sobre as pessoas com deficiência nascem de 

barreiras atitudinais, percebemos a presença de atitudes de benevolência, de medo e 

receio (constrangimento), piedade e outras atitudes negativas que comprometem a 

empregabilidade das pessoas com deficiência, tanto quanto aquelas que as visam 

supervalorizar, pois também distorcem sua potencialidade para o trabalho e deslocam o 

foco da limitação para as deficiências, quando, na verdade, esse foco deveria estar nos 
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obstáculos que a própria empresa mantém e que impedem o bom 

acolhimento/desenvolvimento de seus empregados. 

Nas barreiras atitudinais em cuja manifestação vemos prevalecer os sentimentos de 

que as pessoas com deficiência são dignas de pena por terem uma dada deficiência, ou 

de que demandam atitudes de amparo, além de atingir profundamente a dignidade 

dessas pessoas, tratando-as como indivíduos incapazes de se cuidar e tomar suas 

próprias decisões, as IES correm o sério risco de ensinar aos seus colaboradores sem 

deficiência que estes precisam suprir as “faltas/falhas” que os trabalhadores com 

deficiência possam apresentar, fazendo crer aos primeiros que na realização das tarefas 

pelos empregados com deficiência não há verdadeiro rendimento, produtividade ou 

qualidade no trabalho, perpetuando a idéia de que eles não têm capacidade de assumir 

suas tarefas, ou fazê-las por inteiro, sendo impossível então tornarem-se pessoas 

independentes, completas e profissionais. 

Com efeito, atitudes como essa criam embaraços futuros para as IES, pois poderão 

sobrecarregar seus colaboradores sem deficiência ao passo que subutilizam a mão-de-

obra de pessoas com deficiência contratada. Em ambos os casos, as IES rumam à 

desestabilização emocional e profissional de seus empregados e à incubação de novos 

problemas. Nesse caso, as IES entendem que as necessidades/dificuldades apresentadas 

no decorrer da atuação profissional dos trabalhadores com deficiência são advindas da 

própria deficiência, e não das limitações impostas pelo meio ambiente e pelas normas e 

procedimentos adotados pelas instituições. 

Ao responsabilizar os profissionais com deficiência por sua falta de qualificação 

para o trabalho, as IES transferem a responsabilidade pela contratação inclusiva para a 

falta de formação profissional dos candidatos com deficiência e, em algumas IES, a não 

assunção da postura inclusiva diante da empregabilidade desses profissionais revela a 
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crença das instituições de que não seria também seu papel formar aquelas pessoas para o 

trabalho. 

Diante dessa postura excludente, a qual também se pode considerar como 

discriminatória e punível por lei, percebemos que as IES estão distantes de refletir em 

seus processos seletivos e no acompanhamento dos profissionais contratados os 

princípios norteadores da inclusão laboral de trabalhadores com deficiência, sendo parte 

de nossa denúncia o fato de que a eliminação de candidatos com deficiência “mental”, 

cerebral, sensorial e com múltiplas deficiências é uma prática corrente e livremente 

verbalizada pelas IES. 

A respeito das barreiras atitudinais de adjetivação encontradas nas falas das 

Instituições de Ensino Superior, verificamos que a visão negativa a respeito dos 

profissionais com deficiência (revelada no uso de afirmativas que denunciam o 

sentimento de que esses profissionais são “dependentes”, são “inconformados” com sua 

própria situação, de que “geram conflitos de relacionamento”, de que têm “dificuldades” 

maiores para desempenhar suas funções nas IES, ou de que a acessibilidade desses 

profissionais aos postos de trabalho é difícil e “complicada etc.) aponta para a 

necessidade de se promover uma ação voltada para a eliminação de barreiras atitudinais 

nessas empresas, passando por uma ampla sensibilização sobre quem é a pessoa com 

deficiência e seu potencial profissional e humano, um profundo esclarecimento sobre o 

que é a inclusão laboral e um grande trabalho de conscientização sobre os benefícios de 

uma sociedade para todos, a fim de quebrar preconceitos, discriminações e efetivar a 

inclusão. 

Ao culpabilizar os profissionais com deficiência pelas limitações que apresentam 

na execução de suas tarefas laborais, as IES não se atentam, portanto, para o fato de que 

está na eliminação das barreiras atitudinais e, conseqüentemente, na remoção das 
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barreiras arquitetônicas, comunicacionais, instrumentais, metodológicas, programáticas 

e outras a efetiva adequação dos postos de trabalho aos empregados com deficiência, o 

que resultaria na potencialização de suas competências profissionais e no melhor 

rendimento e produtividade. 

Outro ponto que constatamos nas IES é que não há, de maneira geral, a 

apresentação de demandas/solicitações por parte dos profissionais com deficiência, não 

sendo nem uma prática isolada levar ao conhecimento de seus chefes/superiores 

necessidades quanto à adequação do posto de trabalho para o suprimento de suas 

necessidades laborais ou quaisquer informações que possam vir a melhorar sua 

empregabilidade. 

Percebemos com isso que as IES vêem na falta dessas demandas o termômetro que 

indica que os profissionais foram alocados da melhor forma pelos selecionadores, 

porém, sabemos que essa atitude dos empregados com deficiência resulta muito mais da 

cultura não inclusiva perpetuada pelas instituições, com a qual já têm contato desde a 

fase de recrutamento, do que dos acertos na alocação dos postos de trabalho. 

Ao se verem selecionados e acompanhados sob a perspectiva das barreiras 

atitudinais de rejeição e negação de certas deficiências, de colocação em subempregos, 

de uma política de assistência, consciente ou inconscientemente construída pelas IES, 

esses empregados com deficiência percebem que sua permanência nas IES advém muito 

mais da exigência legal, do que pelo fato de serem profissionais com perfis desejáveis e 

interessantes para trabalhar e render lucro às instituições. 

Sabendo disso, seria esperado que não houvesse a comunicação de demandas por 

parte dos profissionais com deficiência e que as poucas modificações promovidas no 

sentido de adequar os postos de trabalho ao trabalhador surgissem de barreiras 

atitudinais de piedade, benevolência e atitudes de assistencialismo. 
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De maneira geral, notamos que a contratação de trabalhadores com deficiência é 

tratada pelas IES a partir do destaque de pontos negativos, como a falta de qualificação e 

experiência profissional das pessoas com deficiência, o sentimento de que são 

“acomodadas” por não buscarem essa qualificação, a falta de investimento do governo e 

a falta de sensibilidade da DRT ao cobrar das empresas o cumprimento da reserva de 

mercado, as dificuldades de alocação nos postos de trabalho e a crença de que há pouca 

oferta de profissionais com deficiência porque seriam poucas as funções 

disponibilizadas pelas IES compatíveis com as deficiências dessas pessoas. 

Em face do exposto, concluímos que os processos seletivos que essas instituições 

vêm realizando não refletem o entendimento de que a cota existe para garantir o direito 

de as pessoas com deficiência terem acesso ao mercado de trabalho e, igualmente, não 

refletem a compreensão de que também é dever das IES facultar-lhes o acesso a esse 

direito, por exemplo, por intermédio da profissionalização dos estudantes com 

deficiência, promovendo a remoção de barreiras atitudinais e ambientais que culminam 

na não inclusão dessas pessoas, tanto em seus bancos escolares, como nos postos de 

trabalho. 

De fato, as falas das IES revelaram que a percepção que se tem dos empregados 

com deficiência é a de que são pessoas com menor força de trabalho, não geradoras de 

lucro para as instituições, que atrapalham o andamento das tarefas e motivam 

problemas, pois as IES atribuem as dificuldades de contratação e permanência desses 

profissionais em seus postos de trabalho ao tipo de deficiência que eles apresentam, 

alegando que estão nas deficiências e na incoerência do Governo e DRT os maiores 

entraves à empregabilidade dessas pessoas, bem como aos prejuízos que sua presença 

acarreta para o andamento das atividades laborais. 
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No que tange aos processos seletivos de profissionais com deficiência, percebemos 

que é uma atitude comum das IES particulares iniciar a fase de testes e dinâmicas 

apenas com aqueles profissionais com deficiências consideradas leves, sendo corrente a 

rejeição de candidatos com deficiências sensoriais, “mentais”, cerebrais e múltiplas. 

Vimos também que as IES vêm reservando subempregos para os profissionais com 

deficiência física e, de modo geral, para aqueles com deficiência visual são destinadas 

vagas na Telefonia. 

De acordo com essas reflexões, entendemos que as IES precisam com urgência 

iniciar um processo de descobrimento de seus empregados com e sem deficiência, a fim 

de perceberem que sentimentos essas pessoas humanas nutrem pelas IES, como vêem 

sua empregabilidade, como estão desenvolvendo suas funções, que atitudes gostariam 

que fossem modificadas e mantidas nas instituições, como essas pessoas enxergam sua 

potencialidade laboral e de como percebem o aproveitamento de suas qualificações nas 

IES. 

Todas essas perguntas são apenas exercícios de questionamentos que as IES 

deveriam realizar a fim de melhor recrutar, contratar e acompanhar seus empregados no 

dia-a-dia, mas que no caso daqueles com deficiência podem representar o custo da 

dignidade, do respeito, do senso de pertencer, da utilidade e da humanidade que 

culturalmente vêm sendo denegados às pessoas com deficiência na empresa e em outros 

locus sociais. 

Notamos que as IES ainda acreditam que incluir profissionais com deficiência 

significa, apenas e tão somente, mantê-los em suas folhas de pagamento, oferecendo-

lhes o mínimo de oportunidades para que desenvolvam suas funções na empresa e 

vendo-lhes como indivíduos que devem conseguir acompanhar o ritmo de suas 

atividades, da forma como foram idealizadas, sem, contudo, perceber que o maior valor 
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de uma instituição empresarial são as pessoas que dela participam e que nela se 

constroem, tornando possível a construção dessa própria instituição-empresa. 

Estudar as barreiras atitudinais em Instituições de Ensino Superior, portanto, nos 

fez ver que existem barreiras atitudinais a respeito das pessoas com deficiência que 

toldam a sua empregabilidade, mas que principalmente demonstram que apesar de essas 

instituições terem em seu quadro funcional profissionais com o mais alto grau de 

formação acadêmica, de possuírem uma relação estreita com o conhecimento dos 

paradigmas que ora norteiam a sociedade e, ainda, de constarem nos currículos de seus 

cursos universitários as discussões referentes a modelos sociais mais igualitários e 

menos excludentes, notamos que o contato com as informações teóricas debatidas em 

sala de aula não tem sido suficiente para que a postura gerencial das IES seja 

transformada, no sentido de resultar em contratações e adequações laborais inclusivas 

para os trabalhadores com deficiência. 

Disso depreendemos que as novas gerações de profissionais graduados correm 

sérios perigos, pois as IES, enquanto locus educacional de formação, ainda não foram 

tocadas pela construção e aquisição de uma Consciência Inclusiva, desejável para todos 

e não somente para as pessoas com deficiência, estando ainda esses alunos à mercê de 

barreiras atitudinais de ignorância, de crença na incapacidade e inferioridade, de 

sentimentos que, ora ressaltam a menos-valia, ora traduzem suposições de exaltação e 

adoração que levam a atitudes negativas de distanciamento e segregação, tornando essas 

gerações, ainda, aquém em maturidade para conviver com as diferenças e defender o 

melhor para toda a sociedade. 

Percebemos que, no caso das IES, a presença e perpetuação das barreiras 

atitudinais a respeito da empregabilidade das pessoas com deficiência significam a 

própria restrição da potencialidade empregadora dessas instituições, uma vez que as 
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suposições negativas geradas em torno das pessoas com deficiência impedem que as IES 

as vejam como força de trabalho e fonte de capital social. 

Constatamos, pois, que não há nas IES atitudes significativas de transformações no 

processo de recrutamento e seleção com o objetivo de contratar candidatos a cargos 

profissionais, com deficiência. Porém, apesar de essa informação, por vezes, figurar 

entre as falas das IES como justificativa de ações inclusivas, sabemos que se tratam de 

processos cuja perspectiva laboral corresponde ao modelo de integração dos 

profissionais com deficiência, e não de inclusão, o que revela a presença de barreiras 

atitudinais para além do recrutamento desses candidatos e na própria execução de suas 

atividades. 

De forma geral, percebemos que a presença de barreiras atitudinais demonstra não 

haver por parte das IES o entendimento de que são as suas estruturas que atrapalham a 

atuação dos profissionais com deficiência nos postos de trabalho e conduz as IES a 

perpetuarem as barreiras físicas, comunicacionais, instrumentais e outras, por não se 

aperceberem que são elas as causadoras da “desqualificação” dos profissionais com 

deficiência. 

Com isso, acreditamos que nossa hipótese tenha sido confirmada, de que são as 

barreiras atitudinais que geram as demais barreiras para o empregado com deficiência, e 

que a presença dessas atitudes negativas a respeito da empregabilidade das pessoas com 

deficiência seja ilustrada pelos exemplos de barreiras físicas, instrumentais, 

programáticas, metodológicas e outras para os candidatos e profissionais com 

deficiência, ou ainda pelo fato de as IES crerem que a maioria de suas atividades lhes 

pareça incompatíveis com a maioria das “deficiências”. 

A existência de barreiras atitudinais na sociedade e a relação expressiva dessas 

barreiras com as demandas sociais e laborais apresentadas pelas pessoas com deficiência 
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nos fizeram questionar ainda mais o papel da educação vigente e, em especial, a atenção 

que se tem dado à formação de atitudes na escola. 

Percebemos que as barreiras atitudinais identificadas na empregabilidade das 

pessoas com deficiência nas IES resultam da ineficiência da proposta educacional em 

voga, e que essas barreiras denunciam que a aprendizagem de atitudes e valores 

inclusivos não vem sendo privilegiada pelas escolas em nosso país. Mais ainda, que as 

nossas crianças não vêm sendo educadas na perspectiva do respeito à diversidade 

humana, não vêm sendo ensinadas a respeitar as diferenças e, conforme reza a LDBEN, 

contra qualquer forma de discriminação. 

A nosso ver, as falas das IES sustentam que a existência de barreiras atitudinais 

referentes à empregabilidade das pessoas com deficiência tem origem na escolarização 

básica, quando ainda estava sendo construída a formação de atitudes e valores nos 

indivíduos que hoje, na fase adulta, atuam como profissionais de Gestão e Recursos 

Humanos nessas instituições. 

As reflexões que alcançamos, portanto, nos conduziram à crença de que se origina 

na escola o despertar para uma Consciência Inclusiva, ou seja, está na responsabilidade 

da escola - desde as séries iniciais - promover a formação das atitudes e valores com os 

quais, mais tarde, os indivíduos fundamentarão suas atitudes adultas e expressarão sua 

cidadania, também no ambiente de trabalho. 

Sendo a escola básica o foco para a disseminação e aquisição de uma Consciência 

Inclusiva é que acreditamos que o Pedagogo ocupa uma importância crucial no ensino 

de atitudes e valores, conforme sugere a proposta inclusiva, pois é este profissional que 

acompanha as crianças no início de sua trajetória educacional, inicialmente 

interpretando para elas os comportamentos que são desejados para a sociedade e com os 

quais serão reconhecidas como indivíduos bem educados. 
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Nesse sentido, o Pedagogo passaria a privilegiar em suas aulas os valores que 

permeiam a expressão da cidadania que hoje se deseja, aquela que culminará na 

Sociedade para Todos, que será capaz de incluir todas as pessoas a partir da crença 

irrestrita em seu potencial para aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver e 

também aprender a sentir, sentindo o respeito pela coletividade através do respeito dado 

a cada indivíduo social. 

Ocupando-se com o melhor de cada um, desvendando o potencial que de cada 

pessoa pode advir, possibilitando que nasça uma crença incondicional em si mesma e 

que dessa crença resultem atitudes cidadãs, percebidas em ambientais inclusivos, 

programas de sensibilização para a diversidade e normas inclusivas, meios de 

comunicação, instrumentos inclusivos e outros meios de socialização pelos quais o ser 

humano possa ser reconhecido como agente de sua própria realidade, é que farão da 

sociedade uma sociedade inclusiva e, em prol da pessoa humana, se tornará o melhor 

lugar para se viver, estar e ser feliz. 

 

Sugestão de pesquisas futuras 

 

Se neste trabalho mostramos algumas das barreiras atitudinais mais comumente 

encontradas na sociedade, em face das pessoas com deficiência, elas não se esgotam 

aqui, sendo, portando sugerido promover estudos mais amplos que possam aprofundar a 

detecção e taxonomia dessas barreiras, por exemplo, entre os profissionais do ensino, 

desde a educação infantil até a superior.  

Citamos como justificativa para esta sugestão nossa própria experiência, visto que 

ao apresentarmos a proposição do presente estudo, sofremos tantas e tais resistências 
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(por parte de alguns docentes do programa, inclusive com falas que iam do 

questionamento se o estudo das barreiras atitudinais era questão de educação, até a 

afirmação de que esse estudo “não tem nada que ver com a educação” ou “Não tem 

propósito fazer tal estudo num programa de Pós-graduação em educação”), o que nos 

leva a crer que o trabalho de conscientização por uma sociedade inclusiva passa por 

promover a inclusão nos diversos níveis educacionais, necessitando, pois, investigar 

qual é a visão também dos professores do ensino superior quanto aos alunos com 

deficiência, seu potencial de e para aprendizagem, sua capacidade laboral de 

profissional egresso do curso que fez etc. Também cremos que uma pauta para pesquisa 

deva ser o olhar dos colegas de classe a respeito de seus pares com deficiência. 

Estará, pois, na verdadeira investigação científica, na identificação e denúncia da 

existência das barreiras atitudinais uma grande ferramenta para as derrubarmos, daí 

entendermos ser importante que mais estudos sejam efetivados nessa área do 

conhecimento.  

A universidade não pode fugir à sua obrigação de transformadora social, nem de 

sua responsabilidade pela melhoria da qualidade de vida das pessoas humanas em 

sociedade. 

Logo, ao dedicar-se ao estudo que envolva as relações sociais vividas pelas 

pessoas com deficiência na escola e em outros locus sociais, a universidade estará 

promovendo a educação; a construção de uma Consciência Inclusiva, cidadã e humana. 

E isso é papel primordial da pesquisa em educação, visto que sem educação não se 

transformam hábitos, costumes, por vezes danosos à própria sociedade humana, como 

por exemplo, aqueles que discriminam e que estão esteados no preconceito, nos 

estigmas e na percepção de que há alguns seres humanos superiores a outros e que os 
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primeiros merecem tudo, aos outros apenas uma parte, uma cota que, de preferência, não 

ultrapasse os 5% ou 20%. 
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Anexo 1 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES PARA ENTREVISTAS 
 

Sujeitos: Profissionais responsáveis pelo Recrutamento e Seleção e/ou 
Gerenciamento de Pessoal de Profissionais com deficiência. 

 
 

1. Nessa Instituição de Ensino Superior (IES) existem empregados com algum tipo de 
deficiência? Caso existam, que postos de trabalho esses profissionais ocupam? 
 
2. Que deficiências esses profissionais têm? 
 
3. Esses profissionais se tornaram deficientes após sua contratação ou já eram deficientes 
antes da seleção? 
 
4. De que forma os empregados com deficiência foram contratados? 
 
5. O que levou a empresa a recrutar profissionais com deficiência? 
 
6. Há quanto tempo profissionais com deficiência vêm sendo recrutados e admitidos 
nessa IES? 
 
7. Que procedimentos costumam ser adotados para o recrutamento de candidatos com 
deficiência a cargos profissionais? 
 
8. Que mídias costumam ser utilizadas para a divulgação dos Editais ou da própria 
seleção? 
 
9. Os Editais de contratação dessa IES trazem anúncios específicos para o recrutamento 
de profissionais com deficiência? 
 
10. Onde essa IES busca recrutar candidatos com deficiência? Existem parcerias com 
outras instituições públicas e/ou privadas? Há variedade de oferta nesse público? 
 
11. De forma geral, como são as seleções das quais os profissionais com deficiência 
participam? Quais as particularidades envolvidas nos concursos nos quais se recrutam 
profissionais com deficiência?  
 
12. Os candidatos com deficiência fazem solicitações específicas para poderem 
participar das seleções? Quais e como têm sido essas solicitações e de que forma os 
candidatos costumam fazê-las? 
 
13. Essas solicitações são facilmente atendidas pela equipe de seleção?                   
Quem analisa essas solicitações e como elas são interpretadas? Que medidas são 
necessárias para o atendimento das solicitações? 
 
14. Que tipos de deficiência são mais freqüentes nos concursos? 
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15. Que áreas costumam ser ocupadas por candidatos com deficiência? 
 
16. Em geral, os profissionais com deficiência selecionados possuem a qualificação 
desejada para o exercício laboral das funções? 
  
17. Nessa IES existem funções que uma pessoa com deficiência não possa executar? 
Algum posto de trabalho ou atividade específica? Por quê? 
 
18. O que mais chama atenção nos currículos de candidatos com deficiência? Há 
diferenciais na formação ou no perfil? 
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Anexo 2 
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Anexo 3 – Transcrições das Entrevistas 
 
 
 
 

IE-01 
SUJEITO: AUXILIAR TÉCNICO (AT) 

 
Professor? 
 
Não, sou assistente em administração. 
 
Certo, quais são suas atividades? 
 
Na verdade, minha formação é de professor, mas aqui na IES eu sou assistente em administração, é 
cargo técnico administrativo. 
 
Qual o seu setor aqui nessa instituição? 
 
Meu setor é aqui na Coordenação de Seleção de Desenvolvimento de Pessoal. Aqui nós trabalhamos 
com concursos públicos para novos servidores e também trabalhamos com captação de cursos para os 
servidores, tanto docente como administrativo, técnicos administrativos. 
 
Então passa por vocês essa questão de nova contratação de profissionais para essa instituição? 
 
Sim, passa. A gente... agora mesmo vamos pautar um edital que vai ser um edital para professor - 
primeiro e segundo grau - e também para concurso pra cargos técnicos administrativos, que nesse caso 
vai englobar três cursos superiores, três cargos superiores, que é contador, assistente social e analista 
de tecnologia da informação e um de nível médio que é assistente em administração.     
 
E aqui nessa instituição vocês têm algum profissional com deficiência?  
 
Temos, temos sim. Temos, se eu não me engano, não posso dizer, assim, o número exato, mas que eu 
conheço, nós tempo dois professores deficientes e temos uma Assistente Social também. 
 
E eles vieram através desse processo seletivo?  
 
É, quando eu cheguei na IES, eles já estavam, quer dizer, dois já estavam na IES, já faz bastante 
tempo. Eu entrei aqui em 88, e essa Assistente Social que temos aqui com deficiência, ela foi 
redistribuída, ela veio da Sudene, que fechou e então ela foi redistribuída para cá. 
 
E você saberia me dizer que tipo de deficiência que essas pessoas têm?  
 
A Assistente Social, a deficiência dela é, é da fala e os outros dois professores é deficiência motora, é 
de coordenação motora.  
 
No caso ela entrou como assistente social e os outros dois como docentes? 
 
Como docentes. 
 
E eles já vieram como profissionais com deficiência ou é um processo posterior à contratação? 
 
Não, eles já vieram com deficiência... Eu acredito que quando eles fizeram o concurso nessa época, eu 
não sei se existia... faz muitos anos... eles entraram quando a escola ainda estava no Derby, não existia 
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ainda essa instituição aqui, este prédio, eles participaram da construção desse prédio, os dois 
professores. 
 
Ela é mais recente. 
 
É, ela é mais recente, ela foi quando a Sudene foi extinta ela foi distribuída pra cá. 
 
E como vocês observam essa questão da legislação que hoje solicita que a empresas tenham uma 
reserva de vagas para profissionais com deficiência? 
 
Nós colocamos, sempre temos reserva, dependendo do número de vagas. Por exemplo, agora no 
concurso pra, é... nível superior, que é uma vaga pra contador, uma vaga pra assistente social e uma 
vaga pra analista de tecnologia, é impossível a gente reservar um número de vagas pela quantidade, 
não é? Mas em geral, pela Lei, é 5% das vagas, né? Das vagas, do número de vagas que sejam 
reservadas. Então quando há possibilidade, então a gente reserva o número de vagas, não apenas... a 
gente não pode reservar   
 
E esse processo, geralmente pensando nessas pessoas que estão aqui, é, você recebem 
participando do concurso várias pessoas que se candidatam e que têm essa característica de 
terem uma deficiência? 
 
É raro chegar, viu? Não tem chegado muito não, é muito difícil chegar alguém com deficiência aqui, 
não me lembro de ter... desde que eu estou trabalhando no concurso, estou trabalhando aqui desde 89, 
e não me lembro de ter entrado algum professor com deficiência. Agora o vestibular com alunos é 
mais freqüente, com alunos é mais freqüente. 
 
No caso desses profissionais, é, falando especificamente dessa pessoa que você pôde acompanhar, 
que é a Assistente Social, ela... você saberia dizer se ela fez a solicitação de algum recurso 
adicional para participar das provas? 
 
Não, não, porque ela não fez prova aqui, ela já veio concursada, ela já veio redistribuída, ela fez prova 
na Sudene, quando ela entrou , então pra cá ela já veio redistribuída. 
 
E hoje como é que funciona, por exemplo, se você vai lançar um nome edital agora e aí, como 
que vocês procuram atender essa questão em edital? De questões de solicitação de adaptação, 
como é que vocês pensam isso? 
 
A gente deixa, a gente dá um prazo, se algum candidato for portador de deficiência física, na própria 
ficha de inscrição a gente já deixa que ele especifique a sua deficiência, porque aí a gente toma 
providência pra adaptar a situação física pra... dependendo da deficiência dele para a gente suprir a 
necessidade dele para a prova. 
 
Mas isso ainda não aconteceu? Não houve ainda essa solicitação? 
 
Não, não houve. Até hoje nas inscrições não houve, a gente ainda vai abrir inscrição desse, né, não sei 
se nesse ano, nesse concurso vai aparecer alguém, mas nos que já passaram ninguém se pronunciou na 
questão de deficiente, ninguém se pronunciou. 
 

 Interrupção 
 
Então, a gente conversava sobre a redistribuição daquela assistente social que já veio, ela não 
participou do processo seletivo convencional porque já veio de outra instituição. 
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Ela deve ter participado lá, é eu não sei como funciona lá, mas provavelmente também, porque hoje os 
concursos, as instituições sempre reservam as vagas, eles procuram facilitar a chegada desses 
deficientes, não é? A obedecer mesmo a legislação que ampara eles. 
 
Você comentou que, no caso que são 5% de obrigatoriedade dessa instituição. No caso, se não há 
uma pessoa que não possa assumir esse posto porque ela não chegou a ser aprovada no 
concurso, como é que é a questão da... a cobrança da delegacia regional, vocês ficam com a 
obrigação de chamar uma nova pessoa até ter um profissional com deficiência na casa, como é 
que isso aqui?   
 
Profissional com deficiência? 
 
Isso, você reservam uma vaga para ele, ele faz o concurso, digamos que ele não seja aprovado no 
concurso... como é que é isso? 
 
Olha, eu não sei como agiria, porque nunca aconteceu, eu não tenho essa experiência, mas eu acredito 
que seja da mesma forma que os outros, né?  Se caso tiver pessoas aprovadas, a gente vai chamando 
até o preenchimento daquelas vagas se caso eles não preencherem, a gente chama o candidato que não 
tem deficiência, porque é por ordem de classificação... independente, vamos supor, tem 5% das vagas, 
tenho três candidatos e nenhum dos três passa, então a gente abre as vagas para serem preenchidas 
pelo candidato que não tem deficiência. 
 
Então o que é obrigatório para essa instituição é que vocês reservem as vagas? 
 
É, reserve a vaga, no nosso caso nós não reservamos vagas porque não temos, o quantitativo não nos 
permite reservas as vagas, que é tão pouco, então no caso, talvez para assistente de administração são 
8 vagas, aí 3 para Pesqueira e 5 pra Ipojuca, já são duas instituições onde o candidato deve escolher, 
ou ele vai escolher concorrer para assistente administrativo para Ipojuca, são 5 vagas, como eu vou 
reservar daí? Não tem. Pra Pesqueira 3 vagas, não tem como e para professor também, são seis vagas 
no total, é uma vaga para cada área, não tem como a gente, então eles concorrem igualmente com os 
outros candidatos. 
 
Como é que costumam ser os editais e os concursos daqui, em relação às fases, por exemplo, 
para docentes vocês fazem prova teórica, prova prática? 
 
É, nós temos três etapas, primeiro a prova escrita, que são questões de múltipla escolha, no total de 40 
questões. Depois o candidato sendo aprovado nessa etapa, ele vai pra prova de desempenho, que é 
uma aula de 45 minutos diante de uma banca examinadora. Essa banca é composta por dois 
professores da área mais um Pedagogo. Ele sendo aprovado nessa prova, ele vai pra a terceira etapa 
que é a prova de títulos, que não é eliminatória, é classificatória. Então nós temos uma tabela de 
títulos: doutorado (70 pontos), mestrado (60 pontos), contanto que a gente só conta o título maior. Se 
tiver mestre e doutor, a gente vai contar só o doutor e isso vai ser adicionando a sua nota, que já foi 
ponderada na escrita e no desempenho, então daí vai ficar a classificação, quem vai ficar em primeiro, 
segundo, terceiro lugar e assim por diante. 
 
E nas outras funções, por exemplo, administrativo? 
 
Administrativo, só prova escrita. Se houver, no caso, hoje não tem mais, o cargo de datilógrafo, que é 
um cargo em extinção, tem a parte prática, tem a prova escrita e se você passar tem a parte prática. 
Mas hoje não tem, a não ser o cargo pra... é... técnico em tecnologia da informação que vai trabalhar 
com o computador, montagem de computador, então esse a gente tem a prova prática. Quem passar na 
prova escrita tem uma média e para você participar da prova prática. 
 
Se no caso de um profissional que estiver concorrendo tiver uma deficiência vocês já colocam no 
edital quais são os procedimentos que ele deve fazer para solicitar qualquer tipo de adaptação?  
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Isso. 
 
E já tem um prazo determinado? 
 
Tem sim, 48 horas, No caso, do ato da inscrição, a gente já tem, quando ele vai preencher a ficha de 
inscrição ele já vai dizer a deficiência dele, então a gente já se previne com isso, então quando tiver 
próximo da prova, ele já entra com um requerimento solicitando. Se for um deficiente visual ou um 
deficiente auditivo, seja qual for, então ele vai identificar e já vai solicitar, até mesmo mulheres que 
estejam em fase lactante, né? Então elas têm que amamentar, então elas já pedem uma sala especial, 
então têm 48 horas para solicitar, embora a Comissão, em si, já sabe no caso, não digo no caso da 
mamãe, não é deficiente, mas no caso de deficiente, a gente já tem uma previsão antes, no ato da 
inscrição mesmo assim ele solicita, ele tem um prazo pra solicitar. 
 
No caso, por exemplo, se for uma pessoa com deficiência visual? Se ele requisitar, que tipos de 
coisas ele pode requisitar?  
 
A prova ter o formato de braile, com certeza, com antecedência, a prova já vai estar sendo feita no 
formato de braile, vai ter uma pessoa para fazer a prova, isso nunca aconteceu no caso, no nosso caso 
do concurso público, mas no caso do vestibular é comum isso acontecer no vestibular pra alunos. 
 
Mas no caso vocês já têm convênio com alguma organização, vocês já conhecem o caminho? 
 
A comissão que trabalha com o vestibular já conhece, nós aqui não, porque nunca tivemos essa 
experiência. 
 
Mas é uma coisa comum na instituição? 
 
É uma coisa comum. 
 
E no caso, do concurso para profissionais, aí será essa comissão que vai fazer a análise dessa 
solicitação e vai fazer o contato? 
 
É. 
 
Tudo é aqui nesse setor?  
 
É, aqui, mas a gente, o que for relacionado com o concurso público, a comissão que tá instituída pela 
direção tem autonomia para agir. Ela pode pegar um profissional da Federal, ela pode pegar de outra 
instituição qualquer para atender a necessidade, se não tiver na casa, a gente procura fora, a prioridade 
é a da casa, a gente procura o da casa, caso não tenha, a gente vai pra fora, vai para a Federal, que é 
nossa irmãzinha aqui do lado, né? A gente sempre recorre a eles, e eles também vêm pra cá também, 
faz uma troca. 
 
Qual a sua percepção sobre o fato de existirem profissionais com deficiência sendo colegas de 
trabalho? 
 
Minha percepção, como assim? É... 
 
Você acredita, por exemplo, que o fato de pessoas estarem fazendo parte, terem essa 
empregabilidade delas da forma como é hoje, isso gera algum tipo de impacto pra as outras 
pessoas?  
 
Não, as pessoas aqui tratam isso tão normal, tão comum, pra mim também... as meninas mesmo, a 
Assistente Social que chegou aqui... na verdade, quando ela chegou na primeira semana, na segunda 
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semana que tava aqui, então a gente ia falar com ela, não conseguia falar com ela, foi um impacto 
muito grande, disse “meu deus, como é que a gente vai lidar”, mas hoje é tão comum, ela vem assim, 
senta, conversa, a gente entende tudo que ela fala, as pessoas tratam normal, parece que ela não tem 
deficiência. Pra nós... 
 
Ela tem dificuldade de fala? 
 
Sim, dificuldade de falar, acho que a língua pegada, não sei, ela fala muito emboloado, entendeu? De 
repente ela chega aqui procurando uma professora que já foi, mas conversa, trabalha, participa de 
cursos de capacitação, em todas as festas aqui de comemoração de servidores de aniversário, de tudo 
ela está dentro. Ela é muito animada, então a gente não vê a deficiência, todo mundo trata normal, é 
como o outro professor mesmo, ele é paraplégico, um tem a perna amputada, o outro é paraplégico 
mesmo, então ele entra... 
 
Usa cadeira de rodas? 
 
Não, ele tem uma perna torcida, ele anda todo... mancando, quase caindo, se segurando pelas paredes, 
mas entra na aula e os alunos assistem aula normal com ele. Tem elevador, a escola, como viu a 
necessidade de, estão chegando muitos alunos deficientes, cadeira de roda mesmo, tudo. Então ela 
começou a adaptar o ambiente que não tinha, quando eu entrei aqui não tinha adaptação para 
deficientes, então já colocou corrimão, já fez rampa... nós temos aqui elevador que foi instalado, né, 
interligou todos os blocos, porque tinha blocos que ainda faltava ser interligados já pra facilitar. 
 
Isso foi em virtude da procura das pessoas que requisitavam? 
 
Da procura, por parte desses alunos, pra estudo. Porque servidor mesmo, só um, dois, três, muito 
pouco. 
 
É, no caso desses professores, qualquer tipo de solicitação que eles precisem, eles recorrem a sua 
chefia, é isso? 
 
Isso. 
 
Nesse caso, existe uma chefia de graduação, no caso de acompanhamento pedagógico, uma 
coordenação pedagógica, a quem eles recorrem? 
  
Existe. Existe a coordenação pedagógica, existe a coordenação de psicologia também, que todas essas 
pessoas, deficientes ou não, passam pelo setor de psicologia, e no caso de professor tem a parte 
pedagógica que ajuda muito a eles. 
 
No caso de solicitações especificas quanto a dele ser permanente no cargo, se isso for feito por 
parte do profissional com deficiência, se ele solicitar uma adaptação pública, ai eles recorrem à 
coordenação pedagógica? 
 
Recorre e ela passa para a diretora de ensino, e a diretora de ensino já manda pra a administração. É, 
precisa de uma rampa para que o professor possa chegar na sala tal, e então a parte da administração já 
vai entrar com a parte da engenharia que vai elaborar a forma mais fácil e pratica para atender a 
necessidade desse deficiente. 
 
E quando é uma coisa é relativamente simples de ser atendido? 
 
É atendido, mas não é simples porque todo setor público, as coisas, a burocracia atrapalha muito. 
Existe a questão da licitação, você não pode pegar o dinheiro, o diretor para fazer um... essa rampa que 
foi feita aqui para ligar esse bloco com o bloco F. Isso demorou, teve que fazer licitação pra a compra 
de material, e tudo isso leva tempo, não é uma coisa que você chega e vamos fazer isso. Até pra 
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compra de ventilador, esses móveis, foi licitação e mais licitação, uma em cima da outra, aí leva 
tempo, tem prazos, não é da noite pro dia.  
 
No caso, o que você tem acompanhado, você está aqui desde 88, né? E aí você ainda não tem a 
oportunidade de acompanhar algum processo seletivo no qual participaram profissionais com 
deficiência, né? 
 
Não. Eu participei de vestibular. No vestibular, eu na comissão eu era digitador das provas, então tinha 
uma moça que foi convocada pela IES pra digitar a prova no formato braile Isso aí é comum 
acontecer, mas pra concurso público aqui, para novos servidores, não. 
 
E se viesse um deficiente, uma pessoa com deficiência mental pra fazer uma prova? Qual você 
acha que seria o procedimento? 
 
Eu não faço idéia, eu não faço idéia, porque deficiente mental, dependendo do cargo que ele for 
assumir, né? Porque tem que ver, até na questão do edital a gente vê a... tem a junta médica que vai ser 
consultada para ver se aquele deficiente, ele tá apto a desenvolver aquela atividade. O deficiente 
mental, não sei que cargo ele poderia, aí teria que ver o nível da deficiência dele, não é? Também o 
cargo que vai ser oferecido. Porque é muito diferente de uma empresa privada. Na empresa privada 
aparece um cargo e não tem concurso, né, às vezes a pessoa vai procurando, “olha tou precisando de 
um emprego, tem uma indicação, tem uma carta”, mas no serviço público, é concurso mesmo, é 
aberto, então... 
 
Nesse caso é a formação? É o referencial inicial? 
 
É a formação, então vamos abrir concurso pra vigilante, pra porteiro, então o que é que vai ser exigido 
ao porteiro? Primeiro grau, ensino médio, fundamental, né. Aí vai olhar logo isso, primeira coisa, ou 
ele tem um nível de deficiência mental. Em que nível está? Em que estágio está? 
 
Então essa junta médica era para fazer analise? 
 
Para fazer essa análise. 
 
E essa analise é feita em que momento do concurso? Ele faz na inscrição? 
 
Ele faz a inscrição, mas é feita no ato da posse, no ato que ele for convocado pra assumir o cargo. 
 
Ele sendo aprovado... 
 
Ele sendo aprovado, aí é homologado, isso aí é geral para todos, deficientes ou não. Depois quando ele 
é convocado, nós atendemos aqui, nós perguntamos e ele aceita e damos a relação dos documentos que 
ele vai preencher, vai trazer e também os exames que ele vai fazer, esses exames ele vai fazer em 
qualquer laboratório e traz pra um médico aqui, então o médico vai avaliar e dar o parecer, como 
também o psicólogo vai dar o parecer. Aí, nesse parecer, nessa entrevista é que a gente vai ver a 
dificuldade dele.  
 
Aí no caso, essa junta médica é formada por pessoas que estão ligadas à IES e são pessoas já da 
casa? Ou são pessoas que vocês convocam? 
 
Já da casa, são médicos da casa. 
 
Então existe a possibilidade de reprovação? 
 
Existe, mas aí, até que chegue essa reprovação, sempre a junta médica se reúne duas, três vezes, eles 
avaliam mais de uma vez o caso, não logo de imediato, não. Tem todo um procedimento. 
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Em relação à reabilitação. Vocês já sentiram a necessidade de reabilitar algum profissional da 
casa ou readaptar? Não um profissional que tenha chegado com deficiência, mas alguém que 
tenha passado por um processo acidental? 
 
Nós temos um que estamos conseguindo porque é... o problema dele é um problema sério de 
alcoolismo, já um senhor já de idade, então ele já passou por vários setores. Ele era vigilante, teve que 
sair da vigilância, aí já foi pra outro setor, daí não se dá, e não se da, não se dá, então tem que ficar em 
recursos humanos, aqui não, mas lá no geral mesmo, aqui é só uma parte, e a chefe de recursos 
humanos, “não, ele vai ficar aqui”. Então nós colocamos ele na parte psicológica, um psicólogo 
começou a trabalhar com ele, junto com o filho dele, com a família dele, no caso é o filho dele quem 
vem acompanhando e ele está melhorando e continua, está trabalhando conosco dentro do recursos 
humanos. Ele fica atendendo no balcão, nós damos a ele um serviço que não fosse de tanta 
dificuldade, até pra ele ter mais tempo de estar participando da readaptação, né, do programa, e tá um 
pouquinho, fazendo efeito, ele tá melhorando do alcoolismo, mas é uma coisa tão lenta, tão difícil, não 
é? Assim, às vezes a gente fica pensando que as coisas não vão dar certo, mas até que está dando. Tem 
dia que ele chega aqui, a gente não agüenta chegar perto. Nem acenda... nem tire o palito de fósforo 
da... não precisa nem acender, porque se mostrar  é capaz de pegar fogo, mas tem dia que ele já chega 
todo arrumado tomado banho... isso é uma coisa lenta... o ser humano, você se adaptar, você mudar, 
porque é um vicio, e ele bebia demais, ele continua bebendo, mas tá mais moderado. 
 
E no caso assim, você tem uma prevenção de risco, com relação com segurança do trabalho 
mesmo, aqui, como é que funciona essa questão de reabilitação por acidente?  
 
Por acidente nós temos o curso de Segurança do Trabalho, então a coordenação de segurança do 
trabalho ele é quem fica mais ligada com essa questão do risco, a questão de risco dentro da 
instituição. 
 
Mas não houve ainda? 
 
Não. Houve um caso, mas com aluno. Já faz um bom tempo isso. O aluno tava em suas atividades no 
curso de Mecânica e deu um problema na máquina que atingiu ele. Foi até uma aluna, ele teve que ser 
socorrida pra um hospital, mas graças a Deus, ficou fora de perigo. E isso foi, não foi a questão, a 
questão do risco foi o aluno que se pôs em risco, no lugar onde ele não deveria ficar ele ficou então a 
máquina, foi um varão que saía, assim... Quando eu vi a historia... aqui a gente não sabe, mas lá trás 
que eles sabem, é um varão que a máquina joga, então é pra o aluno ficar de lado, e então o aluno 
ficou de frente, então quando ela foi, foi na barriga dela, então ela tirou, mas deu um corte profundo, 
então teve que ser socorrida para o hospital, levou ponto tudo, mas graças a Deus hoje já está bem faz 
uns anos que aconteceu. 
 
Reabilitação de profissionais nunca houve? 
 
Não, reabilitação nesse sentindo, né? Na questão do alcoolismo. 
 
E a readaptação de função?  Com relação a algum acidente? 
 
Que eu saiba, não. Pode ter acontecido, mas aqui eu não me lembro. 
 
E esse setor coordena toda a IES com relação a recursos humanos, todos os setores passam por 
aqui? 
 
Desenvolvimento, capacitação e concurso público é com a gente. 
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IE -02 

SUJEITO: MEMBRO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 
 
Nessa instituição de ensino superior há algum profissional com deficiência? 
 
Atualmente não. Alguns anos atrás a gente teve um estagiário que era deficiente visual e a nossa 
central telefônica era apropriada pra ele. Quer dizer, existe, acho que todo aparelho telefônico tem um 
pinozinho que indica o número, e ali ele mesmo desenvolvia o trabalho dele. 
 
Como foi que esse profissional chegou até essa instituição? 
 
Veja só, ele começou... ele era aluno, e ele pediu uma bolsa, e nessa bolsa ele disse que estava à 
disposição pra exercer uma atividade num certo horário. Então, meu Secretário Executivo na época, 
abriu espaço pra ele, e ele começou a trabalhar no horário que ele tinha disponível. 
 
E ele era bolsista, digamos assim? 
 
Bolsista. 
 
Já era aluno, então facilitou... 
 
Facilitou demais.   
 
E aí, no caso, essa pessoa, ele estava num curso de Relações Públicas? 
 
Relações públicas. Hoje, ele exerce até em prática o que ele estudou aqui. 
 
Quanto tempo ele pôde ficar por aqui?  
 
Quatro anos. 
 
Durante toda a graduação... 
 
Toda a graduação dele ele ficou aqui como estagiário. 
 
Nas atividades que ele desenvolvia, ele apresentava algum tipo de solicitação pra vocês? Ele 
tinha dificuldade? 
 
Uma percepção enorme! Tinha até um bloqueio de ligação e ele, pelo som ele conseguiu desbloquear 
o telefone, pra fazer as devidas ligações dele. 
 
Na sua visão, gerou algum tipo de comportamento em relação à equipe de trabalho? 
 
Tranqüilo, tranqüilo. 
 
Como é que o pessoal via ele? O fato de ter uma pessoa com deficiência visual na equipe? 
 
Eu, particularmente, achava ótimo. Não tinha dúvida, a gente passava alguma informação pra ele, era 
só naquele dia. Captação: nunca vi um negócio daquele! Eu acho que se todo deficiente fosse... não 
sei... acho que cada caso é um caso. É perfeito. Ele não deixava a desejar em nada. 
 
Você via algum tipo de habilidade específica? Porque você tem uma função bem privilegiada, 
estratégica, né? 
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Eu conversava muito com ele porque às vezes eu chegava cedo por aqui, aí eu ficava observando, 
porque, também, eu tenho que fazer essa parte de analisar o trabalho de cada um e conversar. E aí você 
vai saber a parte dele, pessoal. E ele tinha uma percepção em informática fora de série. Ele vivia 
dizendo: “vou comprar um scanner que é apropriado, que vai dar em “ebraile”, e ali eu vou imprimir 
tudinho e ali mesmo eu leio”. Dizia que jogava na tela e a gente via tudinho. Eu ficava só caladinho, 
na minha, só prestando atenção. 
 
Mas, ele chegava a utilizar o computador aqui também? 
 
Não, aqui, não. Ele só ficava na central telefônica. Como ele entrou pra ficar num horário específico – 
porque o horário que ele ficava não era o horário de expediente nosso – então, a gente passava 
informações pra ele. Como ele tinha um nível cultural acima dos nossos vigias, então ele que ficava na 
responsabilidade de passar as informações dos cursos, dos custos e o horário de funcionamento, e 
quem a pessoa deveria procurar. 
 
Então, ele tinha todo o controle dessa parte de atendimento telefônico. Só telefônico ou pessoa, 
também, pessoalmente? 
 
Pessoal não, porque o atendimento seria só a partir das dezesseis horas. Ele chegava meio-dia, e às 
dezoito horas ele já estava sendo dispensado pra sala de aula. 
 
E essas informações que ele tinha que repassar, como é que ele tinha acesso a elas? 
 
A gente passava por telefone. Às vezes a gente estava – porque às vezes a gente trabalhava de manhã 
aqui – e ele ligava perguntando. Aí a gente: Oxente, Anísio, tu não sabe disso, não, é? Então, toma 
essa informação”. Então, só era esse dia mesmo e pronto, ele já desenvolvia. 
 
Então era por memorização mesmo... 
 
Grande, grande, grande. 
 
Mas ele fazia uso de algum recurso? Porque você comentou que ele ia comprar um scanner pra 
uso pessoal e utilizar essas informações em braile. Ele fazia uso desse recurso aqui também, pra 
exercer a função? 
 
Não, não, não, não. Ele só ficava na parte telefônica. Agora, ele tinha outra atividade fora. Se eu não 
me engano era no Hospital da Restauração, na parte de raio-x. Era ele o responsável pra tirar os raios-
x. 
 
Senhor, vocês já tiveram alguma outra experiência com algum outro profissional com 
deficiência? 
 
Não, exclusivamente. 
 
Só essa pessoa que era um aluno... 
 
Aluno. 
 
E vocês já receberam currículos de pessoas que tinham essa deficiência? 
 
Não, nunca recebemos nenhum currículo de alguma pessoa especial. 
 
Nenhuma especificidade desse caso de apresentar... 
 
Não, nunca tivemos. 
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Como é que vocês vêem essa questão? Foi uma experiência diferente pra vocês, tê-lo aqui? 
 
Eu o admirava, e admiro até hoje, porque quando eu vejo uma pessoa especial, pra mim é uma pessoa 
especial. Ele não tá fora do mercado de maneira alguma. Eu o admiro, até no desenvolver, e gosto de 
chegar próximo e conversar daquelas dificuldades que as pessoas acham que ele tem. Eu admiro. 
 
As pessoas acham como? 
 
Tratam de coitadinho, né. Na minha cabeça não entra isso, não. Ele pode ter aquela, como ser especial 
naquele problema, mas a cabeça dele é outra, totalmente diferente. 
 
Mas, havia enquanto ele estava aqui, por exemplo, você sentia, tinha essa percepção de que 
havia algumas pessoas que achavam... 
 
Aqui? Nada! O pessoal brincava muito com ele. Até a questão de relacionamento dele era perfeito 
com todos aqui. O pessoal ligava pra ele. Quando tinha comemoração a primeira coisa era ligar pra 
ele: “Anísio, ó, vai ter a festa de final de ano. Tu vem, né?”. Aí já tinha uma pessoa que ficava com 
ele, e ele andando e segurando sempre no ombro e ia na mesa, tocava uma musiquinha. Teve música 
aqui que ele ficava tocando. E dizia até que tava desafinado, pela percepção da audição dele.  
 
E em relação ao rendimento no trabalho, como é que você avalia? 
 
Ele desenvolvia como eu enxergando. Ele usava a voz tranqüilo, tinha uma boa... sabia expressar... 
sem dificuldade nenhuma. 
 
Ele era uma pessoa que conhecia o código braile? Você sabe informar sobre isso? Sabia ler 
através daquele código? 
 
Fazia. Fazia. 
 
E ele trazia pra cá os materiais, os livros? 
 
Ele trazia, que às vezes ele ficava – enquanto não chegava telefone – então a aula que era dada a ele, 
ele passava para o “ebraile”. 
 
E isso era uma coisa que aqui vocês ainda não conheciam, né? 
 
Eu não conhecia, não. Mas ele ficava lá, e eu chegada, ele tava, ele tava lendo, né? Eu disse: “estais 
estudando?”, ele disse: “é, o professor anda com o gravador, ele bota no bolso e fica dando aula, aí no 
outro dia passo pra... eu transformo ele” na parte escrita dele, na maneira dele.  
 
Então ele já tinha essa adaptação, digamos assim, ele sempre gravava as aulas... 
 
É, ele entregava ao professor, às vezes o professor colocava sobre a mesa... ele tinha que tá prestando 
atenção, porque às vezes a captação do aparelho não era perfeita, porque tinha professor que vinha 
com camisa sem bolso. Então, complicava, ele colocava sobre a mesa, então existia uma distância 
entre a mesa e o quadro. 
 
Se aqui, por exemplo, chegasse um currículo de uma pessoa com outro tipo de deficiência? 
 
Seria analisado. 
 
Como é que seria esse processo? 
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Seria analisado, tá certo? Agora seria repassado pro meu secretário executivo, e ele iria verificar 
primeiro se tava precisando de alguma pessoa, e depois, não tem discriminação, não, de jeito maneira. 
Aqui é uma família. 
 
Mas eu digo assim, em relação ao próprio procedimento de seleção, porque cada instituição tem o seu 
processo seletivo. No caso de vocês aqui, vocês são uma empresa privada? 
 
É. 
 
Vocês não têm edital... 
 
É sociedade civil sem fins lucrativos.  
 
No caso, vocês não têm obrigatoriedade com concurso público? 
 
Não.  
 
Como é que vocês recrutam profissionais pra todas as áreas? 
 
Olhe, aqui só tem funcionário antigo. Se você verificar o pessoal aqui tem dez, quinze anos de 
registro. Vai mais por indicação de alguém. Indica, então passa por um teste, e automaticamente ele é 
contratado. Mas, faz muito tempo que não é contratado ninguém. 
 
Isso também com professores? Inclui os professores? 
 
É, na parte de professores existe uma análise, uma banca examinadora que é feito pelo Conselho e o 
professor dá aula e existe uma nota. Depois o conselho analisa aqueles professores que deram aula e 
qualifica ele pra ser contratado ou não. 
 
E você acha que se viesse um profissional, por exemplo, para assumir um cargo de docência, e 
fosse um profissional com outra deficiência ou a mesma deficiência visual, isso iria gerar algum 
tipo de impacto no ambiente? 
 
Pra gente, não. Eu tenho pra mim que para os alunos. Eles iam ficar assim: “eu vou enganar esse 
professor”. Mas eu acho que se ele for um bom profissional e ter uma  grande, é, ter uma finalidade, 
ter um objetivo de passar todo o seu conhecimento e conseguisse amarrar todos os alunos na sala, acho 
que nenhum aluno ia faltar à aula dele, ia estar sempre presente porque é a aula do professor. Não é a 
aula do deficiente, é a aula do professor, que ministra aquela aula com uma qualidade superior a todos.  
 
No seu caso, digamos que você receba um currículo de uma pessoa com uma deficiência 
auditiva... 
 
No caso aí, pra ele ser professor, no caso? 
 
Por exemplo... pra ser professor ou uma outra área, digamos numa área administrativa. 
 
Olhe, ele is passar pelo mesmo processo de professor normal. Ele teria que dar aula. 
 
E se não for professor? Uma outra atividade da faculdade. Digamos que a faculdade abra vaga 
para apoio administrativo. 
 
E ele tem uma deficiência? É ele seja uma pessoa especial? 
 
É. Você recebe o currículo de uma pessoa que tenha uma deficiência. 
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Desde que tenha vaga e ele seja aprovado e indicado também pelo meu secretário executivo, seria 
contratado normalmente, e aí, dentro das possibilidades dele a gente ia passar todas as informações, 
como a gente passa por pessoas aqui que não sabem ler. Tem funcionário aqui que não sabe ler. 
 
Mas você acha que o fato de ele ter alguma deficiência a ou b dificultaria para que alguma 
atividade fosse exercida, do ponto de vista da função mesmo?  
 
Não. Não. Não. Se ele foi contratado para aquela função é porque ele tem habilidade para aquela 
função. 
 
E qual é o olhar do secretário executivo, porque, por exemplo, essa colocação na vaga passa 
pelos recursos humanos, não é? E vocês devem ter uma... 
 
Passa. E aí levamos pra ele e aí ele afina. 
 
Mas a seleção é feita por vocês, a seleção para todos os profissionais? 
 
Também. É por mim e pelo coordenador administrativo. Ele também faz o teste e a gente chega a um 
denominador comum pra a contratação. 
 
Mas que teste? É um teste de habilidade, um teste teórico? 
 
De habilidade. Ou, no caso da área administrativa, vamos ver se ele sabe informática. Manda fazer 
uma planilha, texto e vê se a pessoa é rápida ou não.  
 
São as habilidades necessárias para a função. 
 
É. E depois a gente repassa as coisas, o trabalho que ele tem que saber, né. Se for na parte acadêmica, 
a gente tem que dar a grade curricular pra ele analisar o que é crédito, o que é pré-requisito... coisas 
desse tipo. 
 
Mas assim, você acredita que, por exemplo, existe alguma função que esse estagiário que vocês 
tiveram aqui ele não poderia executar? Porque ele estava num setor específico, não é? 
 
Ele tinha e tem capacidade para exercer outra função. 
 
O quê, por exemplo? 
 
Na parte acadêmica... de informação... chegar um aluno e dizer: “quais são as disciplinas do primeiro 
período? Quais são as disciplinas do sétimo período? Que, é pré-requisito, quem não é pré-requisito?” 
Coisas desse tipo que ele sabia. Ele passou por isso. 
 
E aí são informações de atendimento... 
 
De atendimento acadêmico. 
 
E se ele fosse para uma área administrativa, por exemplo? Você visualiza, assim, que ele pudesse 
executar outro tipo de função aqui dentro, que não fosse só na área de atendimento? 
 
Como... a gente teria que se adequar a ele, e ele se adequar à gente também. Como ele digita, botava 
um teclado e ali, ele ia digitar normalmente, seria na parte administrativa. E botava uma impressora 
que ele conseguisse também, ou passaria pra pessoa, né, responsável – que pediu pra ele digitar – e, no 
caso, passava pra ele, ele anotava e fazia a devida correção no teclado. 
 
No caso, seria feita uma adaptação... 
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Uma adaptação. 
 
E você acha que isso é uma coisa simples de ser feita? 
 
Em termos de custo, eu não posso dizer, porque eu não sei assim. Mas se for um custo pra ter um 
retorno, sempre é válido. 
 
Quando vocês fazem seleção, vocês fazem geralmente por indicação, não é? 
 
É, porque aqui é família, então vem sempre uma indicação.   
 
Então vocês não precisam, por exemplo, publicar no jornal... não é necessário fazer isso... 
 
Não. 
 
E o que você pensa... você até colocou antes que essa pessoa que trabalhou com vocês aqui, ele 
tinha, ele tem um potencial, né, e ele tem seu lugar na empregabilidade, está tomando um lugar 
no mercado de trabalho, e isso parece que tem repercutido não só aqui, mas em outros locais, 
não é? 
 
E ele já era, no caso, é funcionário do Estado de Pernambuco. Ele já trabalha no hospital, é 
responsável pelo setor de raio-x. Quer dizer, antes de ele estudar ele já tinha uma profissão. 
 
Mas, a seu ver, enquanto profissional de recursos humanos, que é uma área estratégica, não é, 
pra conhecer as pessoas, conhecer as funções e as habilidades, é, tá havendo um crescimento de 
profissionais com deficiência chegando ao mercado, não é isso? Como é que você vê essa coisa 
hoje? 
 
Eu, como recursos humanos, acho que ganham as duas partes; tanto ele, como a empresa, e o cliente. 
O cliente, ele tem que ter paciência; ele tem que ajudar aquela pessoa especial. Eu observo... não sei 
atualmente, mas na empresa dos Correios sempre tinha um especial. E achava aquilo normal, pra mim, 
e gostoso de ver. 
 
Ter paciência em relação a quê? Você diz como... que é necessário ter paciência em relação à 
pessoa ou em relação ao cliente?  
 
Por exemplo, o deslocamento. Eu vou fazer na questão dos Correios; Então ele teria que se levantar 
pra ir numa máquina pra botar um material pra pesar. Então, existe uma dificuldade, que no caso, ele 
era nas pernas dele. Então existia essa demora no espaço do deslocamento. Então, a pessoa tem que ter 
uma paciência, né. 
 
O cliente, no caso... 
 
O cliente tem que ter paciência. 
 
Os clientes têm, geralmente? 
 
Eu tiro por mim que sim, agora as outras pessoas eu não posso... 
 
Você falou “eu, enquanto recursos humanos...”, e enquanto não recursos humanos? Existe essa 
visão? 
 
Não, não existe, não. Eu estou aqui sempre pra ajudar o meu próximo, e fazer com que ele cresça. 
Acho que a finalidade é essa mesmo. 
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Você colocou que esse estagiário, ele ficava no setor de telefonia, e que ele utilizava bastante o 
recurso da memória. Em algum momento ele chegou pra você para dizer “olha, eu gostaria que 
o setor fosse modificado, se adaptasse”? Ele tinha isso? 
 
Não, ele nunca chegou pra dizer.  
 
O setor era adaptado? 
 
Ah, o setor dele? Já era adaptado. 
 
Como era a adaptação? 
 
Veja só: ele não recebia ninguém. Então ele ficava só ali e era o aparelho telefônico com a mesinha, 
porque ali ele poderia anotar alguma coisa à maneira dele, e desenvolvia normalmente. Não tinha 
obstáculo nenhum, não. 
 
Como que ele anotava? 
 
Anotava com o papel... escrevia normalmente. 
 
Com uma caneta esferográfica? 
 
É. Anotava, depois ele... ele andava com um aparelho e depois passava para a maneira dele. 
 
Então ele não era cego totalmente? 
 
Ele era cego total, mas quando, por exemplo, ligavam pra Senhor: aí ele “Senhor”, escrevia, e botava o 
número do telefone. O nome da pessoa e o telefone, e repassava pra mim. Quando era pra ele, ele já 
passava para o equipamento dele. 
 
Existe até uma lei hoje em dia que coloca a obrigatoriedade das empresas a partir de uma 
determinada quantidade de funcionários, ter um percentual de vagas reservadas, e a gente vê 
isso não só na questão da contratação, mas vagas pra estacionamento, em vário lugares, né, e, no 
caso dessa instituição de ensino superior, como é que você vê essa coisa? 
 
Como a gente é uma escola de comunicação, poderia ser uma central de atendimento a aluno, porque o 
aluno chega querendo saber de informação, então seria mais fácil pra ele, né. Daria um manual a ele, 
ele sabia tudo sobre a instituição, e repassaria para as pessoas que tivessem alguma dificuldade. 
 
No caso, esse setor você acha mais apropriado... 
 
Eu acho. E, principalmente, daria também os números de salas. Todas as nossas salas têm um número, 
e automaticamente o período que a pessoa está cursando. Então a pessoa chegaria e perguntaria: “onde 
é a turma A3?”. Ele diria: “olhe, é no prédio 839, no final do corredor”. “onde é o 839?”, aí ele só 
fazia gesticular o lado, né... “aqui, esse prédio à direita”, “esse prédio à esquerda”, “é o prédio do 
meio.” Porque aqui nós temos três prédio, então seria o local indicado. 
 
Seria o setor de atendimento... 
 
Sim. 
 
E se fosse uma pessoa, por exemplo, com deficiência mental ou deficiência auditiva? Porque a 
gente está se reportando agora à experiência que vocês tiveram com um deficiente visual, mas se 
fosse uma deficiência diferente? 
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Vamos ver na parte de audição. Não sei onde poderia encaixá-lo... porque aí... mas daria, com certeza. 
Só era audição... dava para fazer a leitura labial. 
 
E se não desse? Eu estou colocando situações pra você... 
 
Não sei. Você me pegou agora. Mas, o que vale é a experiência. A gente ia se encaixar a ele. Ia 
procurar se adaptar a ele, no caso. É. Você me pegou dessa vez. 
 
E deficiência mental? 
 
Olhe, deficiência mental seria um retardo, né? A gente já trabalhou com pessoas que têm o Q.I. abaixo 
do normal e que a gente controlava. Ele não sabia nem... o grau de instrução dele é baixo, no caso, né, 
porque tem um QI lá embaixo, mas a gente colocou ele numa parte da limpeza, e ele não sabia nem 
varrer. Tinha dificuldade. Era uma pessoa do interior também. Mas a gente começou a ensinar como 
ele deveria limpar e tratar das plantas. E ele começou a tratar das plantas daqui e usar a máquina. 
Tinha até medo de usar máquina dessa de lavar, de jato d’água... e aprendeu. Agora, depois ele quis ir 
embora, ia se aposentar pelo fundo rural, coisa desse tipo. Aí a gente pagou tudo que ele tinha de 
direito, e ele foi embora. 
 
Quando ele veio pra essa vaga aqui vocês já conheciam? 
 
Ele começou como pedreiro. Era aquele negócio: trabalhar. Botava um carro de mão, ele saía 
trabalhando. Começamos a observar, então contratamos. Aí ele começou a desenvolver. Só que 
quando chegou na parte de limpeza, essas coisas, ele não tinha prática. Então teve que ensinar a ele 
tuditinho, e depois colocaram ele numa parte que todo mundo gosta que é plantas. Então ele ficava 
aguando, recolhendo as folhas todas. 
 
O último ponto dessa entrevista é em relação à qualificação. Você acha que em geral essas 
pessoas com deficiência têm vindo para o mercado com uma qualificação que seja suficiente 
para elas competirem? 
 
Eu acho que a empresa tem que investir nelas. Tem que investir porque todas as empresas que abrem 
vagas, eles têm que qualificar aquela pessoa para atingir o objetivo da empresa, e, automaticamente, 
aquela pessoa deficiente. 
 
Mas, em geral, será que é isso que acontece com os profissionais com deficiência? 
 
Olhe, pelo que eu vi aqui na empresa, a gente colocou a pessoa onde ele já tinha uma habilidade. Não 
tivemos dificuldade, não, nem ele teve dificuldade. 
 
Então, vocês nunca, assim, tiveram necessidade de recrutar um profissional especificamente com 
deficiência? 
 
Não. 
 
Vocês não fizeram procedimentos de seleção para buscar profissionais com essa especificidade? 
 
Não, porque já sabia onde colocar. E pela habilidade que ele tinha, pelo grau de instrução que ele 
tinha, isso facilitou muito pra ele e pra gente. 
 
Vocês têm intenção, vocês pensam nessa questão? Vocês têm intenção de abrir? 
 
Claro. Eu acho que em 2008 vai acontecer contratação de pessoas com deficiência. 
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E como vocês vão buscar esse pessoal? 
 
Nós vamos qualificar ele. 
 
Mas, onde vocês pretendem recrutar? Porque em instituições de ensino superior, em qualquer 
empresa assim, normalmente tem que ter currículos. 
 
Esperamos que cheguem pra gente. 
 
Isso ainda não aconteceu com essa especificidade? 
 
Não aconteceu, mas eu vou dar essa idéia, pra buscar pessoas com deficiência. 
 
Onde você imagina que vai encontrar? 
 
Eu acho que o órgão específico, como associação. Eu acho que é aí que a gente tem que começar. E as 
pessoas que são carentes, que necessitam, que são discriminadas pela sociedade. Eu acho que aí é que 
a gente tem que pegar pela mão. 
 
E aí você acha que... já que você imagina que a área de atendimento é uma área onde pode ser 
encaixada, aí você vai... 
 
Sim, sim. Pelo deficiente visual, tranqüilo.     
 
No caso, o seu olhar em relação a essa vaga, no caso, seja disponível, vai ser buscar pessoas com 
deficiência visual... 
 
De princípio ele ficaria no atendimento. Depois cresce. Eu acho que todo mundo está numa empresa 
pra crescer. 
 
E, no caso, vocês aqui têm um programa de ascensão? Já é uma coisa comum? É possível fazer... 
sair de uma vaga e ir pra outra vaga? 
 
Sim, aqui todo mundo anda em todos os setores, tem que aprender de tudo um pouco. 
 
Vocês têm quantos funcionários aqui? 
 
Cento e três. Sendo docente e a parte administrativa. 
 
E vocês têm três instalações. 
 
Três instalações, que são os prédios 773, 797 e 839.  
          
  

 
 

IE-03 
SUJEITO: MEMBRO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 

     
Professora, vocês têm algum profissional com deficiência aqui nessa instituição de ensino? 
 
A gente tem a cota cumprida, né. A gente... o Diretor Administrativo e o Departamento de Pessoal é 
que se encarregam disso. Sempre que tem algum aumento de funcionário, sempre se verifica se o 
próximo que vai ser contratado vai ser profissional com deficiência ou não. E a gente tem uma 
característica muito peculiar que nós somos uma congregação, né, no Brasil, e como somos uma 
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congregação, somos... a maior representatividade da congregação é a faculdade. Então a gente tem 
várias casas espalhadas pelo Brasil e isso entra no compito geral. Eu não sei nem te dizer exatamente o 
número. Aqui dentro a gente tem 130 e poucos funcionários, mas junta tudo - eu não sei se te 
explicaram lá no DP - e aí é repassado a cota, né, pra a instituição. Então, nisso aí a gente tá muito 
tranqüilo porque, enquanto setor de Recursos Humanos, a gente só fica com a parte de seleção, de 
treinamento e acompanhamento, e o DP e o Diretor Administrativo é que controlam a quantidade, né. 
Então, o procedimento, eu não sei se é isso que você quer... o procedimento é mais ou menos esse... 
quando... como qualquer outra vaga, quando existe a necessidade do profissional, é, é encaminhado 
pra gente uma solicitação e a gente vai buscar no mercado. A gente até busca com, com alguma 
facilidade profissionais sem deficiência porque os currículos praticamente chovem aqui, né, mas o 
profissional com deficiência, pra algumas atividades, a gente teve muita dificuldade. E agora tem 
acontecido o seguinte: como, na sociedade, né, essa coisa tá se espalhando, já se sabe que a gente 
absorve profissionais com deficiência, já tão chegando currículos, assim com mais freqüência, mas 
não tem sido muito fácil não. 
 
Então, os currículos apontam essa especificidade, que é uma pessoa com deficiência, eles trazem 
isso no currículo? 
 
Trazem, trazem. Eles trazem... Tem gente... no começo não, viu. No começo, assim... E a gente até... 
A gente até parava assim pra pensar, como é que a gente vai perguntar? Porque é delicado. A situação 
não é fácil. Como é que a gente vai perguntar a deficiência dessa pessoa, né. Aí, agora eu já percebo, é 
uma evolução do próprio mercado, né, eles já informam: deficiência tal no membro superior direito. 
Ou: pessoa mastectomizada, ou deficiência no globo ocular direito. As pessoas já informam dentro do 
próprio currículo. Porque pra ele se tornou um diferencial de empregabilidade, né? Então, hoje em dia, 
a gente já tem isso. 
 
No caso das pessoas que já estão aqui contratadas, elas ocupam que cargos exatamente, assim... 
 
Bom, os cargos da gente são basicamente, eu diria, que, é, deixa eu ver, 80% administrativos, né, por 
ser uma instituição de ensino, então, a gente precisa muito de secretários, de, a parte de digitação, é 
muito... auxiliares administrativos, né, a gente... é mais assim. E uma coisa interessante é que nós 
nunca tivemos restrições anteriormente, anterior mesmo à lei, a gente já tinha aqui três pessoas com 
deficiência. E quando veio a lei, assim, a gente não enfrentou grandes problemas, claro. Depois eu 
posso até explicar isso melhor. Mas a maioria, assim, a gente tem secretários, auxiliares 
administrativos... Sim, telefonistas, recepcionistas, a gente já tem assim em vários locais. A gente só 
não tem pessoas com deficiência nos serviços de base, que é o serviço geral, né, que sempre exige uma 
maior mobilidade, tem que ter uma destreza de membros superiores e inferiores, é, uma acuidade 
visual boa, então a gente não tem, assim, mas nos outros setores, em todo canto a gente tem. 
 
E que deficiências que esses profissionais têm? 
 
Pronto. Chegou uma dificuldade da gente. Antes, por desinformação e até por não conviver tanto com 
a situação, é, a gente recebia uma pessoa e a gente via a deficiência, até que, numa das primeiras vezes 
a gente enfrentou um problemão, que foi o seguinte: teve um rapaz que ele tinha o globo ocular 
completamente branco, um dos globos, né, não me lembro mais qual é. Pra mim, aquela pessoa era 
deficiente e ele tava sendo selecionado pra telefonia, se eu não me engano pro centro telefônico. E a 
gente faz como todos os outros, a gente encaminhou pra o exame médico. Quando chegou lá no 
Centro Otávio de Freitas, que é onde a gente tem um convênio, ele foi dado como... ele não foi dado 
como deficiente. Aí foi que, nessa época, a lei tava começando a ser instalada. Era tão controverso 
essa história que o próprio médico ficou na dúvida. Aí ele teve que ir pra lei, estudar, ele disse, não, 
pra esse tipo de trabalho, esse candidato, ele não é dado como deficiente porque ele tem uma vista 
normal, né, uma vista em perfeita ordem, então, ele não pode entrar na cota. Olhe, isso foi um 
problema pra gente, foi assim, na época, aí a gente até o procedimento da gente de seleção, né. A 
gente, assim que a pessoa, que a gente fazia uma triagem, a gente mandava a pessoa, antes mesmo dos 
testes - e manda agora - antes mesmo dos testes, pra fazer o exame médico, pra a pessoa não ter que 

 



 173 

passar pelo desgaste, faz o teste e não ficar. Esse rapaz, coitado, passou por esse desgaste. E depois eu 
ter que dizer pra ele, olhe, você não é deficiente. Porque agora eles também já entendem, entendesse, 
Lívia. Agora eles também já entendem que, é, que eles têm que passar por isso porque não são todas as 
funções que, é, se adaptam às deficiências, e são consideradas legalmente. Aí eles já sabem. Mas 
naquela época, esse rapaz... assim como a gente não sabia, o médico teve dúvidas, o rapaz ficou, 
coitado, aí, quando ele chegou eu disse; “fulano, infelizmente, você não vai poder ficar na cota da 
gente de deficientes porque você não foi considerado deficiente”. Aí ele, mas por que? Eu disse, “olhe, 
o médico alega que isso e isso e isso e isso”... né, foi um aprendizado pra gente, um sofrimento pra ele, 
um aprendizado pra ele também, mas agora isso não acontece mais, certo? 
 
Então, no caso, ele teve todo o processo seletivo, e no final é que ele foi encaminhado e foi 
verificado que ele não poderia preencher aquela vaga? 
 
É. Exatamente. 
 
Vocês já sentiram necessidade, assim, de recrutar profissionais com deficiência, especificamente, 
em alguma instituição? Porque, no caso você falou no início que, é, os currículos de pessoas sem 
deficiência são muitos, e agora que os de pessoas com deficiência é que estão chegando mais, 
então vocês estão tendo esse contato maior. Aí já houve necessidade por uma questão de cumprir 
mesmo essa meta? Pra vocês buscarem numa instituição específica? 
 
Houve, houve, houve. E a gente, a gente fez um levantamento de instituições aqui. Algumas 
instituições, eu acho que quem mais nos ajudou foi o Clube sobre Rodas, que ele ajudou bastante a 
gente, e outra fonte de recrutamento espetacular são... foram as pessoas que já trabalhavam com a 
gente aqui. Então, a gente tinha já na época, eu acho que a gente que umas cinco, seis pessoas. Eles 
mesmos pertenciam às instituições, né, essas instituições que congregam os deficientes, não sei o que, 
né, aí eles diziam: “Ah! Em tal lugar a gente tem...” É, teve uma pessoa aqui que trabalhou muitos no 
Correio, né, e o Correio é um dos pioneiros, né? Eu acho que... aí essa pessoa também tem muito 
contato com eles porque eles também sob contrato lá, aí vinha muito gente do correio... mas assim, 
quem ajudou muito a gente foi o Clube Sobre Rodas, o Instituto dos Cegos, eu não me lembro os 
outros... a gente recorria muito à Agência do Trabalho; a Agência do Trabalho também tinha 
dificuldade, mas hoje em dia a gente tem um grande aliado que é o próprio funcionário que é 
deficiente, que é ligado sempre a alguma instituição, aí ele, sempre eles tão trazendo currículo, quando 
a gente pede, tem uma funcionária daqui que ela é espetacular. Quando a gente fala, ela, “vou arrumar 
currículo”. Quando ela chega, chega aqui com três, quatro currículos que, pra população a gente 
pode... “Três, quatro currículos somente? Tava esperando que tu dissesse vinte”. Não, pra esse tipo de 
trabalho, ele, é um bocado de currículo... três, quatro. 
 
É difícil, então, encontrar ainda? 
 
Muito difícil. 
 
O que é que vocês procuram além dessa questão da deficiência, o que é que vocês buscam 
encontrar nos currículos? 
 
A gente busca a competência, né. A competência, é, primeiro: os conhecimentos – essa pessoa tem a 
escolaridade necessária pra aquela função? Ela tem cursos nisso aí? Como é que ela vem trabalhando 
esses conhecimentos?; Depois as habilidades: como é que ela tem botado isso em prática? Qual a 
experiência que ela tem, né, na função ou naquele conhecimento? Então, conhecimento e habilidades é 
número um, né. O conhecimento você vê, por exemplo, no currículo, que vem lá escrito; a habilidade 
vocês vê depois numa entrevista, eles explicando pra gente que estágios já fez ou que empregos, 
experiências profissionais já passou. E depois a gente faz a parte psicológica pra ver principalmente a 
parte de atitudes e valores. 
 
Então é uma avaliação baseada em competência? 
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Competência. Tudo baseado em competência, certo? Porque não adianta a gente fazer uma 
diferenciação das outras pessoas porque a diferenciação já existe em termos de deficiência, então a 
gente procura fazer o processo de seleção igual, tá. 
O que é que muda num processo de seleção pra deficientes?Dependendo do problema físico, 
principalmente quando é um problema assim... a gente passa a não usar determinadas técnicas. Por 
exemplo, se é um cargo que eu preciso de usar, por exemplo, o PMK, e a pessoa tem um problema 
motor, não é, de membro superior, uma dificuldade, então a gente passa a usar um outro instrumento. 
Eu tou falando muito rápido? 
 
Não. Tá ótimo. 
 
PMK... eu não tou falando nada que você não conheça, né? Pronto. Aí o PMK é um teste que você 
sabe, né, que precisa de mobilidade, né, de destreza nos membros superiores, então se é uma pessoa 
com problema, aí a gente não vai expor dessa maneira; se é uma pessoa com problemas, por exemplo, 
se a gente aplicar uma dinâmica de grupo que envolva algum movimento, uma dramatização, alguma 
coisa, a gente também já arruma a situação pra que eles não se sintam... não consigam fazer. Não. De 
maneira nenhuma. Então a gente procura aproximar de um processo, é, corriqueiro, da gente aqui, mas 
também considerando essas diferenças que são pertinentes, né, no caso daquelas pessoas. 
 
Então, existe um processo adaptado? A gente pode considerar que o processo seletivo, ele é 
adaptada de acordo com cada pessoa?A gente pode considerar isso? 
 
É, porque todo processo seletivo, ele tem que ser adaptado de acordo com as pessoas, né. E com os 
cargos porque cada processo é um processo diferente, né, então a gente tem que adaptar conforme as 
pessoas, conforme os cargos. E nesse caso das pessoas com deficiência, a gente também tem que 
observar, é, a deficiência, né, não pode esquecer dela. 
 
Professora, vocês lançam edital no processo seletivo de vocês? Como é que ele se dá? 
 
Não porque a gente não trabalha com concurso aqui, né, com seleção mesmo. É, empresa privada, né. 
E a gente faz se precisar, mas assim, é muito raro, a gente bota um edital, mas é muito raro. A gente 
tem um banco de dados enorme aqui. Teve uma coisa muito interessante que quando a biblioteca aí 
começou a subir, o prédio da biblioteca, por dia chegavam uns dez, vinte currículos aqui. As pessoas 
diziam, é um lugar muito central aqui, né. Aí diziam assim “ai, aí vai prolongar a faculdade assim, não 
só pessoas sem deficiência, mas pessoas também com deficiência, então a gente tem um banco de 
dados bem grandão. Mas às vezes a gente precisa de procurar e geralmente nossa melhor fonte é o 
próprio funcionário”. 
 
Então, o recrutamento de profissionais com deficiência, no caso, ele já é anterior à própria 
questão da legislação? 
 
Já, já. 
 
Isso foi uma coisa natural pra vocês... 
 
Foi, pra gente foi, mas também houve um programa que a gente implantou aqui. Primeiro teve toda a 
questão de acessibilidade, né? Que a faculdade, porque assim, quem é que a gente tinha 
anteriormente? A gente tinha uma pessoa com problema de focomelia, né, que chama? Que atrofia um 
membro, né? Tinha uma pessoa com desnivelamento da perna, que uma perna era desnivelada da 
outra, e tinha duas pessoas com problema na perna. E essas pessoas não tinham nenhum problema na 
acessibilidade, então essas pessoas já trabalhavam aqui sem nenhum problema. Aí quando veio a lei, a 
própria faculdade, anteriormente à lei, ela já tava procurando isso porque a gente tem aluno aqui 
dentro, né, então tem que ter toda uma acessibilidade. Pra você ter uma idéia, a gente tem um 
elevador, aqui, que é pra deficiente, a gente já tem esse elevador já tem uns 15 anos. É um elevador 
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francês, que na época não tinha aqui, que foi importado pra que uma aluna que era tetraplégica de 
Psicologia pudesse ter acesso ao Laboratório de Dinâmica de grupo, aquele laboratório que tem uns 
ratinhos, não sei quê... Então nessa época, é o que eu digo, a gente já convive com isso por conta do 
aluno, então pra gente não é uma dificuldade. Eu tive essa aluna aqui dentro, fazendo estágio comigo e 
ela era tetraplégica. E ela fez todo o estágio em psicologia aqui, saiu formada, é uma pessoa que tá aí 
no mercado de trabalho sem... ela tem os problemas dela, como todo mundo tem, né. Então quando a 
gente começou a faculdade já tinha sua acessibilidade, e foi prestado mais atenção a partir daí, a 
acessibilidade pros funcionários, então a gente pôs pros banheiros, pra copa, e se cuidou um pouco 
mais disso aí. Mas, assim, não teve grandes modificações. Porque como era uma empresa de serviços, 
né, a gente tinha que já ter tudo isso implantado dentro da faculdade. 
Assim, a gente já teve um problema uma vez de acessibilidade. Um candidato, que era um rapaz que 
tava concorrendo - espetacular ele – o currículo, tudo muito bom. Só que esse rapaz, ele era 
tetraplégico, não, ele era paraplégico, ele só utilizava os braços, e ele tava concorrendo à telefonia, 
serviço telefônico, central telefônica, e ele, quando a gente chamou... ele botou a dificuldade dele, a 
gente não sabia como é que ele se locomovia, né? No dia que ele veio pra seleção aqui foi um 
problema porque ele se locomovia com um carrinho enorme. Esse carrinho não passava nas catracas e, 
não sei se você percebe, lá na frente, paralelo à catraca tem um portãzinho... o carrinho não cabia ali. 
Aí o rapaz veio com o pai. Aí quando ele chegou, o pai dele teve que retirar ele do carrinho. Aí dois 
vigilantes tiveram que passar o carrinho. Aí o carrinho veio bem até aqui, certo, mas por exemplo, 
numa sala como essa ele não podia entrar com o carrinho, entendesse? Foi um negócio 
complicadíssimo. Não era uma cadeira de rodas, era um carrinho mesmo. 
 
Com uma dimensão maior do que a cadeira de rodas? 
 
Maior. E não cabia na central telefônica. A gente ia ter, assim, que praticamente derrubar a central 
telefônica pra ele. Então, assim, no custo-benefício, infelizmente, não se pôde ficar com o candidato. 
Um rapaz muito bom, depois até indiquei ele pra uma empresa, não sei se ele ficou, mas não dava 
porque a acessibilidade dele era complicada mesmo. Ele ia sempre depender de um pai ou de alguém 
aqui à disposição dele pra isso. 
 
Ele já tava no processo e veio continuar o processo, no caso... 
 
Não, ele veio a primeira vez. Ele foi recrutado. A gente só tinha o currículo dele e ele dizia que tinha 
paraplegia per... não sei o quê., mas ele não se locomovia com cadeira de roda, era com esse carrinho. 
Porque o carrinho meio que amarrava ele, alguma coisa... nem me lembro como é... já faz tempo. Aí 
aconteceu. Assim, penalizadamente. E engraçado que ele conquistou todo mundo aqui, que todo 
mundo gostou dele. 
 
Então, aqui nós temos profissionais com deficiência motora... que tipos de deficiências mais? 
 
Motora... braço, perna, temos um profissional... uma profissional mastectomizada também, é 
considerado, né, deficiente, temos... é, basicamente: braço, perna, mastectomia porque braço e perna 
são inúmeros, né, assim, é, da pessoa não ter muito equilíbrio quando anda, desnivelamento, né, são 
vários assim. 
 
Visual? Auditivo? Mental? 
 
Não. Por quê? Visual, a gente não pode porque a gente lida com documento. E a acessibilidade em 
braille de documentos, a gente não tem ainda, tá começando a ter. Por exemplo, na faculdade nos 
cursos de graduação, a gente já tem um professor intérprete, uma professora de braille e um professor 
intérprete de LIBRAS, certo: Mas pra os funcionários, não. E auditivo complica também demais pra 
gente porque existe muito a comunicação e a... a... 
 
Oralização? 
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Não, a recepção ao público, né? Eles lidam muito com o público, né, com aluno, com pais, com gente 
que chega. Então, pra gente, a gente prefere não recrutar profissionais com dificuldade auditiva e 
visual. É melhor... Sempre a gente dá prioridade à motora, né, e visual, quando aconteceu essa com o 
rapaz, que a gente pensou, ele não foi considerado deficiente pelo médico. 
 
Então, no quadro de docentes, vocês ainda não têm profissionais com deficiência? 
 
Docentes... não porque, vou te dizer, é, docentes... não, não, não, docentes não, só de funcionários. 
Porque o contrato de docente é completamente diferente, entendeu? A gente é horista. O docente é 
horista, tem umas coisas aí, é, dos funcionários. Eu tou falando dos funcionários. 
 
Professora, esses profissionais que estão na casa, ou mesmo durante a seleção, eles já 
requisitaram algum tipo de adaptação para participar da seleção, ou depois que foram 
contratados, foi necessário fazer alguma modificação? 
 
No ambiente? 
 
Sim. Ou no ambiente ou... para que ele exercesse aquele função. 
 
Foi. No ambiente, não. O ambiente é de fácil acesso, né, já tá até bem planejado com relação a isso. O 
que é que a gente sentiu necessidade? Como em tudo: você tem em alguns momentos a gente 
enfrentou ranços de preconceito, certo? Ranços de preconceito. Eu diria ranços porque o preconceito 
existe e ele tem que ser encarado, né, E na época, o que foi que foi feito, até foi Maria que promoveu 
um debate amplo com chefias, não é? Então foram 20 horas só tratando desse assunto com chefias. 
Preparar essas chefias pra que eles acolhessem os funcionários. Então a necessidade maior foi essa 
porque o chefe, ele tem que ser a pessoa que vai intermediar essa relação com os funcionários, então 
pra que não acontecesse ou pra que se cortasse em determinados locais. E engraçado que esses 
pedidos, essas solicitações vieram muito mais dos chefes. “Como é que eu posso fazer pra que isso 
não aconteça?” Uma brincadeirinha... uma piadinha... Porque a coisa vai muito por esse nível, 
entendesse? Mas não... não chega a ser discriminatório. E no paralelo a gente encontros de 
acompanhamento, né, com todos os funcionários. E a gente teve um encontro que foi o ano passado, 
no começo do ano. Esse ano já foi feito também, mas o do ano passado a gente contemplou 
exatamente a questão da diversidade porque aí, é, Lívia, não é só a diversidade por conta da 
deficiência. Tem muitas outras diversidades, né, e tem a diversidade de vocês como pessoa. Então a 
gente trabalhou muito isso até pra que eles se antenassem. Tenho certeza de que muitas coisas não 
foram resolvidas, mas pelo menos a gente quer deixar eles mais atentos pra esse tipo de coisa, pra 
“peraí, eu to sendo preconceituoso?” a gente teve... foi tão engraçado. A gente teve um evento de uma 
pessoa aqui que, é, tinha uma deficiência e era praticamente o primeiro emprego dessa pessoa. E o 
pessoal da seção onde ele trabalhava, onde a pessoa trabalhava, começou a se queixar, a dizer que não 
tavam se adaptando a ele, não sei quê... ai vieram duas pessoas aqui conversar comigo. Aí disseram: 
“não, a gente não suporta não é a deficiência dele, não. A gente não suporta é o mau hálito”. Aí eu, 
como? – “É, é o mau hálito. Você precisa ver isso porque ninguém suporta mais no setor, ninguém 
consegue mais trabalhar no setor. A gente fica todo mundo enjoado, não sei o quê”. Aí, tá bom. Aí 
chamei até pra conversar, fazer uma... “como é que tá lá?” - Ah! Tou bem” – eu disse “e aí, já 
conseguisse pegar o trabalho todo, a rotina?” – “Consegui, mas tem horas que eu fico tão nervoso, tão 
nervoso porque eu penso que eu vou errar, né, e... e eu fico...” – Aí eu disse “Tu fica como? Como é 
que isso aparece em ti? – Aí ele disse “olhe, algum tempo atrás, minha mãe falou que eu tinha um 
pouco de mau hálito quando ficava nervoso” - Ou seja, ele devia ter uma gastrite, alguma coisa que ele 
somatizava a partir daí, né, Lívia. Aí eu disse assim, “ah, mas tu tem que ficar mais tranqüilo. Vamos 
pensar em quem é que pode te tirar mais dúvidas, não sei quê...”. Olhe, não sei se esse tipo de 
intervenção pontual que eu fiz, né, de escutar ele, de escutar ele, né, e depois a gente se juntar e... “ó, 
fulano tá precisando de umas orientações assim, assim, assim”, não sei se houve... deu uma relaxada... 
nunca mais eu escutei nada. Hoje em dia é uma pessoa que tá há uns cinco anos com a gente. É amado 
por todo mundo, assim pense numa pessoa que as pessoas gostam. Mas, de repente o preconceito 
apareceu aí. Pegaram o que não é preconceito, né. Não, não vou dizer que é, que ele é feio, que ele é 
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tronxo, que ele é isso, que é aquilo. Eu vou fizer que ele tem mau hálito, né. Então a minha 
compreensão foi de outra, de outra ordem. E tem outra coisa que eu tava lembrando agorinha pra dizer 
a você. A gente tem tido muitos problemas, às vezes a gente vai fazer uma seleção, tem vários 
currículos de profissionais com deficiência. Mas essas pessoas, eu considero assim, eles têm duas 
coisas que atrapalham muito eles, né. Primeiro, até Maria tava fazendo... valia até a pena tu conversar 
com Maria... primeiro, eles têm uma auto-estima muito baixo. Claro, se você não tá dentro dos padrões 
normais, se você pesa 15 kg a mais do “padrão Gisele Bündchen”, você é gordo, né, então você passa 
a ser visto com outros olhos, então sua auto-estima baixa. Então essas pessoas que convivem desde 
muito pequenininhos com essa grande diferença deste “mundo tão normal”, eles, a auto-estima deles é 
baixa. Outra coisa, problemas sérios familiares. Uma coisa puxa a outra, né? A família passa, ou a 
super proteger demais, ou a desvalorizar demais essas pessoas. Então eu encontro assim, índices 
altíssimos de imaturidade, né, de pessoas muito imaturas. Por quê? Porque elas não tiveram a chance, 
a família não deixou... e isso tudo gerou uma auto-estima muito baixa neles. E eles pra se sobressaírem 
dentro de um mercado de trabalho, é difícil. Por isso que a gente vê tanto em jornal, todas as empresas 
passam por isso. Tem até uma quantidade razoável de deficientes, tem vaga e nem toda empresa 
consegue preencher a cota. Porque a qualidade... porque você também tem que ver que a empresa tá 
exigindo essas competências, né, então a pessoa tem que, e a pessoa que não teve chance? A gente tem 
uma pessoa aqui que a mãe, certo, é, hiper protegeu essa pessoa até os 12 anos de idade. Essa pessoa 
nunca foi na escola porque tinha uma deficiência. Essa pessoa nunca podia sair de casa. Quando essa 
pessoa, essa pessoa chegou um dia na porta da escola, e disse assim: “eu quero falar com a diretora”. 
Aí a diretora: “diga”. - “Eu quero estudar que eu não sei ler”. Aí a diretora acolheu e a mãe descobriu, 
6 meses depois, que essa pessoa tava na escola. Claro, terminou muito mais tarde, não sei o que... 
Quando essa pessoa conseguiu se localizar no mercado de trabalho, a mãe descobriu, foi lá e pediu pro 
chefe demiti-la! “Demita porque minha filha não pode trabalhar aí porque ela tem deficiência”. Aí o 
chefe: “Essa já trabalha aqui há um tempão”... não sei o que... uma história assim muito sofrida, muito 
bonita, mas muito sofrida. Então a gente encontra esse grande problema, então tem gente que chega 
pra profissionalização com quase trinta anos de idade que é quando consegue se libertar desses pais 
super protetores, dessa família que morre de medo de mostrar a deficiência... porque não é “morre de 
medo de o filho cair ou ser machucado, não, ou ser acidentado, não!” Morre de medo de mostrar. 
Porque a deficiência, ela é uma ferida narcísica, né, a deficiência, ela mostra que aquela família tem 
um defeito e você se deparar com um defeito é muito complicado. Então vamos pegar o deficiente, “a 
gente tá super protegendo ele”... Tá não! Tá escondendo! Certo e não quer mostrar porque é mostrar 
uma deficiência sua publicamente. “Em quê que a gente não foi prefeito? Na genética”. Porque são 
coisas que se passam muito pelo inconsciente familiar, né? Aí lá vai Freud adentro... 
 
No caso, existe já uma dificuldade de relacionamento até em casa mesmo, né, pode se considerar 
isso? 
 
Pode-se considerar isso. 
 
E isso se reflete no trabalho? 
 
Reflete, reflete muito no trabalho. Certo às vezes pessoas, essa baixa auto-estima de não se, de não se 
valorizarem, né, às vezes, é, se ofender demais com determinadas coisas... Hoje em dia até isso é 
muito menor aqui, hoje em dia a gente... porque o trabalho foi sendo feito e eles ajudam muito a gente 
nessa inserção. Hoje em dia é bem diferente isso aí, sabe? Mas a gente já teve alguns problemas em 
relação a isso. 
 
Professora, por parte dos outros colegas de trabalho, quando essas pessoas foram sendo 
contratadas, o que é que aconteceu quando eles passaram a fazer parte do quadro aqui de 
funcionários? 
 
Isso que eu te falei. Alguns preconceitos velados. Os preconceitos não eram “Tu é deficiente”. Era 
feito esse, o hálito, certo? Ou assim, poucos... e o que existia, muitas vezes vinha em forma de 
relacionamento... a gente não se dá bem... Que aí eu digo, é a maneira que as pessoas encontram de 
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expressar, né, e foi quando a gente começou a fazer esse trabalho da diversidade junto com os chefes, 
né, e a gente foi até onde a gente pôde ir e ainda vamos. A gente tem aqui um, eu diria... não é lema. 
Aqui tem uma filosofia e a cultura da empresa é, isso a gente vem batendo há mais de 5 anos, aqui não 
é só professor que educa. O funcionário é um educador, né. Então ele tem que ser respeitado como 
todos. Se ele ver um aluno com algum procedimento errado, ele tem que chamar atenção do aluno, 
conversar com o aluno, educar o aluno. Então eu acho que esse tipo de filosofia, ele é muito 
importante e ajuda muito o trabalho da gente, né, de inserção dessas pessoas. “Peraí, colega teu, né, 
também tá ali de alguma maneira”... 
 
Então, professora, só pra gente fechar, é, esses profissionais que estão aqui na casa, eles, é, a 
senhora colocou que eles passaram... no caso, alguns chefes tiveram alguma dificuldade de 
relacionamento e procuraram vocês. Então vocês ainda continuam prestando um atendimento 
nesse sentindo, né? 
 
Foi. O tempo inteiro. Ah, a gente não descuida e a gente não tem só esse problema. A gente tem o 
“Menor aprendiz”, né, que também é um programa mais trabalhoso. E a gente não descuida deles. E 
assim, a gente percebe que hoje em dia os chefes tão completamente... e assim, eles são nosso 
instrumento, né. Se eles percebem alguma coisa, eles cortam ou eles conversam com qualquer tipo de 
observação. Mas olhe, faz muito tempo que eu não recebo uma reclamação aqui. Posso até tá 
enganada porque as pessoas precisam verbalizar o que sentem, né? Mas faz muito tempo que eu não 
recebo nenhum tipo de reclamação. 
 
No caso, o funcionário com deficiência, ele também pode ir até vocês ou eles sempre passam 
pelos superiores diretos?  
 
Não. Aqui, portas abertas. Podem vir, eles sabem que podem vir. A gente sempre diz assim, qualquer 
problema, resolva, procure resolver primeiro no seu setor, certo? Se não der, vem pra gente, a gente 
conversa qualquer problema. 
 
Em relação à questão do exercício da função, vocês observaram alguma coisa sobre o 
rendimento, depois que eles estão na função? Se houve algum diferencial no rendimento? 
 
Não. Houve algumas adaptações. Por exemplo, eu lembro que uma pessoa tinha uma dificuldade de 
pegar caixas de arquivos, aí a gente, dentro do setor, redimensionou que ela não pegaria mais caixas de 
arquivo porque era difícil pra baixar, levantar, né. Uma pessoa que tem uma deficienciazinha, uma 
deficiência na coluna. Não podia ficar muito tempo sentada, então essa pessoa levanta e todo mundo já 
aceita, já compreende muito bem. Às vezes ela pega, vai fazer alguma coisa que possa fazer em pé, 
organizar um arquivo, uma coisa, sabe. A gente foi adaptando conforme a necessidade deles mesmo. 
Mas, assim, eu te digo, é uma população que não causa problema, por exemplo. 
 
Agora, essa necessidade, por exemplo, de não poder, essa dificuldade, de não poder pegar as 
caixas, como é que vocês ficaram sabendo disso? 
 
Ela disse.  
 
E aí essa necessidade, ela é interpretada e analisada por quem? Pelo setor de vocês? 
 
Por nós. A gente conversa, chama a chefia, fala pra chefia. É, eu lembro que a chefia, na época, ela 
tava bem sensibilizada. Agora, a funcionária, eu acho que não queria se expor, nem dizer, né? Aí eles 
falaram, a gente conversou e a própria chefia foi redimensionando o trabalho lá dentro. Já a pessoa 
com o problema, também, é um problema motor, mais de coluna. Essa pessoa disse pra chefe e a chefe 
com eles mesmo expôs. “Ó, fulano tem problema na coluna, não sei o quê”. Aí eles mesmos se 
organizaram. 
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Existe assim algum programa que vocês possam conversar com os empregados da IES o tempo 
todo sobre como é que andam suas funções e que necessidades específicas vocês têm pra tal 
função? 
 
Acompanhamento, sempre. Acompanhamento. Geralmente é constante. Hoje eu tive três pessoas aqui 
na minha sala. Eles vêm na hora que eles querem. Não só com deficiência, não. Que eu digo a você, 
são talvez os que menos têm problema, assim, que procuram menos e eles sabem que podem procurar. 
 
No caso, assim, vocês já tiveram que readaptar ou reabilitar algum profissional? E aí tanto faz 
ser já com deficiência ou com uma pessoa que não tinha deficiência. 
 
Deixa eu pensar... Acho que não. Reabilitar ou readaptar... Não. Não porque nunca teve, assim, um 
acidente. A gente é sem acidentes, né? A gente tem uma CIPA instalada aqui. To tentando lembrar, 
mas nunca precisou não. 
 
Então todos os profissionais com deficiência hoje, eles vieram com esse perfil, no caso, eles 
participaram da seleção já eram deficientes? 
 
Com exceção de uns três, todos já eram. Com exceção de uns três, já eram. Já tinham três, já 
trabalharam aqui. 
 
E aí eles adquiriram a deficiência depois que entraram, no caso, depois do momento de 
contratação? 
 
Não. Eles já tinham a deficiência. No caso, uma pessoa que tinha um problema no braço, já nasceu 
assim. As outras duas pessoas que nas pernas, também já nasceram assim e se candidataram aqui e 
foram selecionadas antes da lei das cotas, entendeu? 
 
 

 
 

IE-03 
SUJEITO: MEMBRO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 

 
Professora, aqui nessa instituição de ensino superior vocês têm algum profissional com 
deficiência?  
 
Temos vários. 
 
Em que setor que eles atuam? 
 
Praticamente em todos. Não temos ainda nenhum em serviços gerais, mas isso não seria inviável, né? 
É possível, mas temos nas secretarias de curso, na biblioteca tem vários, tem três pessoas com 
deficiência especifica no centro telefônico, nos três horários e todos três são pessoas com deficiência 
específica. Tem em muitos lugares, tem em vários lugares, não temos ainda em serviços gerais, é uma 
possibilidade ainda de pensar, porque a movimentação do carro é muito grande, fazendo limpeza, aí 
talvez dificultasse um pouco, mas não necessariamente, é possível que a gente consiga também, um 
dia, colocar em serviços gerais, mas nos outros cargos independente, secretaria e tudo, temos muitos. 
 
Que deficiência essas pessoas têm? 
 
Olhe, geralmente são deficiências motoras, ou nos membros superiores ou nos membros inferiores. 
Teve uma época que nós tentamos colocar pessoas com deficiência visual, pelo menos parcial, 
pensamos também em tentar contribuir com esse tipo de deficiência mas, foi uma decepção muito 
grande porque depois que tínhamos selecionado duas pessoas que não tinham deficiência... que tinham 
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deficiência de um olho, o exame médico considerou que não eram deficientes. Foi um problema, né? 
Porque todas duas têm uma visão parcial, mas visão parcial não é considerada deficiência, é 
interessante que se a pessoa tiver um defeito num braço, defeito numa perna, é considerado, mas não 
ter uma visão não é considerado, tentamos ajudar nessa área mas não foi possível. 
 
É, esse olhar, veio, no caso, do médico? 
 
É, assim, a IES tem um convênio com um Hospital, Otávio de Freitas, né, que faz os exames de saúde 
pra cá, aí ele justificou que na legislação - não era uma coisa da cabeça dele -, ele justificou que na 
legislação não contemplava a deficiência visual parcial como uma deficiência. Então não podia. E às 
vezes isso causa um impasse, sabe Lívia, porque as vezes você tá na “peinha” da cota, e se você coloca 
pra dentro aquelas duas pessoas que não são deficientes, você aumenta mais a cota que você precisaria 
conseguir mais do que dois agora, entende, então às vezes as empresas estão passando por esse 
impasse porque eles estão com a empregabilidade muito alta, né? Então não tá sendo fácil conseguir 
pessoas que, não sei se eu taria em outra pergunta, que eu já tou adiantando... 
 
Pode falar... 
 
Porque eles estão com a empregabilidade alta, né? Muitas empresas querendo exatamente pra cumprir 
cota, essas coisas, então, e nem todos se prepararam pro mundo do trabalho, não é assim, então... não 
tá sendo muito fácil conseguir, e segundo, tem muita gente que não tá querendo deixar o benefício. Há 
casos que a família pressiona, a própria pessoa prefere receber um benefício pouco, pequeno do que 
realmente se empregar, então assim não tá sendo muito fácil conseguir, sabe, ainda conseguimos 
pessoas muitos boas, né? Selecionamos pessoas muitos boas, mas a gente sente que dificulta porque é 
um período de transição, né, talvez no futuro se as pessoas com deficiência específica tiverem acesso à 
socialização, à uma escola inclusiva, se puderem ser capacitados né? Assim até em capacitações que 
naturalmente as crianças e os adolescentes normalmente têm direito, como aprender computação, 
aprender uma língua estrangeira, eles não são muito colocados nisso né? Então talvez no futuro como 
agora está surgindo uma consciência inclusiva maior é possível que melhore, mas é como se 
estivéssemos vivendo em uma transição.  
 
Vocês tiveram alguma dificuldade especificamente em encontrar pessoas com o perfil adequado? 
 
Olha, Lívia, já tivemos situações de seleção que a gente teve que tirar uma pessoa com um pouco mais 
de condição que a maioria tava com muita dificuldade, sabe? Então se a gente selecionasse dentre as 
pessoas o menos dificultador, mas teve seleção que nós tiramos pessoas boas sem muita dificuldade, 
assim nós temos as duas situações, eu não generalizaria em dizer que sempre a seleção de deficiências 
o melhor dos piores, porque já houve casos da gente tirar pessoas muito boa sem nenhuma dificuldade, 
é, eu acredito que não dá para generalizar, pessoas que tiveram a oportunidade que apesar da 
deficiência né? Depende da família, depende da oportunidade da escola, pessoas que a família não 
permitiu que criasse uma baixa-estimas, nós percebemos mesmo com uma auto-estima boa, que se 
integra normal entende?  
 
E professora, em relação a precisar recrutar profissionais, especificamente com deficiência, 
vocês já sentiram essa necessidade? 
 
Já, Lívia. Precisamos, até porque é um dos cargos, é uma das naturezas de  pessoas que a gente 
seleciona chega a pedir nas agências porque normalmente, os outros cargos a gente nem sempre diz as 
agências de emprego, a agências de encaminhamento, porque a procura de currículo espontânea aqui 
na faculdade ela é muito grande, sempre, quase todo dia esta chegando currículo, e a gente não se nega 
a receber, mesmo quando não está fazendo seleção, a gente faz um banco de dados e guarda no banco 
de dados e todas as vezes que aparece uma vaga, é muito comum, a gente vai primeiro no banco de 
dados só vai pedir mesmo na agência se por acaso não tiver mesmo no banco de dados aquele tipo de 
cargo, aquele tipo de pessoa. Já o portador de necessidades especiais é quase que comum a gente ter 
que recorrer, porque as vezes os currículos que chegam são muito poucos. 
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E eles trazem essa necessidade no currículo? 
 
Eles colocam, estão colocando, não todos, mas a maioria já está colocando porque sabem que é um 
diferencial de empregabilidade  
 
Quando a pessoa não coloca, já houve a situação de vocês recrutarem e vocês verem que essa 
pessoas é uma pessoa com deficiência, mas não é aparente? 
 
Já houve, ao contrário, de caso de deficiência muito grande que inviabilizaria o trabalhar no cargo que 
a gente é... precisava e você só percebe isso quando a pessoa chega aqui e mesmo assim não rejeitou o 
candidato de participar da seleção, a gente deixou ele participar da seleção normalmente, era um rapaz 
que era carregado pelo pai 
 
Qual era a deficiência dele? 
 
Era motor quase que generalizada. As mãos dele, ele não conseguia escrever, ele não conseguia andar, 
era muito acentuada e ele chegou carregado, para passar pela roleta, o pai teve que, a cadeira de roda 
não passava pela roleta, e era um rapaz super inteligente, até mantemos um certo tempo no banco de 
dados, porque ele não podia participar dos testes, porque nós temos o cuidado de colocar testes que 
mesmo um deficiente motor possa participar mas a gente tornar a seleção tão especial, como diz até 
alguns autores porque você cria uma situação muito especial, você também acaba descriminando, mas 
você tem que ficar atenta a possibilidade de alguém não puder fazer, aí foi o caso desse rapaz, ele não 
podia fazer nenhum teste que precisasse escrever, aí eu aplique nele um G-teste individual, eu 
perguntava, ele respondia e eu escrevia e as respostas eram muito ricas, de uma pessoa muito ricas, de 
uma pessoa com um nível de inteligência normal, de uma pessoa com capacidade de associar idéias 
como normal, só que ele tinha uma deficiência motora muito forte  
 
Em que momento ele não pode continuar a seleção? 
 
Não, a gente deixou ele participar da seleção toda, só que não pode ser chamado para a vaga especifica 
porque não podia ser uma pessoa com tanta limitação motora, né? Com dificuldade de escrever, de 
atender pessoas, aí assim nesse caso a gente não rejeitou o candidato, deixou ele participar da seleção 
normal.  
 
Mas o que ele exigia, era que cargo? 
 
Era cargo, assim, não me lembro, se dessa vez era para o centro telefônico, eu tenho a impressão que 
era para o centro telefônico, ai ia ser muito difícil ele operar, entende? Agora os três de lá, todos os 
três são deficientes, manhã, tarde e noite, e eu acho que era para o centro telefônico na época e não 
tinha como, tinha que manusear os botões e ele não tinha como, ele teria muita dificuldade, mas a 
gente não disse para ele que ele não podia, deixamos ele participar, até porque no futuro poderia surgir 
alguma coisa que... eu tenho a impressão que quem mais sofre são os cegos, sabe? É os que têm mais 
dificuldade para poder conseguir vaga, porque aí eles limitam o campo da industria, né? Tem muitas 
indústrias que aceitam né?  Eu tive uma colega que trabalhava na Philips e eles tinham lá uma grande 
quantidade de surdo-mudo e cegos porque eles podiam fazer a natureza do trabalho, e eu acho que eles 
são quem sofre mais, e você que nos queríamos pegar cegueira parcial e não foi aceitos e deficiência 
motora eu acho que é menos problemática sabe?  
 
E a que se dá essa dificuldade da pessoa com deficiência visual conseguir uma contratação? 
 
Porque exigiria, a maioria dos cargos, limitaria a pessoa não ser completamente cega, entendeu/ a 
gente achou que a cegueira parcial não limitaria ai por isso nós tentamos, mas a cegueira total, 
realmente tem que ter uma adaptação maior tem que ter um cargo que não tem risco de acidente esse 
tipo de coisa, né? 
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Vocês vêm recrutando candidatos com deficiência há quanto tempo? 
 
Já tinha casos na IES de pessoas com deficiência, que nós já, independente dessa Lei, a gente já 
colocava né? Teve uma bolsista nossa excelente que de bolsista ela passou a funcionaria, hoje em dia 
ela já está a 7 anos no setor, então antes mesmo da Lei a gente já acolhia essas pessoas, mas realmente 
intensificou mais eu diria aproximadamente a uns quatro anos ou cinco anos. 
 
E aí vocês pensam em criar, por exemplo, hoje uma maior quantidade de pessoas buscando as 
vagas de empregabilidade do que na época que vocês já tinham aberto?  
 
Eu acho que tem, mas ainda há muita restrição por causa do benefício ou então porque muitas famílias 
e muitos deficientes não sabem que estão sendo procurados para essa vaga. 
 
Falta de informação? 
 
Falta de informação e também pela questão do beneficio que eles não querem perder, eles não sabem 
como a empregabilidade dele está em alto, já teve vez de um colega ligar para cá “Maria, tou 
precisando selecionar 50 deficientes” tem  empresas grandes que chegam a selecionar muitos, 
entende?  
 
Como é o processo de seleção de você aqui? 
 
A gente recruta, como eu falei primeiro, pelo banco de dados, surge uma vaga, nós levantamos os 
requisitos que são necessários para o cargo com as chefias requisitantes, então vamos primeiro ao 
banco de dados para respeitar aqueles que deixou o currículo aqui, aí de acordo com o banco de dados 
separamos currículos que são discutidos com a direção administrativa, não com toda administração, 
mas com administrativo, que é quem chefia direto o nosso setor de organizacional, então desses 
currículos normalmente são separados alguns currículos, e não são separados pouquinhos não? O povo 
manda 15 e ficam 10, muitos currículos separados, aí fazemos a avaliação psicológica com essas 
pessoas né? A... dinâmica de grupo, entrevista, teste de aptidão, teste de projetivo, pelo menos um, 
para conhecer a personalidade da pessoa e aquelas pessoas que forem aptas nessa etapa vão para a 
entrevista com a chefia, pode ter ate uma vaga, mas a gente pode mandar três para a entrevista para a 
chefia, porque ai a chefia também entrevista e pode escolher. As pessoas que foram aptas e não foram 
escolhidas agora, nós temos um banco de dados já avaliados que foram pessoas que já participaram de 
seleção mas não foram escolhidos e a gente respeita muito bem isso também. Essa semana nós 
chamamos um candidato que já tinha se candidatado a outra vaga e não tinha ficado e não tinha 
escolhido, então nós chamamos ele ontem ele agradeceu, mas disse que esse tipo de vaga agora não 
interessava, para você ver como a gente, ele ainda pediu assim “ mas deixe meu currículo aí, viu?”, 
para você ver, pela segunda vez a pessoa  estava sendo chamada, porque já tinha sido apto. 
 
Uma pré-seleção. 
 
Uma pré-seleção, mas ele agradeceu, uma natureza de cargo como essa ele preferia esperar outro, o 
banco de dados da gente até os candidatos elogiam, sabe, Lívia? Porque a gente valoriza muito, porque 
muitas vezes eles se queixam que deixam currículos por ai e não são chamados e a gente valoriza 
muito. Só vai buscar fora se realmente não tiver no banco de dados entende? 
 
Agora, em relação ao trabalho que feito aqui, parece que vocês já têm um compromisso mesmo 
de estarem sempre valorizando esses profissionais com deficiência, então quando essas pessoas 
começaram a estar mais presentes como contratadas houve algum tipo de impacto para a 
instituição? 
 
Houve impacto, não pra a instituição é de uma maneira geral, nós começamos a perceber que algumas 
chefias não estavam lidando bem com a situação né? Logo no inicio, nós fizemos então capacitação 
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convidamos todas as pessoas que tinham cargo de líderes e fizemos um trabalho com eles de 
sensibilização da pessoa portadora de deficiência especifica, passamos um filme, que é aquele filme 
“De porta em porta”, que conta a história de um vendedor né? Que tem todo... com deficiência e a 
principio foi muito discriminado aí refletimos em ele o filme, refletimos essa questão da pessoa com 
deficiência, nem sempre tem sido uma pessoa que foi preparada para o mundo, preparada para a 
situação, a importância não só de cumprir uma Lei, mas acolher, capacitar, desenvolver, socializar, 
assim  nós sentimos que melhorou muito depois desse treinamento. Tivemos muita vontade de fazer 
um treinamento mais amplo para todas as pessoas, mas ficamos pensando na situação constrangedora 
dos próprios deficientes estarem participando do treinamento e também chamar as outras e pessoas e 
não chamar eles , por isso nós tentamos ver se as chefias eram o elo, o multiplicador de idéias, deixar 
para que através delas, elas podiam levar essa imagem de aceitação. A gente sente que não hoje , não 
percebemos nenhum caso de discriminação, de dificuldade de aceitação, hoje já não percebemos isso, 
até porque aí eles também mostraram, eles também ajudaram porque eles mostraram competência, 
mostraram um bom relacionamento, eles próprios ajudaram a mudar a imagem.   
 
E na época que essas pessoas no cargo de chefia, demonstraram algum tipo de dificuldade em 
lidar, como é que a gente poderia descrever essas dificuldades? Que solicitações as pessoas 
faziam? 
 
Às vezes resistiam um pouco a idéia que iam colocar um deficiente no seu setor, já houve caso de 
dizer “É, só vem pra mim”... “É, sé botam pra mim, né?” - era mais isso, e indiretamente alguma 
queixa de algum funcionário de que... agora as vezes a gente poderia estar até confundindo que a 
dificuldade da chefia com a deficiência, quando na realidade era da chefia com qualquer pessoa, mas 
aí aquela chefia que já tem dificuldade com qualquer pessoa, com deficiência iria também, né? Por 
isso mesmo que nós temos que estar capacitando independente da deficiência e isso é uma coisa muito 
forte aqui, Lívia. Entrou sendo deficiente ou não deficiente, passa a ser capacitado, de participar de 
capacitações de atualização, assim, não tem isso de algo separado só para eles, entende? Porque senão 
seria uma descriminação. Então, eles entraram, eles participam de tudo, dia da família, dos seminários 
de integração, no treinamento de integração para receber novos funcionários, assim e tudo o que for 
acontecer eles são chamados também, entende?  
 
No caso deles, já houve alguma necessidade que eles tenham apontado, por exemplo, entrada 
nessa instituição para serem profissionais, e aí para desenvolver alguma atividade eles sentiram 
alguma necessidade, eles buscaram conversar ou com você ou com a chefia? 
 
Não, esse não. 
 
E se eles tiverem alguma necessidade de adaptação? Do ponto de vista externo, assim, adaptar 
de fora pra dentro, aí eles recorrem a quem? 
 
Eles podem recorrer primeiro a chefia deles, a gente sempre estimula um diálogo direto com a chefia e 
em segundo plano eles podem recorrer à gente do setor organizacional, ou quem tem uma grande 
abertura para diálogo é o diretor administrativo, ele também tem muita abertura de receber 
funcionário, de receber para conversar, né? O ideal seria primeiro com a chefia, né? Mas também pode 
procurar o setor de organizacional e também a diretoria administrativa, mas eu não tou lembrada assim 
de nenhum caso que eles tiveram dificuldades, assim, não, não me lembro não. 
 
E aí das chefias, algum profissional que não seja com deficiência que se sentiu incomodado, ou 
constrangido, ou sem saber lidar? 
 
Olhe, aconteceu no início, um funcionário do telefone que ele tinha um hálito muito forte e houve uma 
rejeição muito grande das outras pessoas do setor com relação a isso, só que a gente com um olhar 
psicológico, né? A gente tentou compreender que poderia ser um nervosismo, a tensão de estar 
enfrentando um trabalho, essas pessoas foram muito privadas, né? Do mundo, do trabalho, durante 
muito tempo né? Não tem essa, tentamos até pedir paciência para acompanhar um pouco mais para ver 
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se não era... a pessoa quando está muito tensa pode ficar com problema estomacal e dar... porque no 
início ficou um comentário, sabe? Que ninguém agüentava ficar na sala depois que ele terminava de 
trabalhar e isso a gente conversou com a chefia, né? Tentou esperar um pouco para ver se ele ia se 
acalmando e a coisa se dissipou e nunca mais ninguém comentou, mas foi difícil a aceitação desse 
rapaz no início. Ele hoje tá aí direitinho, trabalhando sem nenhuma dificuldade. No inicio parecia um 
pouco lento, mas é porque ele é uma pessoa muito calma, mas hoje ele faz as ligações direitinho, sem 
muita dificuldade. Era mais uma questão de adaptação inicial mesmo. 
 
Tem uma diferença de rendimento?  
 
Não, e nem diria também, porque acho uma questão de discriminação inversa dizer que eles são 
melhores que os outros, porque tem pessoas que podem dizer assim, eu não gosto dizer essa frase 
porque é uma discriminação pelo avesso, eu acho que ele chegaram ou têm chegado com alguma 
deficiência pela forma da educação que era dada até então a pessoas com deficiências especificas, mas 
aqueles que tiveram uma oportunidade, que a mãe ou o pai não esconderam, que colocaram numa 
capacitação normal, entendeu? Não tem nenhum diferença, tem caso que até eles são melhores que 
outras pessoas, mas eu também não diria que também é generalizado, “Ah! Eles são melhores que as 
pessoas...”, entende? Eu acho que ele tem condição, mas também não significa que todas as pessoas 
portadoras de deficiências específicas também não possam ser demitidas, tivemos um caso lamentável, 
assim, que a gente não queria, a gente tinha ate um certo orgulho de dizer que essa pessoa tinha sido 
incluída aqui sem discriminação de deficiência sem discriminação de idade e ela era uma pessoa  idosa 
e a IES não tem limite de idade para isso, independente disso tem várias pessoas que entram aqui com 
mais de 40 anos, e eu me lembro assim que essa pessoa tinha sido a melhor pessoa, foi o exemplo que 
eu te dei, que a gente teve que tirar o melhor de uma seleção que não era muito boa, embora que outras 
vezes a gente não teve isso, e a gente colocou essa pessoa que era mais idosa, mas que tinha se saído 
muito bem na seleção e essa pessoa não conseguiu se adaptar ao cargo. É assim, ela não conseguia é... 
às vezes era até meio irônica com as pessoas que iam fazer “fulaninho, tá ai?” Ela olhava no bolso “tá 
aqui não”, a chefia tentou conversar porque sempre tem um acompanhamento, tentou conversar umas 
três vezes, quatro vezes, e ela não melhorava. Aí teve uma vez que ela começou a receber muita 
reclamação dos outros, ela marcava reserva de equipamentos simultâneos, quando o professor ia ver o 
equipamento já estava reservado para outra sala, e tudo isso foi observado e acompanhado e ela não 
melhorava, e isso foi uma dor para a gente, até porque a gente tinha até um certo orgulho de dizer que 
apesar de ser mais idosa e ser deficiente que tenha sido, mas foi um único caso  até agora que foi 
demitida aqui. Aqui é muito difícil gerar demissão, né? Mas essa pessoa realmente não conseguiu 
acompanhar.  
 
Era ela que fazia parte da reserva de vagas, da cota? 
 
É, ela fazia parte, eu não sei se a IES está passando da cota nesse momento, mas ela tinha sido 
selecionada numa seleção de pessoas com deficiência especifica para cumprimento da cota e foi o caso 
que eu te falei de uma grande quantidade de pessoas com muita dificuldade, então ela foi tirada assim, 
mas ela foi a melhor da seleção, mas na prática ela não conseguiu acompanhar, inclusive assim, ela 
não ficava, ela saía do local, ela ia andar, que era um cargo que não podia sair do local, era um outro 
defeito que ela apresentava, quando a gente procurava, e era um local que não podia sair, andava por 
baixo, quando via tava sozinho. Aí eu tou dizendo que tinha esse caso, mas aqui pra gente chegar a 
isso é muito difícil. Eu tenho a impressão, sabe Lívia, que em muitos lugares está rolando uma 
rotatividade muito grande, porque bota, não qualifica, e não acompanha e bota pra fora, ai bota, não 
qualifica, não acompanha, e bota pra fora,  eu acho que as empresas deveriam ter muito cuidado 
também de antes de tomar uma decisão como essa, tentar qualificar e ver como a pessoa pode 
melhorar, porque eles chegam com dificuldade entende? Esse caso demorou para a gente tomar essa 
decisão, demorou meses, entende? Mas ela não melhorava. 
 
Para a gente finalizar, existe algum tipo de função, de posto de trabalho que não seja adequado 
para uma pessoa com uma determinada deficiência? 
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Tem essa questão de serviços gerais, que a gente ainda não colocou por conta da intensidade da 
movimentação, carrega coisa, se movimenta muito, ainda não chegamos a colocar mas, eu acho que 
ainda não está fechado totalmente pro futuro, cantina não seria nenhum problema para colocar assim, 
se fosse deficiência motora não teria nenhum problema  em movimentar a faca, eu acho que o mais 
dificultador é serviços gerais, por conta de carregar peso, de se movimentar constantemente e com 
rapidez, de um canto para outro, mas não acho que é impossível pode ser que a gente coloque, nas 
secretarias, nos locais administrativos todos não tem impedimento ,sabe? 
 
E docentes na casa? 
 
Tem docentes na casa, inclusive essa pessoa que eu lhe falei que começou como bolsista e depois 
virou funcionária, depois passou a ser chefe de um setor, hoje ela está ensinando, ela está como 
professora no curso de Administração. 
 
No caso, vocês trabalham mais com a questão da deficiência motora, a senhora falou, em vários 
momentos em deficiência específica. 
 
É porque o nome, é assim, eu não sei se está... mas conversando com Amélia, que ela é Coordenadora, 
né? Aqui tem um curso né? De Educação especial, de Pós-graduação e tem a cadeira também no curso 
de pedagogia e ela me falou que essa nomenclatura muda um pouco, né? Antigamente chamava 
portador de necessidades especiais, e que hoje está se aceitando melhor chamar de pessoa com 
deficiência especifica e é como se o portador de necessidades especiais estivesse portando, carregando 
a sua necessidade, então uma pessoa com deficiência específica, mas tu sabes que essas coisas mudam 
o tempo todo. Daqui a pouco vem alguém e critica esse nome também, então por enquanto a gente tá 
chamando desse jeito, mas é o portador de necessidades especiais. 
 
Vocês já tiveram experiências com deficientes visuais e auditivos? 
 
Auditiva, não.  
 
E mental? 
 
Também não, acho que seria um desafio. 
 
Esses profissionais já trouxeram o currículo pra cá? 
 
Não, nenhum trouxe, mas tenho conhecimento, assim, na Mc Donalds que está acatando com muito 
sucesso, com muito carisma, elas são pessoas muito carismáticas, nós ainda não tivemos essa 
experiência aqui, mas é um grande desafio, seria muito interessante, não tivemos ainda não, certo, mas 
eu acredito que é viável, e independente da área de trabalho, nós temos um profissional para a classe, 
ele é um tradutor para pessoas que têm deficiência. 
 
No caso, para surdo, não é? 
 
É, aí ele fica daí toda vez que tem uma sala que tenha alguém, ele é contratado só para isso. 
 
 

 
 

IE-03 
SUJEITO: CHEFE DE SETOR (GT) 

 
Eu gostaria de saber um pouco da sua experiência enquanto chefe de um profissional com 
deficiência. 
 

 



 186 

Veja só, Lívia, pra mim, na minha experiência não há diferença entre um funcionário com deficiência 
e um sem deficiência, até porque eles não dão margem para que isso aconteça. 
 
Numa ocasião eu quis fazer uma diferença e não deu certo. Eu tive uma funcionária, Mariana, que na 
mudança da biblioteca, de um prédio pra cá, pra esse, eu quis poupá-la porque ela tinha uma 
deficiência na perna, ela andava com dificuldade, e eu quis poupá-la na mudança. Então ela ficou um 
pouco chateada, ela chorou; eu não estava nem sabendo por quê. Apenas eu disse assim “Mariana, 
vamos aproveitar que este mês vai ser a mudança da biblioteca e como você já fez... completou um 
ano que está aqui em março, agora em julho então, a gente... você fica de férias”. 
 
Na hora ela me olhou assim e permaneceu na dela, mas depois ela chorou, tudo mais e veio conversar 
comigo e disse a mim que não gostou daquela forma como eu coloquei. Que ela era uma pessoa igual 
aos outros, que ela queria participar, ela não queria ser tratada de forma diferente. O fato de ela ser, é, 
ter aquela deficiência na perna não impedia que ela trabalhasse na mudança, mesmo que fosse uma 
coisa que eu desse pra ela uma atividade em que ela não forçasse a perna dela, mas que ela queria 
participar, não queria ser tratada de forma diferente. 
 
Eu acho que ela sentiu-se discriminada, não é? Eu pedi desculpas e disse a ela que essa não foi a 
minha intenção. A minha intenção foi de poupá-la de possíveis dificuldades que ela poderia encontrar 
durante aquele período da mudança do prédio. Mas ela quis ficar e ela participou da forma que ela 
pôde participar. Essa foi a única ocasião em que aconteceu, assim, algo de diferente, que eu achei 
muito bom porque foi um aprendizado pra mim e a partir daí foi que eu comecei a tratar de forma 
igual a todos os outros e eles mesmos, eles não dizem assim, “isso eu não posso fazer por causa minha 
deficiência”, porque os que eu tenho aqui têm problemas assim, na perna, dificuldade de andar e tudo 
mais, mas sobe e desce escada numa boa. Quando eu faço festas aqui no setor, eles dançam, sabe, 
então, não parece que têm deficiência, são muito felizes, enfim, são iguais aos outros. 
 
É, a minha experiência tem sido maravilhosa em todos os sentidos. São pessoas assim com auto-
estima elevada. Essa pessoa que está saindo hoje, a Meire, ela já trabalhou num banco, Banco 
Nacional - se não me engano – Banco Nacional, Banorte – ela se afastou, passou um tempo sem 
trabalhar e agora, e veio trabalhar aqui, estudou pra um concurso do Banco do Brasil, passou e foi 
chamada. Ela está nos deixando por causa disso, mas é uma funcionária excelente, uma simpatia. 
Atende muito bem ao público, muito bem disposta. Ela tem as atividades de guardar livros, separar 
livros, enfim, fica lá, pra cá, pega livro, emprestar. E mais, altíssimo astral, de muito bem com todo 
mundo, sabe, e aqui a gente procura fazer, ter um ambiente muito bem entrosado e ela se deu muito 
bem e está assim deixando muitas saudades e também levando muitas saudades. 
 
Da parte dos colegas com quem ela veio conviver, como é que foi essa adaptação inicial, houve 
essa necessidade de fazer uma adaptação com o grupo? 
 
Não, não. Não houve nenhuma necessidade de fazer nenhuma adaptação com o grupo, nem o grupo 
poupou, sabe, a eles. Outro dia mesmo uma menina tava comentando comigo que acha incrível 
Mariano, que sobe os degraus assim, de três em três, né, com a deficiência de perna dele. Até foi esse 
que entrou aí que me entregou esse aqui. É uma pessoa que se revelou aqui dentro, sabe.  
Ele entrou aqui super tímido, é, muito timidozinho, tá com dois anos aqui, mas é uma revelação, tanto 
em termos do trabalho – tem que ter muita responsabilidade – quanto, é, no atendimento com o 
público, a simpatia com que ele atende, o usuário gosta muito dele, sabe. Então, ele conquistou, além 
de ele ter conquistado a simpatia nossa, de todos aqui dentro, ele conquistou também do usuário, e ele 
é muito dinâmico, ele é um dos organizadores de festa aqui. Enfim, é uma revelação o Mariano, uma 
revelação. 
 
No caso, já houve algum tipo de solicitação que esse funcionário com deficiência ou uma 
funcionária com deficiência precisasse fazer diretamente à Chefia que estivesse, por exemplo, tal 
solicitação ia melhorar o ambiente de trabalho para essa pessoa especificamente? Ela já chegou 
a trazer ao seu conhecimento essa necessidade? 
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Meire. Meire já chegou pra mim... quando ela entrou aqui, é, eu coloquei-a no primeiro andar, que é o 
local do acervo. Porque todos que entram passam pela fase de trabalhar no acervo porque lida mais 
com o pegar os livros, o guardar os livros, o manusear mais os livros, do que mais quem trabalha no 
atendimento ao público. Mas quem trabalha lá embaixo pegando os livros no primeiro andar, o corre-
corre é muito grande, muito grande mesmo, tem que tá correndo muito porque na hora do pico mesmo, 
aí, é, tem que agilizar muito. Então, Meire, mais ou menos, com um mês, ela disse a mim se havia 
possibilidade de ela trabalhar no segundo andar porque o primeiro andar, é, puxava muito por ela e ela 
ficava com um pouco de dificuldade por causa da perna dela. Que todos é, deficiência de perna, né, 
então, é, eu disse a ela “ah, não tem problema, eu vou lhe colocar no segundo andar”, porque não anda 
tanto, só o percurso do andar é do balcão pra pegar o livro no elevador. Então, não anda tanto, mas foi 
assim, maravilhoso porque ela que tinha vindo do atendimento do banco, ela já tinha experiência com 
o público, então foi maravilhoso. E ela está indo também para atendimento. 
 
Ela já tem uma qualificação, então, ela já vem de uma outra empresa. 
 
É. Voltando ao assunto de Mariana. Mariana, quando entrou aqui, essa que se sentiu um pouco 
discriminada no início por causa da questão da mudança de prédio, Mariana entrou aqui uma pessoa 
tímida, um pouco até encabulada por conta do defeito, né, então ela, assim, ela quis, não sei, ela 
sentia-se, eu diria que ela sentia-se complexada. Mas a gente foi conversando muito, conversando 
muito, eu sempre dizendo a ela que não, que aquilo ali não era problema, ela ia crescer muito e ela foi 
crescendo mesmo, ela fez o terceiro grau aqui e ela é uma simpatia imensa, começou a se arrumar 
muito. Ela até disse que tinha que acompanhar a chefe dela. Começou a se arrumar muito, muito 
simpática, todo mundo gostou dela, ela sempre trabalhou com o público.  
E ela foi convidada por uma pessoa do Banco Real, lá no balcão, porque viu o trabalho dela, viu a 
simpatia dela, viu o trabalho dela, a forma dela atender e ela foi convidada por essa pessoa pra 
trabalhar no Banco. E ela hoje está assim, muito bem, foi ganhar três vezes mais do que aqui, uma 
bênção. Tá toda bonitona... 
 
No caso, ela mesma trouxe uma demanda, não é, foi o caso da pessoa que precisou trocar do 
segundo pro primeiro andar, ela mesma trouxe essa solicitação, essa solicitação pôde ser 
analisada e facilmente administrada, né? 
 
Foi. Essa foi Meire. Mariana foi a que sentiu-se um pouco discriminada quando eu achei que ela não 
deveria trabalhar na mudança, foi, também teve um chamado, ela foi chamada pra trabalhar no Banco 
Real. Porque observaram, ela foi observada aqui no trabalho o quanto ela estava desempenhando bem. 
 
No caso dela, especificamente nesse caso em que ela pôde colocar o sentimento dela a respeito de 
não participar da mudança, o que foi que gerou de aprendizagem, assim, pra vocês? Porque é 
uma coisa nova, né? O que foi que gerou assim de aprendizagem? Porque foi de uma das suas 
falas, né, que isso foi bom de ter acontecido porque todos aprenderam, né? 
 
É. Pra mim, eu acho que foi um crescimento pessoal pra mim, né, muito grande. Até porque eu 
trabalho como gestora, então isso pra mim foi um crescimento, serviu muito porque foi um 
crescimento pessoal muito grande. Daí, a partir dessa questão de Mariana, eu pude ver que eu não 
poderia ter mais aquele comportamento de poupar. Se eles estão aí, se se habilitam a trabalhar é 
porque eles têm condições, né. 
 
É... outra pessoa que eu tenho é Fulano, que trabalha no acervo. Eu perguntei a ele; eu sempre 
pergunto na entrevista qual é a deficiência, quando ela não é assim uma coisa muito visível, eu 
pergunto, eles dizem. E Fulano se deu muito bem onde, onde dois não se deram bem, que foi no 
acervo, Fulano se deu muito bem, com a pequena deficiência dele. Sabe, ele tem muita lordose, é 
alguma coisa na coluna, mas ele não quer de forma alguma trabalhar no público, ele disse que se sente 
realizado lá em baixo trabalhando com os livros. Então, tá ótimo! 
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No caso, é a função aqui de bibliotecário, eles têm formação de bibliotecário, não? Eles são 
técnicos? 
 
Não, eles são auxiliares administrativos, não é, da biblioteca. São auxiliares da biblioteca; agora, 
sempre que a associação de bibliotecários do estado, né, Associação de Bibliotecários de Pernambuco, 
eles promovem cursos para auxiliares de biblioteca, aí nós vamos enviando nossos auxiliares para que 
eles tenham mais conhecimento, é, como é a política da... bibliotecária, né, porque eles não tem um 
curso superior de biblioteconomia, então, quando aparece um curso que ajude eles a trabalhar na 
biblioteca, que tenha mais conhecimento, então a gente manda fazer. Então, dois, Mariana mesmo, 
participou de um curso excelente que foi feito na Universidade Federal, em convênio com o Senac, o 
Senai. Foi muito bom esse curso, uma carga-horária de 360h, com um curso excelente. É, Mariano já 
participou também de um curso, falta Fulano.  
 
Então sempre há uma formação que é continuada, né? 
 
Ah, sim! Com certeza! E a direção não mede esforços pra isso. Quando há, assim, um curso, aí eu 
passo um e-mail pra ele, ele sempre diz assim... eu envio um e-mail achando que seria interessante, aí 
ele diz: “escolha duas pessoas para ir dessa vez”. E cada vez a gente vai mandando duas pessoas. 
 
E vai qualificando sempre. 
 
É. E assim já foram seis, já participaram seis auxiliares. Três, né, com deficiência. Não, dois com 
deficiência e quatro sem deficiência, mas, é, não tem diferença de deficiente, o próximo que vai até, 
quem vai fazer é o Fulano, que não participou ainda. 
 
Já houve algum tipo de solicitação feita por um deles que não pôde ser suprida porque 
demandaria alguma coisa que a instituição no momento não pudesse atender, já houve alguma 
situação assim? 
 
Não. 
 
Porque o trabalho em si, ele, os profissionais que vieram, eles já vieram com essa possibilidade 
de estar atuando nessa área, não é? 
 
É. Exatamente. Você fez a pergunta com relação a se algum deles já pediu que... 
 
Encaminhou alguma solicitação. 
 
Para atender à necessidade da deficiência, né? 
 
Isso, se houve, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar, no caso da funcionária que 
precisou ser trocada de andar, no caso era uma questão que estava influenciando. 
 
Exatamente, realmente. Eu queria lembrar que aqui na biblioteca aconteceu este caso e no grande 
grupo de funcionários da biblioteca, onde nós estávamos fazendo exatamente uma avaliação da 
faculdade em si, enquanto instituição, né, para nós funcionários, então, uma das pessoas que têm 
deficiência falou da dificuldade que tinha para, que era preciso fazer uma rampa para chegar em tal 
lugar e essa rampa foi providenciada. Você entende? Como é interessante. 
 
Então foi uma medida de acessibilidade, no caso, não é? 
 
É. Não foi na biblioteca, mas foi no grande grupo, sabe. E foi tomada providência. 
 
Assim, na sua visão, como é que o público em geral lida com o fato de estar sendo atendido por 
um profissional que apresenta aparentemente uma deficiência? O público da biblioteca que é 
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um público bastante grande. É possível perceber algum tipo de pensamento dos alunos ou até 
dos próprios colegas que vêm aqui? 
 
Não. Eu acho que não acontece. Não sei se se passou alguma coisa na cabeça, não dá pra perceber 
porque a alegria é grande, sabe, entre eles lá... se gostam muito, se falam e chegam e batem as mãos e 
é aquela alegria, todo mundo é amigo de todo mundo. Não há nenhuma discriminação, nunca ocorreu 
um fato de alguém chegar pra mim para reclamar por ser atendido mal por tal funcionário. E já 
chegou, mas nunca por uma pessoa que tenha deficiência. Porque sempre acontece alguém que às 
vezes acha que não foi bem tratado, mas nunca aconteceu, nunca foi relacionado a um dos 
funcionários que tenha deficiência, sabe. 
 
No caso, vocês aqui fazem sempre momentos de reunião, aqui nessa instituição, não é? E isso 
acontece entre as chefias também, separadamente, ou sempre no grande grupo? 
 
Sempre. As chefias também. Acontece. 
 
E já houve alguma situação em que o próprio funcionário com deficiência trouxesse, que ele 
sentisse necessidade de colocar para a integração no grupo ou alguém já apontou, já colocou esse 
fato de agora estarmos com um colega com deficiência, isso já chego a tona, assim, até pra ser 
verbalizado? 
 
Não, eu nunca passei por isso, eu nunca vi, nunca vivi isso. Se aconteceu foi em outras oportunidades 
quando eu não estivesse presente, mas sempre eu, tudo eu tou sempre participando, mas nunca houve 
não. Eu acho interessante também até aqui na IES, a gente ter pessoas que têm deficiência e chegou 
mesmo a crescer na própria instituição. Pessoas que, é pessoa que entro, vamos dizer assim como uma 
recepcionista e hoje é professora. É, trabalha no setor de comunicação, é, professora mesmo de 
comunicação. Quer dizer, eu acho louvável isso, né. E a pessoa desempenha muito bem porque crescer 
dentro da própria instituição, né. E a pessoa que, numa boa, sabe, sem problemas nenhum.  
 
Então, vocês têm oportunidade de ascensão na carreira, no caso, são concursos internos que 
existem aqui? 
 
Existem aqui. Assim, é, quando acontece de existir uma vaga em algum setor, aí pergunta-se se às 
vezes até há mesmo, não sei se é questionário, uma provinha, uma coisa, que eles participam pra ver 
quem é que fica com aquela, com aquela vaga. Até porque depende do perfil, né, adequado para aquilo 
ali. Então participam sim, mas eu tive a felicidade de os meus funcionários, pelo menos os que, os 
portadores de deficiência, nunca pedirem pra sair. Se nunca pediram pra sair, e aqui é um trabalho 
assim que exige muita agilidade, muita coisa, pra lá, pra cá, pra cá... estão satisfeitos. 
 
São identificados. 
 
É. 
 

 
 

IE-04 
SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 

 
Aqui nessa instituição de ensino superior vocês têm algum funcionário com deficiência? 
 
Temos. Não é fácil conseguir, isso já vem sendo uma exigência de lei né? Já vem de alguns anos, só 
que tem um tempo que a DRT nos dá um alivio, vamos dizer assim, nos dá uma folga, a gente suspira 
um pouquinho. A grande dificuldade, não sei se eu tou antecipando muito, a grande dificuldade é 
encontrar profissionais qualificados. 
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No caso, eles ocupam que postos de trabalho aqui? 
 
Nós temos, desde de funcionários de limpeza, como também temos um professor, então não é fácil 
conseguir. 
 
Quais são as dificuldades de conseguir esse profissional? 
 
Olha, hoje eu sei que tem um banco, não sei se é uma empresa, a própria DRT, está fazendo como se 
fosse um banco de pessoas para você conseguir profissionais, buscando lá, contactando com eles e 
tentando dentre desses que eles tem selecionados algum vai lhe atender, porque o grande problema que 
a gente  tem  encontrado é justamente esse, eles mesmo, por conta da deficiência, não sei, não 
procuram se qualificar, acho que esse daí é o grande problema, o eles não procuram buscar assim, 
instituições que ajudem nessa qualificação, claro que o mercado de trabalho está começando agora, 
não faz tanto tempo, mas se mais gente tivesse qualificado mais a gente daria espaço. 
 
No caso da instituição de vocês, quando você precisaram recrutar, vocês tiveram dificuldade 
porque, por causa da qualificação? 
 
Olhe, tivemos um dia aqui, que eles vieram através de contato, porque a gente não quis divulgar, 
porque isso viraria um pandemônio, né? Mas deu gente até de são Lourenço da Mata, de outras 
cidades veio, mas você veja, tinha gente que enquanto esperava a seleção o contato primeiro, primeiro 
a gente fez um contato, daí entrevistava para saber das possibilidades, e de onde ia à experiência de 
cada um, teve um que caiu do banco enquanto esperava porque dormiu, um profissional que está numa 
expectativa de ser selecionado e durante a espera do primeiro contato, dorme de cair no chão, de cair 
do banco, você vai esperar o que desse profissional? É difícil não é? E assim pelo menos até hoje só 
conseguimos esse professor, de ensino superior, porque de nível médio é mais difícil ainda, você 
encontra mais assim, tipo serviços gerais, para limpeza para esses serviços assim, para esses serviços 
assim você encontra mais gente porque eles não têm experiência nem capacitação, é onde nós temos 
mais pessoas aqui. 
 
No caso dessas pessoas que estão na casa hoje, qual o tipo de deficiência?  
 
Olhe, nós temos gente com deficiência de membros né? Nós temos, a maioria é deficientes,  temos 
auditivos, deficiência de  membros, deixa eu ver se temos mais algum especifico, não, deficiente 
visual nós não temos até porque fica difícil de enquadrar um deficiente aqui, por ser uma instituição 
que lida com n tipo de públicos, temos  a parte do colégio que tem crianças de educação infantil a hoje 
a pós-graduação que hoje nós temos né? E visual nós não tempos nenhum, é mais auditivo e de 
membros. 
 
Quando vocês precisavam buscar esses profissionais vocês tinham um perfil idealizado para 
ocupar cada cargo? 
 
Olha o primeiro impacto,  foi da exigência da Lei, a gente não tinha realmente onde colocar, 
visualizamos assim, nós tínhamos só a obrigação de contratar, mas a gente no momento  o quadro todo 
formado,  não precisava de nenhum profissional, especificamente e ainda principalmente, e ai os 
primeiros que fomos conseguimos nós fomos encaixando, na verdade tínhamos alguns na casa como 
auditivos, nós tínhamos uma senhora que já era da lavanderia, né? E aí ela fez o exame e foi 
constatado já a deficiência auditiva, nós tínhamos um outro funcionário também da casa com 
deficiência auditiva, e os demais a gente foi colocando é..  encaixando de acordo com as condições de 
capacitação que eles tinham, na verdade nenhuma,  foram aprendendo aqui, tinha gente que fazia 
faxina, é ...  apesar da dificuldade de locomoção mas conseguem andar diretinho ai a gente colocou, no 
serviço de limpeza nós temos, tentamos com uma outra menina com deficiência de membro, na 
educação infantil para lidar com as crianças, mas ela interagiu tanto com as crianças que havia até uma 
troca, vamos dizer, de baixar ao nível dela, das crianças e até a coordenadora teve dificuldade em lidar 
com isso, é criou um problema com as famílias né? Ela não sabia distinguir o lugar que ela estava, a 
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diferença do posto que ela ocupava apara a distância que existia, porque ela era uma moça de uns 18 
anos, 19, dai ficou difícil e tivemos que transferi-la para um setor que lidasse mais com adultos, mas 
ela já vai acho que no 4º setor para ver onde ela vai se encaixando devagarzinho, para não despedir, é 
uma menina nova né? E também nós estamos dando mais uma oportunidade e ela tá ficando né? E 
acho que agora ela se organizou mais. 
 
E ela estava com as crianças e isso chegou a atingir o relacionamento das crianças em sala de 
aula? 
 
Sim, porque de qualquer forma, às vezes ela deixava a tarefa dela principal, que era cuidar das 
crianças pra vamos dizer assim, pra brincar, descia mesmo ao nível das crianças, às vezes  até 
em  discutir com as crianças, a maneira de tratar com ela, ela se igualava mesmo, não tinha distinção 
para ela. 
 
Ela tinha deficiência de membro? 
 
De membro, no braço, ai fica complicado... Porque você não também uma escolaridade que lhe 
permita até qualificar para outros setores, por exemplo, uma secretaria, poderia desenvolver uma 
atividade na secretaria, mas não tem um grau de escolaridade para isso, ai fica complicado. 
 
No geral tem sido assim? 
 
No geral tem sido assim. Num atendimento, você diz, é vamos botar numa portaria, mas quando você 
vai ver cadê a escolaridade, o português, a maneira de tratar, de falar, e não é uma coisa que você vai 
conseguir num curso de capacitação, de pouco tempo, porque é uma deficiência que vem desde 
quando ela era pequena, a família não cuidou, vamos dizer assim, dessa parte e você não tem agora em 
pouco tempo transformar essa pessoa, em um profissional que vá atender determinados requisitos para 
exercer aquela função. 
 
Vocês estão sentindo a necessidade de fazer esse recrutamento há quanto tempo? 
 
Olhe, desde 92, eu acho, começou de forma mais intensiva, não! 93, a gente está em...  2002, 2003 
veio, começou muito assim a exigência que nós temos que ter de acordo com o numero de pessoas o 
nosso percentual é de 3%, aí hoje nós temos na casa já sete pessoas. 
 
E as pessoas trazem no seu currículo delas a informação da deficiência dela? 

Não, não trazem. 

E como é isso? Da oportunidade. 

A nossa busca de mercado é mais através de nossos próprios funcionários, conheço alguém ali... E 
foram indicando   e a gente foi selecionando tentando conseguir.  

E as deficiências das pessoas que trabalham aqui são aparentes? 

São aparentes sim. A exigência legal é que tem que ser aparente, aí o grande problema, ele não 
aceitam que seja, por exemplo, nós temos uma funcionária que ela não tem um seio, ela tem 
dificuldade, foi um tipo de CA, que hoje deixou o braço dela muito inchado, entendeu? Ela tem 
dificuldade de manusear o computador, ela já tem uma qualificação, claro, né? Claro, foi isso que eu 
discuti, quero dizer tentei chegar a um consenso na DRT, essa menina, essa senhora, qual vai ser a 
empresa que em uma seleção vai dar oportunidade de trabalho a ela? Não vai, vai ver que ela tem uma 
deficiência, está certo que a dela vai ser sob a roupa, mas causa um problema em relação ao braço da 
parte do seio onde ela teve a amputação, porque incha, porque ela sente queimação, dores e tudo mais 
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e numa seleção, claro que eles não vão deixar de dar uma oportunidade a uma pessoa 100%, porque 
você sabe que é obrigatório fazer o exame médico admissional, né? Eles vão constatar isso, informar... 
a empresa não vai aceitar essa menina no emprego, mas aqui nós aceitamos, mas só que ela não conta 
na cota.  

E pra você, a que se deve essa falta de aceitação? 

Porque o mercado é muito exigente, e outra coisa, às vezes tem uma certa tendência, como agora a 
tendência é para que? Para gente jovem que acaba de se formar, que tem MBA, que domina um 
idioma, entendeu? Dai à gente vê em grande parte, não aqui,  que aqui nós temos funcionários que... 
Que se entendem por gente... Não sei se você se lembrar, de... não sei se é da sua época, Miguel, aqui 
nós temos pessoas de muitos anos, na seleção não se vai atrás desse modismo, dessa coisa jovem e 
também tem outra tendência de seleção que e melhor ficar com o antigo que já conhece, que domina, 
que vamos dizer assim que tem uma paixão pela empresa, do que essa gente jovem que  muitas vezes 
querem mostrar numero, e muitas vezes não é por aí, que as vezes deixa de ver o básico que é aquela 
relação de amor, de amizade, de confiança, que o tempo trás, não é isso? E mais a gente vê isso, hoje a 
empresa seleciona pela aparência, pela capacitação de conhecimento quando mais alto grau mais 
acham que ele está capacitado, mas só esquecem de ver as vezes que nem sempre o QI tem o valor do 
QE que hoje, graças a Deus, já estão dando muito mais atenção ao quociente emocional do que ao do 
QI, já está provado hoje que nem sempre é o mais importante, ai eu acho que essas empresas vão atrás 
disso e tem certas, certo ou não, certos economistas que acham por conta assim chegaram a quebrar, 
por darem valor a essa turma jovem porque não tem experiência, não tem bagagem, não sabem lidar e 
forma mais ponderada, o tempo é que ensina você agir assim, a experiência que ti dar maturidade no 
relacionamento que é básico, normalmente uma atividade que lida 24 horas com pessoas. 

No caso da seleção da qual as pessoas com deficiência participam, como é que vocês são uma 
empresa privada, não tem obrigação com concurso, vocês usam edital, como é que é? 

Não, o nosso contato até hoje, foi assim, no boca a boca, porque para a gente divulgar, os padres tem 
medo de transformar aqui em um lugar que chame muita atenção, que podem pesar  depois na 
imagem, assim, ora, está divulgando que está selecionando n pessoas enche aqui de pessoas, e você 
sabe que cria tumulto né? que a gente vê que acontece, então agente vai de uma forma bem caladinha 
tentando alcançar e ir buscando também em outras instituições, porque a minha deficiência de 
conseguir de conseguir pessoas eu vejo com meus colegas de outras instituições quando a gente se 
reúne em seminários e tudo, todo mundo tem sempre a mesma queixa, não temos um centro especifico 
especializado onde nos vamos buscar essas pessoas, aqui em Recife não tem, eu fiquei sabendo que a 
DRT está fazendo isso, mas não é por exemplo, selecionando só aquelas pessoas que tem capacidade 
para determinado... Não, ele está pegando as pessoas que deixam lá seus currículos que tem 
deficiência e você chega lá e então você bota ali, um que vai li atender, mas você não sabe se ele tem 
condições desenvolver aquela tarefa que você está precisando. 

Vocês já sentiram que algum candidato não teve a qualificação suficiente para  vocês? 

Já. 

Para alcançar o posto de trabalho? 

Esses novos todos que chegaram aqui, fora os que nós já tínhamos na casa, todos eles não tinham e foi 
com o tempo e paciência que... E como eu lhe disse remanejando de uma função pra outra que fomos 
conseguindo, né? E é tanto que até hoje não despedimos nenhum, apesar que nós podermos fazer. A 
Lei nos permite demitir, mesmo porque a gente precisa preencher a cota de qualquer forma né? E 
segundo porque tem o lado social, né? Um lado humano, a gente sabe que eles è muito mais difícil 
conseguir uma vaga em relação a outras pessoas que não tenho deficiência  nenhuma e ai a gente vai 
trabalhando com eles e estamos conseguindo. 
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Existe algum tipo de deficiência que você acham que não seriam adequada para algum posto de 
trabalho? 

Olha, devido às atividade daqui, hoje eu acho que talvez o deficiente visual porque nós temos 
portarias, ora nós não podemos ter um deficiente visual, isso  eu debati muito com o fiscal da DRT, 
portaria entra n pessoas como é que ele como deficiente visual vai ter o controle, não é verdade? Tanto 
a portaria de lá como essa aqui também tem uma jovem como você a viu, mas ela também precisa 
enxergar para poder ver as pessoas que estão entrando, porque aqui vem atender o diretor financeiro 
que hoje é o Padre Moisés e o diretor  geral da instituição né? Tem o Diretor da faculdade à noite, e 
tem a faculdade também, então, quer dizer. Monitora tem que ter uma pessoa que enxerga e fora isso 
os serviços de secretarias que tudo você tem que ver mesmo né? E você transformar uma atividade 
aqui dentro em braile, para poder adaptar, fica muito complicado, entendeu? 
 
Que tipo de dificuldade vocês verificam nesse processo, caso você recebam o currículo de uma pessoa 
com deficiência visual? 

Olha aqui eu realmente não vejo em que setor se encaixaria. Sinceramente porque para ser trabalho de 
secretaria teríamos que ter todo um trabalho voltado, adaptado ao braile para ele poder trabalhar com 
isso e como a coisa aqui acontece de forma rápida você não tem aquele trabalho metódico de... 
Sistemático, que você pudesse transformá-lo, adaptá-lo para que um profissional dessa área pudesse 
trabalhar , você não tem, seria difícil.  
 
É no caso, essas pessoas que já estão na casa hoje elas já fizeram algum tipo de solicitação, é por 
exemplo, estar trabalhando do setor físico e ai para que ela pudesse melhor se desenvolver no setor, 
ela chegou a conversar com você ou com uma outra pessoa daqui , desse departamento? 

Não. 

Para verificar, assim, de que forma a limitação dela poderia ser melhor atendida se fizesse 
alguma adaptação? 

Não, Não. 

Não houve ainda? 

Não. Se bem que hoje o colégio tem uma adaptação toda voltada para o deficiente físico, mas usuário, 
nosso aluno... É nós já temos toda uma adaptação né? De banheiro, de instalações, as instalações 
físicas hoje são todas adaptadas né? Elevadores, que a gente teve que botar também por conta disso, 
né? Mas eles mesmo não  vêm eu não sei se é uma coisa cultural da própria assimilação, eles já se 
conformaram com isso, eu acho que já é uma aceitação eles não procuram né?  Progredir, não 
procuram buscar novos conhecimentos, uma melhora, um crescimento cultural, assim, social, é, estão 
felizes com o que têm e eu acho isso interessante. 

No caso nós começamos a conversar no inicio você colocou que tem uma pessoa que é docente? E 
aí, como foi à seleção dessa pessoa, já que é tão diferente o grau de escolaridade com relação aos 
outros funcionários? 

E ele ficou difícil da gente saber, mas desde, do primeiro momento que ele veio trazer o currículo dele, 
ele disse que realmente tinha essa deficiência, como ele usa calça comprida realmente fica difícil da 
gente observar, mas  ele  colocou-se a disposição  para que, ele sabia da Lei, sabia que precisávamos 
dessa pessoa para cumprir a cota e aí a gente... E a instituição precisa né? E é importante e eu acho que 
quanto maior o nível de escolaridade melhor tanto para a sociedade observar isso né? Para acabar com 
certa discriminação para também servir de exemplo para os demais, não? Quer dizer, eu acho que 
quanto maior a escolaridade melhor para você atingir o seus objetivos não é o emprego em si, por 
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exemplo, a gente sabe que tem essas pessoas que trabalham com a gente na limpeza, são pessoas 
carentes que realmente precisam de um trabalho, mas um professor de 3º grau ele tem já outras 
instituições, já uma pessoa que não precisa claro, mas já é uma outra condição e o exemplo dele, com 
certeza, principalmente por ele ser docente  é que o exemplo dele chega a atingir a cabeça das pessoas, 
e lidar com a discriminação não é fácil. 

E a seleção dele. Como é vocês fazem a seleção deles, vocês fazem  teste de habilidade prática, 
uma prova teórica? 

O processo de seleção de professores  é sempre feito mais pelos coordenadores, eles selecionam pelo 
currículo. Eles examinam o currículo e vêem da necessidade, se aquele profissional atende as 
disciplinas, ninguém ainda saiu em busca, ah eu vou selecionar um professor com deficiência, mesmo 
porque como aqui é aberto, ele professor foi deixar seus currículos, não é? Não chega aqui, currículo 
de pessoas com deficiência, não chega. 

E se chegasse? Como é que vocês procederiam? 

Com certeza, não teria discriminação nenhuma e ia assim, contratá-lo, é o importante era ver o 
atendimento que ele vai fazer aquela disciplina né?Se realmente ele tem a capacitação necessária. 

No caso, quando essas pessoas começaram a ocupar as vagas aqui, houve um impacto diferente, 
que ela causou? 

Houve. 

Como é que foi? 

No começo, hoje nós temos aí né? Um... Ele é deficiente auditivo e não tem voz, como é que chama? 

Surdo-Mudo. 

É mudo, né? Aí o difícil é você manter o contato, né? É para entender a linguagem dele, fica meio 
complicado, mas outros colegas já interagem com ele, conversam a maneira deles, já entenderam os 
sinais que ele usa para se comunicar e hoje até vemos como uma pessoa normal, as meninas que têm 
deficiência, também, porque são mais mulheres do que homem, né?  Também não têm dificuldade 
nenhuma. 

E esse ocupa que cargo? 

Ele trabalha no jardim, cuidando do jardim. 

Ele fala através da LIBRAS? 

 
Sim, mas não é nem, que ele aprendeu. Ele tem até a própria linguagem dele, é totalmente sem, como 
vamos dizer, sem aprendizado nenhum, o que ele aprendeu é, com a experiência de vida dele mesmo. 

No caso, quando essas pessoas vieram ocupar esses cargos, isso gera um tipo de impacto, né? 
Como a gente tá conversando, vocês sentiram a necessidade de ter uma conversa com a equipe 
ou com eles, houve momentos assim, de busca de conscientização, foi preciso  isso? 

Não, de forma alguma, eles começaram e todo mundo percebeu, mas aceitou de forma normal sem 
problema nenhum. 

 



 195 

E o rendimento no trabalho? 

Veja bem, até hoje a gente tem, assim,  a gente sabe que eles não têm a mesma habilidade que um 
funcionário normal tem. A gente sabe, também que por conta disso não se cobra deles o que ele o que 
outro poderá desempenhar melhor a atividade, mas nem por isso também eles deixam a desejar, vamos 
dizer que eles não sejam a 100% mas chegam a 90% e aí a empresa tem consciência disso e trata eles 
de uma vez foram também sem aquela cobrança, entendeu? Porque sabe da limitação. 
 

Essa defasagem se dá pela falta de qualificação? 

Principalmente,  e por conta dessa coisa cultural que eles trazem, entendeu? Eles trazem isso, é como 
se, bom, eu faço isso e você me aceita como eu sou e pronto, é uma espécie de acomodação, 
comodismo deles entendeu? É, eu observo né? Que é mais por aí? 
 

E com relação à deficiência ela atrapalha, em si, a deficiência é um problema para executar uma 
tarefa? 

É, porque tem determinadas atividades que por conta de precisar de mais agilidade de pessoas que 
sejam, vamos dizer assim, que não tenham problema nenhum, é às vezes você deixa de chamar aquele 
funcionário, chama o outro, mas quem vai fazer essa outra atividade sabe que é porque aquele outro 
funcionário não consegue devido a uma certa deficiência que ele tem, por exemplo, essa jovem que 
tem só um braço perfeito e o outro não tem, então não podemos pedir para ela ajudar  na limpeza da 
sala a tirar uma cadeira de um lugar, porque ela só tem uma mão, não é/ ai você já não conta com ela , 
então ela fica assim mais limitada para determinadas atividades, quando a gente vai colocar, remanejar 
para um setor a gente tem o cuidado de ver quais as atividades que ela vai desenvolver para que dentro 
daquela limitação dela ela consiga desempenhar a tarefa dela direitinho, quer dizer, a uma 
preocupação voltada para eles executarem a tarefa dentro das possibilidades que eles tem. 

Para a gente fechar, se fosse para a gente fazer um balanço, dos anos que você vem recrutando 
esses profissionais até hoje, o que é que mudou na concepção da instituição com relação a isso, 
ou você já tinham um olhar voltado para isso, houve benefício para essa empresa como um 
todo? 

Olhe, veja bem, aqui é uma instituição de formação, acima de tudo, não só educativa mas, acima de 
tudo é religiosa e se preocupa realmente com o social, não é porque eu trabalho aqui há trinta anos, 
mas tem essa preocupação de trabalhar com o social, de trabalhar com os excluídos, de trabalhar com 
os deficientes seja de qualquer instancia que seja, nós temos um trabalho social voltado para os jovens 
pequenos esses daí dessa área dos coelhos todos,  você vem, os Padres trabalham com esse tipo de 
pessoa né? Um pouco excluídas da sociedade, do convívio social? 

Então... 

Aqui, graças a Deus, é uma instituição que vê muito esse  lado humano, porque não assim o fosse, a 
seleção de pessoas aqui era muito mais rigorosa e geralmente você admite aqui pessoas, por exemplo, 
se fui eu quem indiquei, e o padre faz uma conversa, quer dizer ele mesmo como religioso, ele não 
sabem os itens básicos necessários para contratar uma pessoa, mas se fui eu que apresentei ele vai da 
minha indicação, na boa fé e aposta nisso então é muito visto o lado humano e para demitir um 
funcionário é preciso  abuso.Às vezes, tem gente aqui que  já tem uma grande bagagem de abuso e 
nem por isso se demite aqui, porque é muito visto esse lado humano. Então aqui, graças a Deus, essa 
instituição vê muito o lado humano mesmo, não é nada muito de rendimento, de produção, não tem, é 
preciso fazer o trabalho e faça não é? Que faça direitinho e que não comece deixar nenhum exagero 
para que eles não tenham que tomar uma atitude que seja a demissão, que é traumático, eu acho que é 
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mais traumático para eles, padres, que para os demais e para outras empresas né? A demissão aqui é 
muito pensada é muito bem estudada quando ela vem acontecer é porque não tinha mais o que fazer. 

 
 

 
IE-05 

 
SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 

 
Aqui nessa instituição de ensino superior você tem algum profissional com deficiência? 
 
Olhe, é, Lívia, assim, em princípio, creio que não. Deficiência no sentido assim, quesito visual e 
termos de locomoção, não. Agora é engraçado, partindo da teoria, não é - essa já é uma questão minha, 
uma visão minha -, que é tão difícil a gente, assim, definir o que seria deficiência. Que isso para mim 
também é uma deficiência. 
 
Óculos. 
 
Por exemplo, nós temos várias pessoas, obviamente, que possam vir a ter algumas limitações, em 
termos visuais, termos enfim até a própria questão da idade, é temos funcionários muito antigos aqui, e 
que podem trazer algum tipo de limitação, no sentido de carregar um peso, de se locomover para um 
andar muito alto. Agora, o estigma mesmo da deficiência como ela é legitimada, a deficiência formal 
não.  
 
Vocês já tiveram a situação de receberem algum currículo que tivesse essa especificidade? 
 
Não. Veja só, é interessante, o RH mesmo quanto trabalho formal ele existe a partir de 2002 pra cá e 
ele tem pouco tempo. Quem iniciou fui eu e a Professora Nair, que é psicóloga, e eu sou psicólogo 
também, e nós implantamos em 2002. E de lá pra cá nós não tivemos nenhum tipo de demanda, 
entendeu? Agora, eu posso te adiantar, nunca houve. Agora eu me lembro, nós temos um deficiente 
auditivo, ele trabalha na reprografia, e inclusive ele foi selecionado no meu período e quem 
acompanhou fui eu Ele era para trabalhar como digitador, eu me lembro que na época eu cheguei a 
salientar com alguns diretores administrativos, nós temos um dos candidatos com deficiência auditiva, 
aí, teve alguma política contrária e a posição da diretoria foi “não, desde que ele atenda o perfil” e eu 
acompanhei esse caso, é engraçado né? Lívia, agora me veio, e eu acompanhei esse caso, e ele ainda é 
nosso funcionário e ele é tido pela chefia como um dos melhores, porque a reprografia trabalha muito 
com a digitação do material, reprodução de material, textos, e como ele não ouve ele tem pouca 
influência do ambiente externo, então a qualidade do trabalho dele é superior dos demais, isso dito 
pela chefia, porque eu obviamente tentei acompanhar e a chefia disse por incrível que parece ele tem 
um melhor rendimento porque ele se dispersa menos entendeu? E a audição deficiência auditiva leva 
também a uma dificuldade de expressão verbal  mas ele interage muito bem, então, veja até hoje, ele 
faz o que,  isso já deve fazer nuns três anos, eu nunca tive nenhum tipo de informação, assim uma falta 
de acompanhamento ou seja a deficiência dele não impediu nem de trabalhar tecnicamente, nem de se 
relacionar com os demais. 
 
Ele já chegou a fazer algum tipo de solicitação para que a atividade dele fosse mais bem 
desenvolvida?  
 
Não, graças a Deus ele nunca me procurou, depois que entrou, eu é que tomei a iniciativa de 
acompanhá-lo, conversando com as chefias tudinho, o retorno que eu tenho é que os colegas gostam 
muito dele, ele se relaciona bem, não é do tipo que se exclui do meio, não, interage, e o trabalho muito 
elogiado, inclusive no processo de seleção eu me lembro ele não acentuava isso, entendeu? É um tipo 
de pessoa, ah tem detalhe que é importante também frisar, ele tem um nível socioeconômico melhor, 
ele não é uma pessoa de baixa renda então a gente percebe pela polidez da educação, ele teve uma boa 
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escolaridade possivelmente, ele deve ter um bom alicerce que o fator econômico deve ter ajudado, 
porque ele não trás, ele nunca trouxe isso como um tentativa de, eu digo assim, existe na nossa 
sociedade, eu posso estar falando, existe na nossa sociedade uma questão que eu coloco como crucial, 
que é discriminação econômica, o deficiente quando ele tem recursos, ele na minha visão, ele é  menos 
discriminados, e por incrível que pareça esses são, os que geralmente  chegam no mercado de trabalho, 
pois estudaram, possivelmente de alguma forma tiverem facilidade de locomoção com motorista ou 
carro adaptados entendeu? Então, eu noto que por trás da deficiência física tem uma deficiência muito 
maior que a deficiência do sistema. Do sistema que exclui economicamente as pessoas por não 
abrirem portas, tanto os que não tem a dita deficiência, e os que tem aí que são excluídos porque as 
pessoas que eu conheço, no caso esse que eu me referir. Esses que eu me referi ele é, notoriamente, ele 
é de uma situação socioeconômica privilegiada, pela polidez e até pela forma de não usar a deficiência 
como uma veia de acesso não, ao contrario ele que mostrar as competências e deve ter tido todo um 
alicerce. E eu percebi isso em outras organizações, instituições, porque eu conheço outras pessoas com 
qualquer tipo de deficiência, mas geralmente que fizeram curso superior que tem todo um aparato, é 
interessante isso, na baixa renda, eu tenho a impressão, que essas pessoas devem ser dobradamente, 
duplamente, vamos dizer assim, por conta mesmo da deficiência e das questões das dificuldade que 
elas devem ter para lidar com essa própria deficiência, que é uma deficiência de um sistema num 
sentido maior. 
 
Então, assim no caso, como é que essa pessoa especificamente chegou até você? 
 
É, essa pessoa, é uma pergunta interessante, porque pela forma como ela chegou a gente já percebe, a 
mãe, o pai dela, ou alguém da família dela conhece alguém que ocupa um cargo interessante na 
empresa, né? E disse: “olha, tem o meu filho agora, e tudo, eu gostaria que ele fizesse parte do 
processo. Apesar da dificuldade da deficiência auditiva, ele é uma pessoa, um bom menino, e trabalha 
bem”, veja, aí, já reforça essa questão, ele não veio como um candidato que normalmente vem pelas 
vias comuns de mandar currículo, de marcar de agendar, não, ele já foi a indicação de alguém, de 
alguma forma já tem algum acesso a um nível gerencial até por transitar nesse IES, então, era um 
candidato que independente da deficiência, aí já reforça a hipótese anterior, que ele já tem, vamos 
dizer assim, uma rede de relacionamentos diferenciadas pelo nível econômico ao qual ele pertence. 
 
No caso, o processo seletivo de vocês, é para profissionais, é você não são uma empresa publica, 
é, vocês não tem obrigação com edital de concurso, nada disso. Como é que acontece o processo 
de seleção convencional de vocês? 
 
Nós trabalhamos na realidade com três segmentos né? 
 

 Interrupção 
 
A questão do impacto em ter um profissional com deficiência trabalhando aqui... 
 
O impacto veio de mim, essa curiosidade que eu tenho... e eu fui acompanhando junto com a gerência 
da área nada, nada, nunca teve nada... junto com ele em alguns momentos com ele no corredor 
porque... sempre observava a adaptação. 
 
Tem como você descrever que coisas dentro desse impacto fizeram parte desse seu primeiro 
olhar em relação a isso, porque não deixa de ser uma coisa nova, né? 
 
É exatamente, né? É um pergunta bem interessante, em primeiro lugar, é por mais que a gente teorize, 
a diferença... é... eu percebo uma coisa, devido assim, uma coisa é eu ter a informação, deficiência não 
impede das pessoas lidarem né? Transitarem, enfim, vivendo..., se é  uma informação, mas nossa 
formação é exclusiva é para excluir o diferente, então, o que eu percebo que sempre diante de um 
deficiente, isso eu tou querendo fazer uma auto-analise né? E sou uma pessoa de formação em 
psicologia que procura estar sempre atento a isso, então imagine para uma pessoa que não param para 
pensar nisso, foi o que eu tive, eu digo assim, uma coisa é a informação e outra coisa é a  formação é a 
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gente tem, então vem um candidato que  já tem dificuldade de expressar-se verbalmente, que não ta 
ouvido com certeza, há uma certa quantidade de fantasia que a gente cria, será que vai dar certo? Será 
que estou fazendo mal para esse rapaz? Ele vai ser exigido por coisas que não poderá fazer? Até que 
ponto é interessante para ele usar o emprego como uma forma de abrandar esses... há realmente... e eu 
estou sendo bem franco né? Há uma tendência nossa, até pela formação que a gente tem, dessa 
sociedade espetáculo, nós vivemos numa sociedade de espetáculo, onde tem um corpo perfeito e tá 
chegando a um ponto que não precisa ter uma deficiência física muito acentuada, basta  passar um 
pouco do peso, não tenho a altura definida, então você tem padrões que são eleitos como normalidade, 
então não adianta a gente dizer eu aceito , se a nossa formação é pra estar sempre em busca da 
perfeição, então realmente eu notei um impacto nesse sentido, eu comecei as fantasias que ele poderia 
não poderia dar conta e que eu estaria fazendo um mal e não um bem a ele e ... do acompanhamento 
que eu faço geralmente aos outros. não digo com ele que é mais acentuado, então não tem como, é a 
formação da gente, com essa educação escolar e até extra-escolar, como por exemplo, no meu mundo, 
na minha historia de estudante eu localizo pouquíssimos contatos com pessoas deficientes né? Então, 
com certeza se eu vou ao médico, e até em outros ambientes não escolares, eu vejo uma pessoa, por 
mais que eu diga, não, eu aceito, mas sempre vai haver aquele olhar de piedade ou de curiosidade, ou 
até eu digo assim os preconceitos disfarçados né?, então as vezes a admiração ela também cobre o 
preconceito, oxe! Como é interessante, como realmente fosse o diferente, não é?   
 
E no caso dos colegas que conviviam com ele? Os que conviviam com ele mais de perto, no 
próprio setor? 
 
Isso com certeza, isso tranqüilo, eu nunca vi nenhum comentário, nunca soube de nenhum tipo de 
exclusão, ao contrário, interessante, você me fez essa pergunta e agora está me vindo uma série de 
coisas... a gente guarda tudinho e ai é só acionar que vem, é a mudança que esse rapaz teve. 
 
Como profissional? 
 
Sim, como, e até de aparência física, quando ele veio a gente percebia assim, até na forma de se pôr, 
embora ele não usasse a deficiência como uma forma de chamar a atenção, de adquirir ganhos com 
isso, mas a gente  sentiu uma certa inibição com o passar do tempo, eu percebo ele muito mais 
desinibido, muito mais soltou entendeu? Isso reforça que não houve, até mesmo dito pela gerência, 
não há problemas, ele se adaptou, todo mundo gosta dele, e a própria fisionomia dele e o movimento 
dele ficou totalmente diferente, o que é natural, isso independe de deficiência, né? Todo mundo que 
chega numa situação nova tem aquele tempo de adaptação independente de ter deficiência ou não, mas 
no caso dele especifico, não foi só, isso é uma visão minha, não só de uma adaptação funcional, mas 
eu acho que ajudou bastante né? Na construção desse sujeito mesmo né? De estar em um ambiente de 
trabalho que não é discriminado nem pra mais nem pra menos, ninguém poupa ele, o nível de 
exigência é igual, então é interessante, o que tá sendo bom pra mim também, eu nunca o chamei para 
rever também, aí quer dizer eu não sei se conscientemente ou inconscientemente, não seria uma forma 
de discriminação, eu precisaria parar para pensar, eu chamo outros, e eu vou ainda chamá-lo , porque 
ainda estou arraigado do doente, do deficiente, vamos chamar a coisa diferente, para ver como essas 
coisa diferente está funcionando, então, eu precisaria até rever essas questões, mas por outro lado me 
veio essa questão na minha cabeça, de eu vê-lo porque eu estou  me baseando numa percepção bem 
pessoal, seria interessante, mas para eu fazer isso eu teria que pensar, né? Porque isso teria que ser 
uma norma de acompanhamento não só para o deficiente, porque para mim se existe uma norma que 
se aplica só a um deficiente ela legitima o preconceito, porque as pessoas com deficiência têm que 
serem chamadas sistematicamente ou não pelo arraigar, para verificar o nível de adaptação, então eu 
acho que nós devemos pensar um pouco sobre algumas ações que podem parecer positivas e 
favoráveis, mas elas encobrem o preconceito. 
  
No caso dos funcionários, o que é que acontece quando o profissional é contratado e aí ele 
sempre volta ao RH, para conversar de vez em quando, como é que funciona? 
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É, geralmente, eles normalmente são contratados ele passam pelo um treinamento inicial, então nós 
encaminhamos ao Diretor de Marketing, então ele vai mostrar um pouco sobre a história da empresa, 
apresentar as pessoas, faz um tour, né? Pelos principais setores, e em reuniões de desenvolvimento 
interpessoal é, por exemplo, como eu te falei, a gente não faz somente o recrutamento e seleção de 
pessoal, a gente faz o desenvolvimento de relação, principalmente nas relações interpessoais, onde a 
gente sempre reencontra essas pessoas, ou em média, depois de um ou dois anos, essas pessoas vêm 
para apresentar algumas dificuldades, que é natural né? Olha, eu queria ser, ou pedir transferência com 
dificuldade com a chefia, dificuldade com o próprio relacionamento, né? Uma coisa... é um negócio 
assim, de plano de carreira, né? É muito comum, depois de um certo tempo, as pessoas começarem a 
perguntar o que é que tem internamente? Ou tem interesse de vir para a área X.  
 
Ascender profissionalmente, né? 
 
É, exatamente. Agora ele, nunca veio. Ele nunca me procurou, entendeu? Ele especificamente, que é a 
pessoa que estou localizando como única da minha gestão pra cá que possuiu deficiência física, eu não 
tenho registro da vinda dele pra nada, nem para reclamar, nem sobre ele, nem ele ou ele mesmo, não 
tenho nenhum registro.  
 
Se aparecesse um profissional com um outro tipo de deficiência como é que você acha que seria 
para essa instituição? 
 
Veja, a instituição, é muito difícil a gente falar assim mais, eu vou falar no gera do que eu observo, eu 
estou aqui desde de 2001 e cada instituição tem o seu perfil, então eu vou falar como é essa daqui. 
Essa instituição é uma faculdade ela tem mais ou menos 9 a 10 anos, ela é de 99 é mais ou menos uns 
9 anos, 8 anos mais precisamente. É, quanto colégio tem mais de 30, não é? Mas eu vou falar enquanto 
faculdade, que é onde eu estou inserido, embora seja Colégio X, mas o colégio já tem uma visão 
diferente, enquanto faculdade eles são muito de vanguarda, eles são muito arrojados, são muito 
profissionais. Há uma prioridade muito grande aqui, a gente observa na questão da competência, eu 
dificilmente vejo uma exclusão, por exemplo, para muitas empresas ser mulher é uma deficiência, 
porque eu fora da faculdade eu presto serviços para outras instituições, eu trabalho como consultor de 
recursos humanos e ouço muito isso de alguns gestores, de muitos empresário “é! mulher não” 
entendeu? Então, para algumas organizações a questão do gênero né? E questões raciais e não de 
forma tão notória, mas mais velada, aqui eu observo que não, aqui é competência mesmo, porque não 
temos nenhuma restrição de gênero entendeu? Nenhuma restrição de opção sexual, nunca vê, até 
alguns candidatos até com características vividas que poderiam sugerir que, quer dizer reducionistas, 
não tem, eu nunca vi em relação a cor, idade né? Aí já tive um cargo recentemente que quanto mais 
velha a pessoa desde que estivesse saudável, que era um cargo para encarregado de área que tivemos 
que andar na faixa de 50 e 60 anos. Agora, há uma exigência muito grande em dar conta, independente 
de, e possivelmente se esse rapaz não desse conta ele seria demitido como qualquer outro, agora deu 
conta, trabalhou dentro da missão, dá  visão, eu creio que chegando uma pessoa de cadeira de rodas 
para dar uma aula, chegando com uma deficiência visual mas que fosse expert em informática 
entendeu? Com certeza ela passaria, nada impediria, agora, ela tendo competência, é a visão que eu 
tenho é uma instituição muito calcada em competência. 
 
Do ponto de vista de adaptação a gente vê que vocês têm uma área muito boa. A adaptação física 
já é uma coisa natural dentro da empresa? 
 
É uma instituição que quer acertar, para você ter uma idéia, cursos que tradicionalmente eram 
privativos das instituições públicas, como medicina, ela já instituiu um curso com um convênio com o 
Instituto X então ela, é como eu falei para você, ela é muito arrojada, ela é muito de vanguarda, ela é 
muito empreendedora e uma das características é a questão da qualidade, tem uma característica bem 
interessante né? O aluno ele pode ter facilidade para entrar porque não há uma concorrência como lá 
na federal, mas o nível de reprovação é alto e a quantidade de alunos que se forma é pequena, então, 
ainda é uma das poucas faculdades particulares que eu conheço que... que embora seja uma faculdade 
privada, ela não quer ser estigmatizada como um negócio, entendeu? Alguns alunos chegam a dizer 
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que a instituição aqui é uma federal particular, diferença daqui para a federal é que aqui se paga, mas a 
seriedade e o nível de exigência é o mesmo, a qualidade dos professores com titulação de doutorado, 
não passar em uma banca porque não tinha competência para docência, como pesquisador sim, como 
também o contrário é também verdadeiro, nós já tivemos professores fazendo especialização que era 
para uma disciplina que não é fácil para encontrar uma pessoa com titulação, fez a banca, demonstrou 
toda uma competência, todo um manejo para o ensino e está conosco até hoje, terminou a 
especialização, conseguiu entrar no mestrado então você veja que ela fale muito em titulação se você 
tiver, com certeza pelo o que eu conheço não haveria empecilho, mas desde que, uma coisa que eu 
também acho que a gente tem que frisar, ela não trabalharia com assistencialismo. Ela não colocaria 
um deficiente, por exemplo, para mostrar que é boazinha, embora reconhecesse isso, isso ela não faria 
não, então ela faz, independente da deficiência, ela não faria. Esse rapaz está porque lê tem a 
competência, que até ela vai alem dos outros por conta da própria limitação dele. 
 
Ele se mantém por esse motivo? 
 
Com certeza. 
 
Em relação às unidades que você colocou que são várias, o recursos humanos gerencia todas 
elas? 
 
Todas elas. 
 
Esse setor aqui? 
 
É central. É nos trabalhamos dando conta de todo o Grupo X, né? 
 
Então é uma gama de profissional, né? Muito...  
 
Uma gama de profissionais. 
 
E a faculdade está só aqui hoje? 
 
Fisicamente é separada do colégio, mas é uma empresa, como eu falei, vigilante, auxiliar de serviços 
gerais, a doutores, pós-doutores. Nós temos professores em um nível de direção acadêmica, enfim. É 
uma gama, como você diz, muito grande de profissionais de diversas áreas, aí hoje o RH possui dois 
profissionais que sou eu e a Nair e há uma perspectiva de transformar a assessoria em um 
departamento, aí nós ampliaríamos não só a questão física, mas a prestação de horário, tudo. Hoje nós 
damos esse suporte, mas reconhecendo que ele está né? Ainda muito no seu inicio, muito tateando, 
entendeu? Mas como você diz, para dar conta mesmo para você ver como a gente vislumbra o RH, 
ainda falta um caminho a percorrer. 
 
Em relação a esse profissional especificamente, que tem deficiência auditiva é, ele nunca fez, 
nenhum tipo de solicitação especifica né? 
 
Não. 
 
Como é que é a comunicação com ele? 
 
Com ele, é... como é que as pessoas...? 
 
Isso, ele faz uso da língua brasileira de sinais?  
 
Olhe, não, ele tem uma dificuldade da verbalização, mas dá para entender se deixar ele falar devagar 
e... 
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Ele é surdo, mas fala? 
 
Fala. Não é mudo, mas a fala é comprometida. Ele, me parece, é eu posso até ter perguntado na época, 
é que eu que fiz a entrevista comigo, ele tem uma leitura labial, eu noto que na hora que ele tá falando 
com voe ele fica lhe olhando e ele responde, então no... ele deve ter perguntado, para o pessoal saber 
repetir então ele faz uma leitura labial as pessoas vão falando devagar e gesticulam, entendeu? Agora, 
não tem como ele estar pelo depoimento do gerente e pelo depoimento da ausência de queixas, tipo, 
com certeza viria, “É! Olha, Fulano, eu gosto muito de fulano, é” comentários, tipo assim de colegas, 
mas ele atrapalha mais do que ajuda, com certeza pelo que eu conheço, porque aqui nós temos o canal 
aberto, nós somos um RH transitável eu sou chamado de professor. Eu transito pelos meios, então essa 
abertura, a Nair também, que é a psicóloga, ela também é professora, ela coordena um dos cursos, 
então há essa... então, com certeza nem que fosse um comentário informal de corredor ele chegaria. 
 
Com relação a ele ser uma pessoa com deficiência (...) auditiva, naturalmente ele nunca vai até o 
RH para fazer esse tipo de solicitação, mas se ele ou, por exemplo, a faculdade em algum 
momento sentiu ou por parte dele ou por outra pessoa algum tipo de cobrança social mesmo, 
sentiu necessidade de olhar para um segmento ou para outro de uma forma especifica para 
trabalhar, na hora de contratar, por exemplo, vamos contemplar tal segmento existe isso? 
 
Não, não, a Nair, ela faz um trabalho com projetos de responsabilidade social, mas, por exemplo, a 
gente percebe aí um trabalho todo voltado no sentido socioeconômico , então nós temos por exemplo, 
para você ter uma idéia, a faculdade construiu um colégio numa invasão próximo ao colégio de boa 
viagem, que é a escola... e há um projeto com costureiras lá no paço alfândega, aqui tem um curso de 
design de modas, né? Recentemente, nós estamos fazendo um trabalho interno de responsabilidade 
social, internos, com cursos gratuitos para os vigilantes na área de informática, então há uma 
preocupação no segmento sócio-econômico, a gente se sente um tanto instigada, provocada, 
inquietada, né? Inquietar, com relação à essa questão sócio-econômica, né? Porque somos uma 
instituição de ensino superior, privada, localizada na zona sul da cidade, com todo um estigma de um 
colégio tradicional, mas inquieta em querer beneficiar no que pode, mas não ter o... poderíamos até ter 
deficientes inclusos, mas não seria o segmento alvo, ele poderia, é, vamos fazer um trabalho tal para a 
comunidade X, para trabalhar com as costureiras ligadas ao curso de design de modas e nesse curso ter 
pessoas assim, mas não foi, não houve nesse sentido não 
 
E reabilitado de função, você já precisaram trabalhar com a reabilitação de algum funcionário?  
 
Não . 
  

 
 

 
IE-06 

 
SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 

 
Nessa Instituição de Ensino Superior vocês têm algum funcionário contratado que tem 
deficiência? 
 
Temos. 
 
Qual que é o posto de trabalho dele? 
 
Ele trabalha na área de serviços gerais, só que pela deficiência dele o trabalho é mais, assim, menos 
pesado. Porque a gente tem todo tipo de serviço aqui nessa área de serviços gerais, fazendo tudo, né? 
Só que tem uns trabalhos que são mais leves, então esse tipo de trabalho é passado pra ele. 
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Qual é o tipo de deficiência dele? 
 
Eu acho que ele teve um derrame. Ele tem um braço que é meio assim... e a perna, fica puxando um 
pouco. 
 
De um lado do corpo. 
 
É, mas com ele é só o braço e a perna, o resto é normal. Só que ele tem essa dificuldade de andar, ele 
não pode pegar coisa pesada porque ele não tem segurança na mão. Mas é o único funcionário que a 
gente tem aqui. 
 
Já faz tempo que ele está com vocês? 
 
Já. Faz uns cinco ou seis anos que ele trabalha aqui, e é um dos melhores funcionários que a gente 
tem.  
 
E na época ele já tinha alguma deficiência quando veio pra cá? 
 
Já. Ele já chegou com essa deficiência. 
 
Como é que foi o processo seletivo dele? 
 
Olhe, eu não posso lhe responder isso porque não fui eu que fiz esse processo, não. Quando eu cheguei 
aqui ele já estava. Mas eu acredito que não teve nenhum problema em relação a isso, não, esse 
problema dele, não. 
 
Em relação, por exemplo, à convivência dele com os outros profissionais, o fato de ter uma 
pessoa com deficiência modifica? Cria-se um impacto nas pessoas? 
 
Não. Nenhum problema em relação a isso. Nada, nada, nada. Agora, é lógico que as pessoas tentam 
ajudá-lo, né? Porque, inclusive, em algumas dinâmicas que eu aplico com eles aqui, ele tem certa 
dificuldade, e eu também penso na hora de fazer: O que eu vou fazer e como eu vou fazer? Já 
pensando nele. Porque eu não quero constranger ele, e também não quero que ninguém tenha nenhum 
problema em relação a ele, de chegar e dizer “ele não pode”. Eu não quero que isso aconteça, então eu 
fico fazendo de tudo pra amenizar. Tem muita coisa que a gente deixa de fazer, também, por causa 
dele, né. Isso tem em todos os setores, em todas as situações a gente deixa de fazer.  
 
O que levou a IES a começar a recrutar ou a contratar profissionais que têm deficiência? Foi 
uma coisa específica pela deficiência ou foi uma coisa que aconteceu e ele tinha deficiência?  
 
Olhe, eu agora que estou fazendo essa seleção aqui, não existe nada, nunca recebi nenhuma 
informação contra isso, não, sabe. Mas, como eu já lhe disse, a gente não recebe tanta, a gente não 
recebe quase ninguém aqui, porque a maioria das pessoas que vêm pra cá são indicadas. Porque eles 
não botam anúncio, nem nada, não. Mas, quem está aqui que sabe, aí traz o currículo e aqui mesmo faz 
a seleção, de acordo com a função. Mas, eu nunca escutei ninguém falar, fora ele (Osmar, o nome 
dele), outra pessoa que tenha deficiência que venha procurar nem que ninguém indique, não.  
 
Traga currículo... 
 
De jeito nenhum, isso não acontece, Lívia, já faz quatro anos que eu tou aqui, e ainda não vi isso aqui. 
Agora, também, não existe nada, nenhuma orientação de nenhum setor, inclusive da diretoria, quanto a 
isso, não. Mas, infelizmente, não aparece, não. 
 
Não tem chegado, não é? 
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Não tem chegado, não, de jeito nenhum.  
 
Então, vocês nunca sentiram necessidade de ir buscar, por exemplo, um profissional em tal setor 
porque vocês estavam com uma dificuldade, porque a seleção de vocês não funciona com 
divulgação. Você diz que é sempre indicado por alguém. 
 
É, eles trazem, quando sabem que existe a vaga eles trazem o currículo e aqui a gente faz a seleção 
interna. 
 
Mas, vocês lançam edital? Vocês precisam lançar edital? 
 
Não, a gente não precisa. Sempre foi assim, porque aqui é uma empresa familiar, entendesse? Então, 
como ela é uma empresa familiar, ela não tem nenhuma restrição em relação a isso, não. Por isso que 
tem aqui muita gente que tem irmãos... todo mundo aqui tem um parente aqui dentro. Pense numa 
empresa, mesmo que parece uma família. Todo mundo aqui tem um. Quando você traz, não tem 
nenhum problema com relação a isso não, sabe. Inclusive eu tou fazendo um agora, que é muito 
interessante. Aí ele traz, sempre tem alguém que traz. Aí eu fico muito cautelosa nisso, porque a gente 
não pode ver isso como: “não, porque foi fulano que eu conheço”. Não, a gente não pode ligar a isso, 
tem que ligar em cima do perfil realmente da pessoa que a gente tá precisando, tá entendendo? Mas, 
não tem nenhuma restrição nesse sentido, não.  
 
Se vocês passarem a receber pessoas que cheguem até aqui trazendo currículos, e se essas 
pessoas colocarem no currículo que têm alguma deficiência, você acha que vai ser feito de que 
forma? Qual o olhar pra vocês em relação a isso, já que essa é uma coisa que não é comum aqui? 
 
Eu acho que a única coisa que a gente vai ter que verificar é onde a gente pode encaixar essas pessoas, 
porque as vagas vão surgindo e a gente vai procurando, em cima do perfil, a pessoa adequada àquilo. 
É lógico que num trabalho pesado como existe aqui, porque essas cadeiras, elas, às vezes têm que ser 
mudadas, porque a gente faz um trabalho aqui... a gente faz um trabalho também com concurso, então 
às vezes esse prédio, ele é alugado, então quando isso acontece, geralmente há mudanças nas salas e 
essas cadeiras pesadas, elas têm que ser mudadas. Então, uma pessoa deficiente, ela não pode fazer 
isso. Ela não tem como carregar uma cadeira, né? Então, tem que verificar onde a gente pode encaixar 
esse tipo de gente. Isso tem que ser levantado antes da admissão porque a gente tem que saber. E ele 
não pode fazer todo trabalho, uma pessoa que não tenha... 
 
No caso de uma deficiência física... E no caso de uma deficiência sensorial, por exemplo, uma 
pessoa cega, uma pessoa surda? 
 
Eu acredito que aqui não exista essa possibilidade, não. 
 
Algum posto de trabalho que não seja possível? 
 
É porque a gente não tem esse tipo de função que a gente possa colocar essas pessoas, sabe? Porque 
como é uma área de educação, a gente não tem como... Eu, pelo menos, não me lembro aqui onde a 
gente pode encaixar uma pessoa com esse tipo de deficiência, não. 
 
E vocês não tiveram nenhuma experiência ainda nem com treinamento, nem com estágio? 
 
Não. Porque essa empresa tem trinta anos, e como eu te disse, até agora não ouvi falar nada em relação 
a isso, não, entendeu. Nunca ouve demanda nenhuma nesse sentido, não, deficientes. Então, se vier a 
acontecer é uma experiência nova. 
 
Mas, você acha que é possível ter alguma estratégia? 
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É, a gente pode criar, né? Alguma situação. Porque se por acaso acontecer, com certeza eles vão abrir 
mão disso, porque, inclusive, o diretor daqui é deficiente. E eu acho que isso ajuda muito, também. 
 
Qual é a deficiência dele? 
 
Ele teve paralisia infantil, então, quando ele era mais jovem, ele até que andava com aquelas muletas. 
Mas, aí passou um tempo da vida que ele chegou e disse que não podia mais andar porque aquilo dá 
problema no coração, então ele teve que parar mesmo. Então, hoje ele anda com cadeira de rodas. 
Então ele, também, - não sei se por isso - mas ele já abre muito o leque em relação a essas coisas, sabe. 
Ou até por saber, por sentir na pele o que o outro sente, né? 
 
E, no caso, pra locomoção dele em cadeira de rodas, vocês têm o ambiente adaptado? 
 
Aqui tudo é muito adaptado, porque ele anda por todo canto, sabe. Na reforma dessa faculdade ele 
teve por todos os departamentos, todos os departamentos ele sempre visitou, porque ele é engenheiro 
também, então, e arquiteto, ele sempre participa de tudo. Então não existe nenhuma barreira em 
relação a isso, não. 
 
Ele já conhece também de outra perspectiva, não é? Não só a questão da direção da faculdade. 
 
É. 
 
Como é que funciona a seleção de vocês? Vocês têm prova prática, prova escrita, prova teórica? 
Por exemplo, pra docente? Como é que funciona? 
 
Olhe, em relação a isso eu não posso lhe dizer porque a área de docência é outra área.      
 
Certo. E pra administrativo? 
 
É, o administrativo eu posso falar, mas o docente ele é mais com o coordenador geral que é quem faz 
essas admissões de professores. Aí eu não posso lhe informar em relação a isso, não. Só sei que existe 
uma banca que o professor tem que participar dela pra poder ser admitido. 
Mas, em relação a aqui, a gente levanta o perfil da função que a gente precisa, e procura esse 
candidato, com provas de... com testes de inteligência, com entrevistas e com provas situacionais. 
Porque aí a gente deixa uma coisa muito prática, faz uma coisa mais prática. E a teoria é muito pouca 
também. A gente trabalha mais com a prática.  
 
Pra gente finalizar, o último ponto seria a gente falar um pouco sobre a permanência desse 
profissional com deficiência, que é a experiência que vocês têm. Apesar de não ter sido você a 
pessoa que o selecionou, ele já chegou pra você ou pra algum chefe direto pra solicitar alguma 
coisa, para a qual, a partir disso ele possa desenvolver melhor minhas atividades? Alguma coisa 
específica que ele tenha precisado? 
 
Não, Lívia. Inclusive, ele é uma pessoa analfabeta. Eu, quando comecei com ele o trabalho aqui, não 
só de seleção, mas eu faço um trabalho aqui de psicologia organizacional, desenvolvendo essa área de 
motivação, essa área de comprometimento. Toda uma área de consultoria, também, e ele nunca 
reclamou de nada. Muito pelo contrário, eu até que incentivo muito. Inclusive, eu pedi, já consegui 
aqui um professor específico pra esses funcionários que não têm leitura. O professor tá disponível aí, 
dando aula de matemática e português, básico mesmo, e ele não quis participar. Ele não quis. No 
começo, ele até que se interessou e eu fiquei incentivando, querendo que ele tivesse uma visão de que 
as coisas estão mudando e ele precisa mudar também. Porque ele é jovem ainda e ele não sabe o que 
vem a acontecer se ele perder o emprego, vai ficar mais difícil pra ele conseguir aí fora. Porque não 
são todas as empresas, eles não aceitam mais gente analfabeta. Veja que aqui é uma exceção e não só 
tem ele de analfabeto. 
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Então, eu consegui isso aqui com a direção. Existe aqui um professor que vem duas vezes na semana 
só pra dar essas aulas pra ele, sem pagar nada, e ele não quis participar. Entendesse? Isso é uma coisa 
que me deixa muito triste porque a gente não pode forçar as pessoas a querer crescer. Mas, de todas as 
formas eu tento sempre incentivar. Inclusive, consegui também pra eles uma bolsa aqui de 100% 
nesses cursos daqui, pra quem quer estudar. Quem quiser participar de qualquer curso aqui eles têm 
100% de desconto, que a direção dá. 
 
Todos os funcionários? 
 
Não, só os da limpeza. E os outros têm desconto. Dão um desconto bom. E quando não vêm – esses da 
limpeza, eles conseguiram pra eles –, mas quando eles não vêm, porque tem gente de certa idade aqui 
que não pode, não quer mais estudar, então os filhos é que estudam com uma bolsa de 100%. É muito 
difícil conseguir, mas eu lutei, e o diretor daqui é muito aberto pra essas coisas. Então, com o meu 
trabalho aqui eu consegui isso. Eles têm um plano de saúde, que eles não pagam nada, um plano muito 
bom, que é da Unimed, onde colocam os filhos e a esposa, pra quem é casado. E esse lado da 
educação, que eu acho o mais importante, e ele, principalmente ele, não quer. 
 
Ele trabalha com essa parte de serviços gerais, e você colocou que ele não tem condição de 
carregar peso. Como é que vocês ficaram sabendo disso? Ele colocou? 
 
Olhe, isso eu não posso lhe responder, porque não fui eu que fiz essa entrevista com ele, mas eu acho 
que, pelo que eu vejo do comportamento dele, ele não precisa falar, porque as pessoas aqui têm muita 
sensibilidade, então o gestor dele – quando sabe, todo mundo sabe da deficiência – aí tenta amenizar a 
situação e botar um serviço mais leve, porque aqui todos eles têm as suas tarefas, então quando ele 
chegou aqui já foi destinada aquela tarefa pra ele, e ele todo dia faz a mesma coisa. E ele diz aqui a 
todo mundo, pra todo mundo saber, inclusive nas reuniões que a gente têm, de que ele é um dos 
melhores funcionários que a gente tem aqui porque ele é muito comprometido com o trabalho dele. 
Então tudo que ele faz, ele faz muito bem feito. Eu não sei se é porque precisa mostrar alguma coisa, a 
gente não sabe direito, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Mas, a gente nota que tudo o 
que ele faz, ele faz bem feito, e é muito comportado, sabe, é uma pessoa que realmente a gente não 
tem problema quase nenhum com ele aqui. 
 
No caso dele, por ser analfabeto, provavelmente ele não veio pela questão da qualificação. Talvez 
ele tenha feito algum curso específico. 
 
Não, como eu já lhe disse que aqui tudo é por indicação, ele deve ter entrado assim: alguém indicou, 
que eu ainda não sei quem foi, mas, alguém daqui. Ele deve ter algum parentesco aqui, deve ter 
alguma amizade com alguém aqui, e foi quando trouxe ele, entendeu? 
 
E a gente não tem problema nenhum aqui em relação nem a deficiência e nem a idade. Porque essa 
semana passada, mesmo, eu admiti uma pessoa aqui que tem mais de 50 anos de idade. Algumas 
pessoas deles ficaram querendo me questionar em relação a isso. Mas, idade não quer dizer nada. E, 
muito pelo contrário, depois que ela entrou aqui – que é uma servente também – é uma das melhores 
que a gente tem. Devido à experiência, quando vê certas coisas ela evita fazer, ou então fica 
orientando, tá entendendo? Então tudo isso são coisas que a gente começa a abrir. Até porque aqui 
existe essa facilidade também com a direção de que tudo que a gente fala eles escutam, pra haver a 
melhoria de todos. 
 
No caso, se ele tiver qualquer solicitação a fazer, ele se dirige primeiro a quem, a você ou ele tem 
alguém direto a ele? 
 
Eles têm o gestor. 
 
Têm o gestor específico? 
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Têm. 
 

 
 

IE-07 
 

SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 
 
Então, aqui nessa instituição de ensino superior você tem algum profissional com deficiência? 
 
Temos. 
 
Em que área que ele atua? 
 
Ele atua na área administrativa, tem na parte de serviços gerais. É claro, respeitando o grau de 
deficiência dele a gente vai alocar aonde ele mais se encaixa, e também de acordo com o 
conhecimento dele, o grau de instrução, o conhecimento na área. 
 
Que deficiência ele tem? É mais de uma pessoa, no caso? 
 
Temos, para atendermos a legislação do ministério do trabalho, nós precisamos ter pelo menos 3% do 
nosso montante do corpo de funcionários com deficiência. Qualquer tipo de deficiência. A gente tem 
sempre uma preocupação da contratação desse deficiente e da sua alocação, qual o departamento que 
ele vai se encaixar que ele vai se adequar, àquela rotina, àquela atividade, tem que ter no mínimo 10, e 
é difícil a gente conseguir 10, é difícil. 
 
Que dificuldades estão envolvidas nessa contratação? 
 
Bom, a dificuldade maior é a questão do conhecimento, do conteúdo que cada um pode ter.  
 
A qualificação? 
 
A qualificação. Porque muitas vezes a gente contrata para uma área e vê que aquela pessoa não tem 
um perfil, ou durante a entrevista ele se saiu muito bem, mas no dia-a-dia ele não acompanha a tarefa 
para executar, ele não acompanha o setor, ele não tem assim, um raciocínio rápido então, muitas vezes 
a gente segura, primeiro porque a gente fica com um certo receio, poxa! Eu contratei agora, eu vou dar 
mais um tempo para ver se ele acompanha para dar mais uma oportunidade de empregabilidade, e 
também porque, poxa! Eu contratei agora e já vou tirando, eu já tou também perdendo para minha 
cota, então, a gente olha muito assim o lado social, mas a gente não pode se envolver ao ponto que 
deixe de olhar o lado institucional. 
 
É a questão profissional mesmo? 
 
Profissional mesmo. Porque eu não posso deixar um profissional que não tem uma qualificação 
realmente para aquilo, para não prejudicar o andamento da tarefa, do setor, da empresa como um todo. 
Ai, eu procuro ver, será que dentro do perfil, o salário dele, dentro da função que ele está exercendo, 
para onde eu posso realocar, para não ter que desligá-lo, em ultimo caso eu faço o desligamento 
porque as vezes não teve condições de aproveitamento. 
 
No caso essas pessoas que são recrutadas, vocês já sentiram a necessidade de recrutar em algum 
lugar especial para buscar pessoas com deficiência para cumprir essa necessidade? 
 
A gente tem um órgão, se não me engano SEAD, que cuida de toda essa parte de deficiência, tem até a 
pessoa que é coordenador desse programa, é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, ele é 
deficiente também, inclusive no ano passado, na semana da nossa SIPAT, eu não lembro bem o nome 
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desse rapaz, acho que é Sergio, mas ele veio e deu uma palestra dentro da semana da SIPAT, da CIPA, 
e sobre responsabilidade social e a empregabilidade do deficiente, foi muito boa. Então a partir daí, 
eles passaram a enviar alguns currículos para a gente, porque o Ministério do Trabalho está 
incentivando a contratação dos deficientes até para a empresa conseguir cumprir o que está lá na 
legislação, então esse órgão, acredito que SEAD o nome, eu não tou bem recordada, mas ele manda 
currículos para a gente e como a gente está em fiscalização constante do Ministério do Trabalho, 
porque não atingimos ainda essa cota de deficientes, sempre que a gente vai no Ministério do Trabalho 
levar documentação para o fiscal do Trabalho verificar a deficiência, documentação dos deficientes,  
eles mandam currículos para a gente. Só que quando a gente vai fazer uma triagem, muita gente dali tá 
fora do mercado há muito tempo, outros nunca tiveram o primeiro emprego. A questão do primeiro 
emprego a gente até nem, a gente contrata pessoas que nunca tiveram o primeiro emprego e vai 
treinando na casa. O problema é que a maioria desses currículos, o deficiente não tem uma 
qualificação, vamos dizer assim boa, não tem uma boa qualificação, ou às vezes não tem qualificação 
quase nenhuma, muitos têm, fizeram o 2º grau, outros começaram e não terminaram, outros não têm 
condições de trabalhar em atividade nenhuma. Eu já cheguei a receber currículos de deficiência 
mental, mas você vê, onde eu vou alocar dentro de uma instituição de ensino, um deficiente mental, 
para ele fazer o quê? Aonde? Difícil. 
 
E normalmente esses currículos que vocês aproveitam são pessoas com que tipo de deficiência? 
 
Olhe, são diversas, eu tenho deficiente visual que trabalha na IES, eu tenho dois, no momento, na 
telefonia, eu tenho deficiente com paralisia infantil, né? Eu tenho duas pessoas com paralisia infantil, 
eu tenho deficiente assim, que tem só um braço, faltando a outra mão, tem só... é basicamente, que eu 
me lembro, esses, eu já tive um deficiente de paralisia que ele andava de muletas mesmo, ele não tinha 
movimentação nenhuma nos membros inferiores, mas aí ele pediu. E os que eu tenho com paralisia 
infantil, assim, a perna um pouco atrofiada, ou então o pé mais curto, o lado da perna, mas que dá para 
poder andar e se movimentar dentro da instituição. 
 
E eles estão geralmente em cargos administrativos, serviços gerais, telefonia? 
 
É, administrativos, serviços gerais e telefonia. Eu tenho também um anãozinho, eu tenho um que 
começou no apoio administrativo fazendo limpeza, aí foi transferido para a biblioteca para o 
atendimento no balcão, como o perfil dele dava para o atendimento, é, a voz dele não era tão... porque 
dizem que os anões, não é muito bom de dicção, mas a voz dele era normal, então nós transferimos ele 
para a biblioteca, promovemos o Ricardo. Eu tenho um que entrou recentemente no apoio 
administrativo para essa parte de limpeza, bem pequenininho ele, também, que é Ulisses. Anão eu só 
tenho dois, mas eles desenvolvem bem as atividades, né? Com os anãozinhos eu não tenho problema, 
eu até brinco que eles são pequeninhos mas são completos, é inteirinhos, não falta nada, mas já com o 
outro, o lado da deficiência, tipo assim, quem tem paralisia infantil, como eu não sou da área médica, 
como eu não entendo de medicina, mas aí, eu acho, é isso que eu tenho percebido nas entrevistas que 
eu faço depois que eu contrato, que, quem teve paralisia infantil de qualquer forma, eu acho, que 
atinge o cérebro, porque são pessoas que têm dificuldade de gravar, de aprender a rotina, o trabalho e 
de gravar... é como se a memória não fosse, fosse um pouquinho curto, a memória  dessas pessoas não 
tem a habilidade, não conseguem gravar, por exemplo, um lista de ramais que a instituição tem, o 
nome de todo mundo e associar “aquela pessoa é coordenador de tal curso, o ramal é tal, o nome dela é 
tal”, mistura, tipo assim,  o setor - secretaria, e a pessoa, o aluno chega e diz eu gostaria de falar com a 
tesouraria e manda para a secretaria. Aí, eu comecei observando assim, o perfil e a rotina dele.  
 
E isso se repete? 
 
Ah! é constante, não grava não. Outro dia, até para fazer o teste, semana passada, eu cheguei na 
Recepção e disse para uma dessas deficientes de paralisia infantil né? Na portaria, “oi, e aí, tá 
desenrolando bem?” “ah! Tou Dona Sônia” “Tá mesmo? Já gravou todos os nomes?” Ela já está na 
casa há dois meses, “então qual o meu ramal, mesmo?” “8363” eu disse esse ramal não é meu, esse 
ramal é seu quando você fica lá em cima na recepção, aí ela saiu dizendo um monte de ramal, até dizer 
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o meu e quase diz o ramal todo da instituição. Então, eu comecei a observar que a pessoa tem 
dificuldade de assimilar, de gravar, é como se a pessoa não tivesse numa rotina de trabalho na própria 
mente, em desenvoltura, não tem. 
 
E essas pessoas que estão na casa hoje, elas já algumas delas já fizeram alguma solicitação, que 
dissesse, por exemplo, para que eu desenvolva melhor o meu trabalho seria bom se pudesse 
acontecer isso, alguma solicitação específica para a instituição ou de adaptação ou de, alguma 
coisa assim já foi feito? 
 
Não. De quem tem deficiência não, eu tenho esse tipo de solicitação pra quem não é deficiente, então, 
o funcionário chega, conversa comigo, dá uma sugestão para melhorar, mas o pessoal que tem 
deficiência, eu observo que é como... mesmo que eles tenham essa idéia para vir falar, mesmo que 
tenha, eu não sei se tem, mas é como se ele tivesse um pouco de receio de vir, de falar, como quem 
diz, eu já consegui esse emprego, pra mim tá bem demais, se eu for falar, pode ser que eu perca essa 
oportunidade, eu sinto isso, ou então porque eles não tenham realmente (Lívia: nenhuma necessidade)  
nenhuma necessidade. Ou porque eles realmente não pensam nisso, porque ali tá bom demais para 
eles, não sei.  
 
É como se houvesse uma satisfação. 
 
É, só em estar trabalhando ali, ele já teria o quê? Sendo valorizado. É como se não tivesse nenhuma 
visão além daquilo que ele faz... um pouco de acomodação até pela própria situação dele. 
 
Você acha que a deficiência, em si, é um fator que dificulta o rendimento no trabalho, a 
produtividade? 
 
Depende do grau de deficiência e do setor aonde ele estiver trabalhando. Aí, eu acho que é uma co-
relação, uma coisa depende da outra. 
 
É e aqui nessa empresa, nessa instituição, é necessário fazer muitas realocações? Por exemplo, 
você faz várias entrevistas e observa que o currículo daquela pessoa não vai se adequar ou no 
dia-a-dia você vê que seria melhor colocar em outro setor? Isso é uma coisa que geralmente 
vocês têm que estar se preocupando? 
 
Isso, eu tenho essa visão e eu observo constantemente porque, por exemplo, eu já tive candidato, que 
eu disse assim, eu tenho vaga para serviços gerais, então fazia triagem logo dos currículos que eu já 
tinha recebido do SEAD e algum funcionário indica, “ah! Eu conheço algum deficiente” aí traz um 
currículo, porque hoje em dia, na verdade, a pessoa consegue mais o emprego por indicação né? É o 
famoso QI, né? Então, a gente até tem medo de pegar currículos assim, em que a gente não tenha 
procedência para poder chamar, mas a gente chama para uma entrevista em um determinado setor, mas 
no momento da entrevista eu observo logo que aquele candidato, ele não tem o perfil adequado para 
trabalhar, vamos supor, na telefonia. Vamos supor, eu recebi um deficiente aqui, ah! Você é deficiente 
aonde? Ah! No dedinho, ah! No dedinho não vai atrapalhar, era para telefonia, aí eu observei assim, o 
linguajar dele com gírias, na hora da entrevista mascando chiclete, é, cheio de negócio pendurado no 
pescoço e o cabelo assim com gel em pé, então, assim eu entendo que o perfil dele é de boyzinho 
moderninho, mas para uma entrevista de emprego para aquela vaga que ele tava concorrendo ele não 
tinha um perfil adequado principalmente por conta da... Mastigando chiclete e com gírias, eu não 
posso colocar uma pessoa na telefonia para poder atender cheio de gírias, né? “Faculdade (faz que tá 
mastigando chiclete)” e mastigando o chiclete com gírias... ah, não pode né? o lado visual dessa 
instituição, né? 
 
No caso vocês já tiveram alguma experiência com alguma pessoa com deficiência auditiva? Ou 
deficiência mental, aqui na casa? Já chegou a ser contratada? 
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Mental nós nunca contratamos, porque na hora da entrevista, eu fiz uma, uma vez, com uma moça que 
eu observei que ela tinha um pouco de deficiência mental. Quando eu peguei o laudo que ela tinha, lá 
marcava que ela tinha duas deficiências, tinha paralisia na perna e mental. Foi aí que eu observei que 
duas pessoas que eu tenho contratadas na casa que têm paralisia infantil, mas anda, né? A perna um 
pouco curta, ela anda um pouco mancando, que tem problema mental também, aí, fui acompanhando, 
fui vendo, quando eu ligava, eu pedia alguma coisa para ver se a pessoa gravou o que eu pedi. A partir 
de uma entrevista com uma candidata que eu comecei a fazer essa co-relação é... mental com essa 
deficiência da paralisia. 
   
Essas pessoas que têm paralisia vocês precisaram mudar a rotina de trabalho dela para que o 
lapso de memória, como você está colocando, não viessem a prejudicar o andamento? 
 
É, justamente, eu contratei uma para a telefonia. Na entrevista ela se saiu super bem, muito 
desenrolada, bem assim, mas no dia-a-dia eu vi que essa tem um grau de deficiência, de não assimilar, 
de não gravar as coisas mais freqüentes. O que foi que eu fiz, a gente criou uma recepção aqui no 1º 
andar, e aí eu disse o seguinte, chamei ela e conversei e disse o seguinte, olhe eu observo isso, e isso, e 
isso, porque eu sou muito transparente, né? Eu falo de uma forma que a pessoa não se magoe porque 
eu acho que, já para a pessoa não se sentir, não se sentir muito mais discriminada no mercado de 
trabalho. Eu disse, eu venho observando que você, que sua desenvoltura é assim, assim, assim, você 
tem dificuldade de assimilar algumas coisas, a gente vai te colocar aqui em cima, na recepção que vai 
ser uma coisa mais light, eu até falei assim, é bom porque você já vai gravando as pessoas que 
circulam aqui, no setor, os ramais, e aí depois a gente começa a fazer um rodízio entre atendimento, 
telefonia, central de informações, recepção. Essa funcionária, em si, ficou com receio, ela não queria, 
ela queria ficar na telefonia, mas a gente não tinha como deixar ela só na telefonia, porque ia ser um 
caos total, na recepção a mesma coisa. Então, assim, depois de duas, três semanas que ela tava aqui em 
cima, “ah! Gostei, é tranqüilo, e tal, tal, tal”, mas aí eu esperei a Senhora, que é a menina que comanda 
todas essas pessoas da recepção, telefonia, central de informações, voltar de férias, e pedi pra senhora 
para acompanhar essa funcionária em especial. Sempre que ia ensinar um setor, levava para a 
recepção, levava para a telefonia, levava para a central de informações, para acompanhar a rotina dela 
e ir disciplinando de qualquer forma o atendimento, né?  Então eu sempre, tem, foco aquilo, se eu vejo 
que está prejudicando um setor, antes de se tornar um caos, eu tiro e boto para outro ligado à mesma 
área para que ele vá acumulando e gravando. Então já faz duas semanas que essa funcionária já está lá 
em baixo na recepção, vai para a recepção acompanhado sempre da líder do grupo, para treinar 
recepção, central de informações, telefonia, e assim as meninas têm uma certa dificuldade com ela 
porque, além dela não assimilar, ela nunca tem culpa, ela nunca faz errado, ela não reconhece aquilo 
que ela tem certa deficiência, ela sempre diz que entendeu e que sabe, e sempre que surge uma 
situação de informações que ela está a frente para dar resposta, ela pára e olha para a colega do lado e 
fica esperando que a colega dê a resposta no lugar dela, se alguém perguntar alguma coisa a ela, isso 
eu já presenciei, porque eu já fiz pergunta e ela parou e olhou para a colega e eu falei: eu tou 
perguntando a você. Então, a gente tem, a gente tem muita dificuldade. 
  
Como é o processo de seleção, aqui, de vocês? No geral? 
 
No geral ou só com deficientes? 
 
É, os dois. Para a gente fazer uma conversa com os dois, é, por exemplo, é, vocês não são uma 
empresa pública então você não precisam de concurso, não é isso? Vocês lançam o edital?  
 
Não, a gente não lança o edital. Na parte do administrativo, é como aquilo que eu te falei, é quem 
indica, a gente sempre pega um currículo de um funcionário aqui da casa, eu conheço essa pessoa, ou 
assim, é meu vizinho, ou assim, é um primo distante, porque a gente evita colocar parente aqui, para 
não ficar uma empresa, tipo assim, familiar, né? E comprometer o serviço como um todo, mas é 
sempre assim: a gente pega currículo de quem indica e de quem deixa na recepção, a gente procura. Se 
for alguém que deixou o currículo na recepção a gente procura fazer um filtro muito mais apurado, do 
que aquele que trouxe o currículo de alguém que indicou. Esse é o caso do administrativo, no caso do 
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deficiente a gente utiliza desse método, ou pega pela SEAD, o currículo que o Ministério do trabalho 
dá, no caso deficiente, ou alguém que indique. No caso dos professores, é lançado no nosso site um 
edital sempre antes de começar cada semestre porque de seis em seis meses a gente tem a renovação 
de alguns professores que pedem demissão, outros que por motivo de avaliação institucional porque a 
gente tem o “PAI”?? e o “PADRE” não ser satisfatório. Então, de um docente a gente lança um edital 
no nosso site. 
 
E aí vocês já tiveram oportunidade de receber algum currículo de algum profissional com 
deficiências para ocupar um cargo de docente? 
 
Tem, a gente tem inclusive, dois professores na casa, na verdade eu sabia que tinha um, eu não sabia 
desses outros dois professores. Então um professor já está na casa, é bem antigo e depois que começou 
esse corre-corre de contratar deficiente porque é obrigatório e tenho que atingir a cota, é, aí nós já 
descobrimos mais dois professores na casa, um que anda até de muletas e uma professora que tem 
deficiência visual, visual não desculpa, auditiva e na fala, ela usa inclusive um aparelhozinho no 
ouvido, porque eu fiquei sabendo há 15 dias atrás, porque foi ela quem me procurou para se enquadrar 
dentro dessa cota, eu até achei isso interessante, ela usa um aparelhozinho no ouvido,e ela faz, ela fala, 
mas ela faz leitura labial também para ajudar. 
 
E ela é professora? 
 
Ela é professora. Ela é professora da casa e ela tem uma clínica também porque ela é psicóloga, eu até 
achei interesse e eu até perguntei se não interferia em nada, ela disse que não, porque até agora nem os 
alunos nem os clientes da clínica dela reclamaram.. dá pra ser porque ela também faz a leitura labial. 
 
E com relação à adaptação ambiental, vocês já precisaram fazer algum tipo de adaptação física?  
 
Precisei fazer para a questão do deficiente visual, porque como deficiente visual foi para telefonia, 
então ele teve que, a gente teve que instalar um programa especial eu não sei te dizer o nome porque 
eu não gravo, o nome de programa, mas que realmente quando ele digita lá no computador e como 
para ele escrever tem que ser com uma folha A4 e um lápis piloto, um lápis como esse aqui, então para 
ele escrever a letra dele, um “A” dele é quase do tamanho da folha de papel, assim, o pedaço de um 
lado, então, para ele escrever tem que ser com um lápis piloto e a gente tem que colocar uma luz muito 
forte assim, para clarear a tela do computador , e sempre que alguém pede uma ligação aí ele vai, ele já 
conhece o teclado, onde está cada letra, ele vai, digita ali,o programinha fala, aí eu não sei te dizer o 
nome... 
 
É uma síntese de voz, e aí ele escuta o que está se lendo? 
 
Escuta, é pediu, olha, liga para fulano, aí ele já gravou. No segundo dia que ele estava na casa, ele 
gravou todo o... a relação de ramais e aí, outro dia eu fui acompanhar ele treinando o outro deficiente 
visual para poder trabalhar, que esse deficiente visual é até aluno nosso, e ele tava treinando lá, e eu 
achei interessante, sabe? Eu até brinquei, olha, Valter, você enxerga mais do que quem tem as duas 
visões, você, pra gente aqui na IES, tanto pra mim quanto para nossa diretora geral, você é o melhor 
telefonista e é verdade, realmente, é um elogio de coração. Ele é o melhor telefonista. 
 
Ele não é cego totalmente, não é isso? Ele tem uma percepção de visão? 
 
Não ele só, ele veio aqui na minha sala perguntando se poderia contratar o irmão dele, se haveria a 
oportunidade, porque esse outro telefonista, cego, esse novato, quer sair. Então, ele disse que o irmão 
dele também é deficiente visual, e aí eu disse, eu até brinquei, você tá me enxergando aqui Valter? 
“Você tá me enxergando, tá vendo que eu mudei o cabelo, ta, ta, ta...” Ele, “não...” – “Você tá me 
enxergando?” Ele, disse “não, peraí, eu vejo o vulto, aí” ah! Que bom. Quer dizer assim, ele não 
enxerga a pessoa, mas ele vê aquele vulto, ele sabe que tem alguém. 
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Ele tem a impressão de alguma coisa...  
 
Ele sabe que tem alguém na frente dele. Agora enxergar assim no computador, ele não enxerga 
realmente. A gente põe uma luz muito forte para ele poder conseguir a questão do teclado.  
 
De alguma forma vocês tiveram o conhecimento, chegou ao conhecimento de você que ele 
precisaria desse programa específico para o computador né? 
 
Foi, na contratação dele, na entrevista ele já tinha trabalhado também no Ministério do Trabalho é, 
contrato certo né? Então o currículo dele foi através do Ministério do Trabalho, aí ele disse que tinha, 
que ele tinha um programinha... um CD que instalava, que poderia... ele já está acostumado a fazer 
isso. 
 
Então ele mesmo trouxe, né? 
 
Ele trouxe esse programinha, nós pedimos para o pessoal da nossa informática instalar, fazer as 
adequações necessárias dentro do computador, aí eu pedi para o encarregado de manutenção o que 
precisava da luz forte para poder colocar, todo o equipamento, então a gente fez toda essa adaptação. 
Ele já tá conosco já vai fazer um ano mais ou menos, mas assim a empresa está muito feliz com ele, 
uma das melhores contratações que nós tivemos. 
 
Uma outra questão que eu gostaria de abordar, é, vocês vêm sentindo necessidade de recrutar 
pessoal com deficiência já faz algum tempo?  
 
Já. Já, mas a dificuldade da qualificação. 
 
Vocês recebem essas pessoas, mas essas pessoas não atendem, não atendem ao perfil necessário. 
 
Não atendem ao perfil necessário. 
 
Mas isso é uma coisa, assim, que vocês precisaram já buscar na fonte, né? Pessoas com 
Deficiência, buscando pela deficiência por causa dessa questão da cota?  
 
Também por conta da cota. 
 
O que é que vocês buscam além desse perfil da pessoa com deficiência, o que é que vocês 
esperam encontrar nos currículos?  
 
Além do perfil da deficiência. Rapaz, a gente procura encontrar, não sei, que a pessoa tenha ao menos 
um conhecimento necessário, independente de ser deficiente ou não para desenvolver aquela atividade. 
Porque não é só o fato de ser deficiente, o fato de ser deficiente contribui para a instituição, ajuda a 
instituição a enquadrar dentro da legislação pela necessidade do momento né? Mas eu, em si, não 
pretendo ficar só nesses 3% da cota. Eu gostaria de dar mais oportunidade a mais deficientes a virem 
trabalhar na instituição, mas por conta da qualificação e assim, não, não é em todos os casos, mas 
assim, mas o que eu venho notando assim é que a maioria dos que têm alguma deficiência, não sei, ou 
se acomodou ou não procurou se evoluir, são poucos casos, mas pelo menos para essa  parte 
administrativa operacional eu tenho dificuldade de qualificação de currículo. Já, para a parte docente 
não, é como eu te falei, eu tenho é professor que... usa a perna mecânica, temos outro que tem muleta, 
eu tenho essa outra professora que tem esse problema de audição, e ela só descobriu isso em 2000, em 
92 se eu não me engano, foi em 96. Eu procuro qualificação independente de ser deficiente ou não. 
Então, a gente procura unir o útil ao agradável, só que infelizmente quando a gente recruta currículo 
para deficientes é muito assim, restrito, o conhecimento é muito pouco e deixa a gente até assim, um 
pouco vulnerável, poxa! Eu queria até contratar, eu queria até dar uma oportunidade, mas eu não posso 
contratar só para atingir a cota. Eu tenho que contratar uma pessoa que tenha deficiência mais para 
agregar, agregar valor a instituição, e é difícil.   
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Você visualiza algum cargo, alguma função que não possa ser ocupado por uma pessoa com X 
deficiência? Tem algum cargo nessa instituição, por ser da natureza de ensino, que você ache 
que não é possível, por exemplo, que um deficiente visual esteja ou um deficiente auditivo ou 
mobilidade? 
 
É o que eu tenho, assim, preocupação, que eu já fiz recrutamento para a parte de serviços gerais para 
limpeza, um anão dá para trabalhar, mas uma pessoa que tenha a paralisia infantil, que use a muleta, 
ou que ande assim, sem a perna, um pouco de declínio na perna, assim, não dá para trabalhar na parte 
de serviços gerais, então assim, muitas vezes, eu estou assim com a vaga para serviços gerais, que é 
para a limpeza e eu tenho que fazer uma filtragem muito maior porque eu não posso contratar quem 
tenha paralisia infantil, eu não posso contratar uma pessoa que falte um membro, uma perna ou um 
braço, então, como é que vai pegar a vassoura, como é que vai... ou para colocar material audiovisual 
em sala de aula. Então, eu tenho dificuldade nessa parte.   
 
Outra parte aqui, em relação, esse é o ultimo ponto, em relação a quando vocês começaram a ter 
profissionais com... essa instituição é nova, podemos dizer que ela é recente mesmo. 
 
É a IES ela começou atuar no mercado em 13 de abril de 1998. 
 
Então, ela vai fazer 10 anos, né? 
 
É o tempo que eu tenho aqui.  
 
É eu estava vendo ali a homenagem a você. 
 
É foi o ano passado no mês de agosto. 
 
É então, por ser uma instituição assim, relativamente nova e por oportunidade de acompanhar 
todas essas pessoas que passaram pela instituição é, gerou algum tipo de impacto o fato de vocês 
estarem convivendo com pessoas que tenho essa especificidade de terem uma deficiência, para os 
colegas de uma fora geral? 
 
É como eu te disse assim, nós começamos nessa campanha de contratar mesmo antes da fiscalização 
está batendo em cima e querer que a gente tivesse realmente aquela cota, nesse mesmo ano, mas na 
CIPA do ano passado, não, eu acho que foi do ano retrasado, quando a gente trouxe esse coordenador 
do SEAD, que ele é deficiente, eu acho que ele é deficiente visual, eu não lembro, gostaria até de me 
lembrar do nome dele, mas se a gente for ver no controle da CIPA do ano retrasado, a gente trouxe 
essa pessoa que é coordenador desse programa do ministério do trabalho para dar uma palestra e a 
gente fazer a nossa... a responsabilidade da IES atuando no quadro de deficiente, então nós 
convidamos nessa semana da CIPA todos os funcionários ficaram no auditório e assistiram a palestra 
desse coordenador do SEAD. Então, nós não tínhamos nenhum deficiente, e aí, foi uma forma da 
gente conscientizar, passar para nosso colega de trabalho, para o nosso subordinado, aos nossos 
colaboradores, a importância da ... de valorizar o deficiente, seja lá, qual seja o seu grau de deficiência. 
Primeiro passo, nós tivemos essa palestra, para realmente poder conscientizar, porque a gente não 
queria contratar uma pessoa pequenininha que é intitulada de anã, e aí, ficar é eita... assim de gozação 
com o seu colega de trabalho, para que aquele funcionário só ´porque tenha alguma deficiência não 
ficar assim, se sentindo discriminado  pelos colegas ou se sentir inferior por achar pelo fato de ter 
alguma deficiência ele não faz tanto quanto o seu colega de trabalho. Então a gente procurou 
conscientizar o nosso corpo técnico administrativo antes de colocar o primeiro deficiente na casa, a 
gente sabe que sempre existe alguma assim, discriminação ou alguma brincadeira de mal gosto, que 
até agora isso ainda não chegou ao meu conhecimento, mas a gente sabe que de um modo geral existe, 
porque ninguém está preparado para poder valorizar o outro, as vezes a pessoa não valoriza o colega e 
termina não se valorizando também. 
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E estando na casa, já houve evento que você precisasse intervir, ou então voltar a conversar 
tanto com a pessoa que foi contratada como os colegas para pudesse conscientizar, continuar 
essa conscientização? 
 
Se houve algum evento é isso? 
 
Isso, depois dessa reunião. 
 
Não, a gente está com uma nova campanha da CIPA que é uma nova gestão e a gente sempre procura 
um tema novo, então, é até uma sugestão que eu vou dar ao nosso vice-presidente da CIPA que é o 
professor Evandro para ele fazer uma nova campanha, para não deixar a campanha morrer, estar 
sempre em evidencia.   
 
Mas assim, só para a gente terminar essa ultima questão, é de uma forma geral as pessoas que 
estão na casa hoje é, elas chegando, elas trouxeram algum tipo de ... do ponto de vista do 
relacionamento, que é o meu ponto mais forte na pesquisa, é o relacionamento entre o pares, os 
colegas de trabalho, pessoas com deficiência com outras pessoas com deficiência , que a gente 
diria que são seus pares, e entre eles e os outros, e entre os outros e eles. Você já percebeu 
alguma coisa que você, é... que havia nessa pessoa uma pré-disposição positiva ou negativa? Isso 
é uma coisa que é fácil de observar?  
 
Olha, eu nunca observei, nesse tocante, nesse ponto eu fico muito entro muito aqui na sala e assim é eu 
não posso nunca responder essa pergunta com muita segurança porque eu tenho deficiência na 
telefonia, que ficam só no telefone, eu tenho deficientes, que dificilmente e vou naquele setor que é 
que do serviços gerais e da biblioteca, mas assim sempre que eu vou embora e passo pelo corredor, 
vejo e toco com algum funcionário que tenha a deficiência eu procuro saber assim , e aí? Tudo bem, 
como é que vai? Como é que está o relacionamento? Mas eu pergunto de forma informal, assim na 
hora que eu vou passando, nunca colocaram isso para mim de rejeição.. de...  ai eu entendo do outro 
lado que ta tendo uma boa ligação, é, que o relacionamento inter-pessoal ta funcionando.  
 

 
 

IE-07 
 

SUJEITO: LÍDER DE SETOR (AT) 
 
 
Senhora, como é a sua experiência com os profissionais com deficiência nessa instituição de 
ensino superior? 
 
Antes de eu lidar com deficientes aqui na instituição, eu não tinha contato nenhum. Eu nunca tive uma 
aproximação nenhuma com ninguém que fosse deficiente. Então meu primeiro contato foi com uma 
pessoa na telefonia, eu não me recordo o nome dela porque ela ficou aqui pouco tempo. Mas aí, o 
problema dela era de coluna, na realidade ela tinha uma deficiência e, de fato, a gente tratava ela como 
uma pessoa normal, porque não via a deficiência dela. Agora, com relação a um deficiente mesmo, 
que você consegue enxergar isso, que é uma coisa visível, aí eu estou tendo agora mais contato. Que é 
com, primeiro foi com o Valter, que ele era do setor de telefonia também, ele era deficiente visual. 
Agora nós temos o Vítor que também é deficiente visual, então são esses dois deficientes no meu 
setor, que é o da telefonia e tem mais duas agora, mas que são deficiências na perna. Então, não é uma 
coisa que impossibilite que elas trabalhem e que façam seu trabalho de uma forma especial, digamos 
assim. Porque Valter e Vítor foi muito complicado porque quando você começa a ter uma 
aproximação deles, você não sabe como você deve lidar, principalmente quando a pessoa é deficiente 
visual, porque acha sempre que tudo você tem que fazer, se a pessoa levanta e fala: “ah! Eu vou beber 
água”, e você já sai correndo para pegar água porque acha que pessoa não enxergar, então, você deve 
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estar fazendo as coisas para ela. E não foi assim que aconteceu, depois com o passar do tempo a gente 
vai é, sabendo como lidar, no começo foi um pouco difícil, agora a gente tá tirando de letra.  
 
O que é que passava pela sua cabeça, antes de você conhecer que eles precisassem desse apoio? 
 
Quando ele chegou aqui que ele foi me apresentado e que eu daria um treinamento para ele, eu não fiz 
nenhuma objeção na frente dele, mas depois quando ele saiu, eu: “como eu vou dar um treinamento 
para se ele não enxerga? A faculdade não disponibiliza de nenhum recurso, aí eu fiquei reclamando 
entre aspas, aí, quando eu comecei no primeiro dia com ele  aí eu vi que embora ele não enxergasse e 
ele não pudesse visualizar no visor do telefone, ramais, e outras coisas pessoas que  uma enxerga, mas 
a sensibilidade dele é muito maior nos outros sentidos, na audição por exemplo, qualquer barulhinho 
ele escuta, então eles desenvolvem um outro lado que, pra mim, era totalmente desconhecido pra mim, 
que eu achava que da mesma forma que acontecia com a gente, acontecia com eles, aí ele percebeu 
que eu ficava toda hora tentando arrumar as coisas para ele, daí ele também falou pra mim que eu 
poderia tratar ele como uma pessoa normal. Ah! Desculpa, é que eu não sei como lidar, ele: ah! Não 
tem problema, aí ele começou a falar, oh! Vê só quando eu quero que você faça alguma coisa eu falo 
para você, aí eu ta certo, e com relação com a função em si do que ele iria desempenhar eu não tive 
problema nenhum, foi só mesmo com relação ao tratamento mesmo.    
 
Especificamente para você já foi houve alguma solicitação que algum deles tenha feito, já que 
você é pessoa que está, digamos assim, supervisionando, com mais freqüência, com mais 
aproximação, já foi houve alguma solicitação que algum deles tenha feito para que fosse melhor 
para desempenhar a função? Olha, eu vou precisar disso, porque dessa maneira não vai dar. 
 
 Valter quando entrou aqui ai, porque tudo que a gente utiliza, a gente utiliza no computador. Por 
exemplo, telefones de professores, aí a gente visualiza tudo isso no próprio sistema. Aí ele não tinha 
como visualizar, mesmo tendo aquele sistema que tem uma lupa que aumenta em quase em 100% , ele 
não conseguia. Porque ele era um deficiente visual que enxerga bem pouco, ele tem 8% da visão, mas 
mesmo assim ele não conseguia, então ele solicitou a instalação de um sistema que ele já sabe 
trabalhar que é o Dos-Vox e aí, foi instalado e aí a gente passou a não ter mais problemas. Agora 
recentemente, Vítor, que é um outro deficiente visual ele solicitou que o telefone, que ele tá 
atualmente, ele não mostra pelo toque que tá ocupado. Ele já põe direto a ligação em chamada de 
espera. E aí ele solicitou que fosse alterado isso, como foi já feito no de Valter, e aí ele acabou 
entrando e a gente não deu muita atenção, porque tem algumas que normalmente não está no dia-a-dia 
às vezes passa despercebido. 
 
No caso quais são suas habilidades aqui na instituição, além da supervisão com essas pessoas, no 
seu geral, aqui? 
 
Eu sou contratada da Recepção e a Central de Informação e a Telefonia são setores interligados à 
Recepção. Então, não realidade, a gente não fica fazendo somente uma coisa, a gente faz um rodízio. 
Quem tá na Central, quando há necessidade vem para a telefonia também. A telefonia antigamente, ela 
era na recepção, então ela só tá sendo agora uma extensão da recepção e todas as outras coisas também 
eram passadas pela recepção então tudo que uma pessoa que é da telefonia ou que é da central da 
informação tem conhecimento e faz, eu também faço. A diferença é que as informações são 
concentradas em mim que na realidade eu sou uma espécie de líder do setor, porque quando existe 
uma informação nova é passada pra mim pra que eu passe para os demais, aí é essa a única diferença, 
agora com relação a função, ao que eu desempenho não, eu faço exatamente as mesmas coisas que os 
outros fazem. É lógico que Valter e Vítor a gente não pode estar locomovendo eles até por conta da 
deficiência deles, por eles serem especiais, eles ficam só na telefonia. 
 
Eles são no caso, as pessoas com deficiência visual? 
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Isso, mas os demais não, temos Soraia e Cíntia mesmo, que têm uma deficiência na perna, então 
sempre que há necessidade elas vão para a telefonia, vem para a recepção, então a gente fica sempre 
fazendo esse rodízio, inclusive eu faço também. 
 
E no caso dessas pessoas que você colocou que ficam na telefonia, você visualiza algum outro 
tipo de função na casa? 
 
Eu acredito que não, pelo menos no que diz respeito ao meu setor, porque em outros setores pode até 
ser eles tenham um outro tipo de aproveitamento, a minha sessão voltada mesmo para o meu setor que 
é a recepção eu acredito que não, porque a gente lida muito com o publico e os alunos chegam, 
perguntam, por exemplo, na recepção sendo duas portas de entrada, então tem uma trava nas portas, a 
gente precisa visualizar quem é a pessoa que está chegando e se a gente pode ou não abrir a porta sem 
que haja uma autorização antecipada disso. Então eu acho que já não daria como eles serem trocados 
no setor, além da telefonia. Seria só na telefonia mesmo, eu acredito que sim. 
 
E no caso você participou seleção dessas pessoas? Você acompanhou o processo seletivo? Nesses 
casos, vocês recrutaram essas pessoas em função da deficiência mesmo? 
 
Sim. Exatamente. 
 
E o que é difícil, encontrar pessoas com qualificação? 
 
Eu concordo que isso, é muito difícil uma pessoa qualificada. Porque a pessoa acha que por ela ser 
deficiente ela não precisa estar se atualizando, pesquisando, ou procurando se tornar uma pessoa 
normal ou tendo um trabalho melhor, porque ela acha que isso vai vir devido a deficiência. Valter, eu 
acho que é uma pessoa que eu abro uma exceção para ele, porque ele se desenvolve muito, ele sempre 
tá em busca de uma coisa nova, agora mesmo ele tá fazendo um curso de inglês, então ele tá sempre 
procurando melhorar. Mas, os deficientes em geral, eu não acho, o que passam por aqui pelo menos, 
por entrevistas, a gente nunca tem, às vezes tem dificuldade de memorizar as coisas, eu não sei se a 
deficiência é, afeta outras partes do corpo, se afeta a mente também, mas na  boa parte do tempo eu 
vejo como comodismo por ser deficiente. Então as instituições em geral elas precisam do deficiente 
até porque é uma norma do governo que solicita isso que tem que ter a cota para deficiente, então, eles 
acabam se acomodando ele podem trabalhar como eles bem entendem, porque como tem a cota a 
empresa é obrigada a manter o funcionário ali. 
 
Mas você observa, por exemplo, dificuldades específicas que eles apresentam no rendimento, na 
produtividade que aparecem por conta da deficiência, ou por algum outro motivo? 
 
Eu não sei te dizer viu, Lívia. Porque assim, é, as deficiências que eu já lhe dei, é igual ao que eu tinha 
te falado, essas duas moças tem deficiência na perna, que tão agora no setor também, então eu não 
consigo enxergar como uma deficiência na perna possa atrapalhar porque elas andam normalmente, 
elas só mancam da perna. Então se você não prestar muita atenção você não consegue dizer que elas 
tem uma deficiência. Aí, uma pessoa que não consegue trabalhar, vamos supor, uma pessoa, elas, eu 
não consigo desempenhar bem essa função por conta da minha deficiência, eu acho que é uma 
desculpa, mesmo, para não executar a função de uma forma correta, porque elas podem se locomover, 
aqui não é uma função cansativa, que a pessoa vai ficar o tempo inteiro em pé, ou vai ficar o tempo 
inteiro sentado, você tem uma mobilidade, você pode ficar movimentando. Você cansa mais a mente 
porque você mexe com coisas assim, de responsabilidade, protolocar documentos, as travas nas portas 
que a gente tem que fiscalizar quem é professor, quem não é. É mais uma coisa de esforço mesmo, 
com exceção dos deficientes que ele tem que ter realmente uma atenção maior mesmo.  
 
 
É nesse acompanhamento que você faz com eles, já houve algum tipo de solicitação que ele 
tivessem feito de mudança no local de trabalho? 
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Não. Isso nunca aconteceu não. 
 
O último ponto que eu gostaria de ti perguntar é a questão de relacionamento, por exemplo, 
quando vocês começaram a ter, você está aqui a quanto tempo? 
 
Eu acho que três anos já, deixa eu ver, eu entrei mês três de 2005, dois anos e um pouquinho   
 
Então já deu para acompanhar, boa parte do pessoal que esta aqui. Você acha que houve algum 
tipo de impacto para a instituição, para seus colegas, ara vocês mesmos, por estarem convivendo 
com uma pessoa com uma deficiência? Isso gerou algum tipo de impacto positivo ou impacto 
negativo, aquela mesma coisa que você colocou que um funcionário cego, você teria uma 
predisposição, digamos assim, em relação a ele, e em relação às outras pessoas, no geral, o fato 
de trabalhar com uma pessoa com deficiência gera algum tipo de imaginação nas pessoas? 
 
Em geral, eu acho que sim, nem que seja por uma curiosidade, por exemplo, Vítor às vezes eu não 
tenho como acompanhar ele na telefonia, como ele está a pouco tempo aqui, ele ainda não aprendeu, 
não tem ainda todas as informações e algumas vezes ele fica meia horinha, 40 minutos ele fica na 
recepção comigo, antes da outra funcionária chegar pra me render. Então, nesse período que ele fica 
comigo, sempre tem essa coisa de curiosidade, porque ele anota as informações em braile, aí todo 
mundo que passa vem e conversa, Vítor, e você trabalha aqui, mas você é cego e trabalha aqui, então 
tem, não só por parte dos alunos daqui, ou das pessoas que estão visitando, mas até dos próprios 
funcionários, porque logo no inicio mesmo, quando perguntavam o ramal, que eu sempre falei para 
ele, é, quando uma pessoa ligar você já pergunta logo o ramal, porque já vai memorizando, e agora ele 
tira isso de letra,  mas aí é, teve uma certa resistência no início das pessoas poderem estarem 
informando, falavam o nome, ah! Eu estou aqui no caixa, mas no caixa tem dois ramais, então qual 
seria o ramal.   
 
Então teria resistência de informar para ele o número do ramal?   
 
É, aí depois que foram vendo que, porque já está tão acostumando de lidar com pessoas normais, 
digamos assim, que quando entra uma pessoa nova, aí causa aquele impacto assim, mas agora não, 
todo mundo respeita, todo mundo... acho que é mais curiosidade mesmo.  
 
E depois que passa esse primeiro momento, o que você, por exemplo, na sua experiência, você 
teve um evento específico, né, você acha que precisava de alguma forma dar uma atenção que 
depois ele mesmo chegou e disse que não era preciso, o que você acha que foi de aprendizagem 
assim, na relação com eles? 
 
Eu acho que foi bom, porque agora, é, sempre que você tem uma pessoa, você tem aquela coisa de 
piedade. Ai, coitado ele não vê, como se ele não pudesse fazer mais não ou porque não prestasse mais 
pra nada por conta da deficiência dele, seja visual, seja em outra parte do corpo. Só que aí você vai 
vendo que não é assim, por exemplo, quando o Vítor foi contratado eu já não tinha aquela visão 
quando o Valter foi contratado, então meu tratamento já modificou, as vezes ele está saindo para o 
intervalo, “olha eu tou indo para o meu intervalo”, aí as pessoas ficam, “Ah! Você não vai 
acompanhar?”, “não, ele vai sozinho, porque é o intervalo dele”. Porque aos poucos eles vão se 
habituando com o caminho, com o trajeto, eles contam os passos, então você não precisa estar com 
aquela preocupação  de ter que estar guiando o tempo inteiro, não tem que ta falando o tempo inteiro, 
olhe não faz assim, olhe deixe eu te ajudar, é só aperte aqui, aí não há mais necessidade, e até com 
lidar com as pessoas na rua também, porque você tem uma pessoa atravessar a faixa mesmo de 
pedestre. Aí, é, Vítor é quem me ensinou isso, porque quando ele fala, é, me acompanha até o outro 
setor, por exemplo, e eu segurava na mão dele, no braço dele e saía meio que arrastando, e aí ele falou 
que não, que não precisa ser assim, que pode ser assim também, porque ele sabe que eu não sei lidar 
muito com a situação, mas que era só eu ficar perto dele que ele punha a mão no meu ombro e a gente 
caminhava, porque ele, a sensibilidade deles é maior quando eles estão com a mão na gente, aí agora 
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eu não faço mais isso, quando eu vejo um cego na faixa de pedestre eu vou lá e me ofereço e não vou 
pegando na mão dele, “olha eu vou te ajudar”. 
 
Com relação a uma pessoa com deficiência mental, você acha que haveria a possibilidade de 
vocês contratarem para trabalhar em algum posto aqui? Ou auditivo? 
 
Uma pessoa deficiente mental, eu acho que não. Eu não sei se a síndrome de down é considerada uma 
deficiência mental, mas a síndrome de down, dependendo do estágio que a pessoa tem, poderia até ser 
que a gente pudesse aproveitar essa pessoa, porque eles aprendem com facilidade também, mas uma 
pessoa que tem esse tipo de deficiência mental mesmo, eu acho que não, eu acho que não seria 
possível, não no meu setor.  
 
Uma última pergunta, aqui na sua instituição, vocês têm um plano de, por exemplo, ascensão 
profissional, que tem concurso interno para que as pessoas possam trocar de função serem 
promovidas?  
 
Não tem nenhum concurso aqui pra que a pessoa possa mudar de setor, mas assim a chefia, ela 
acompanha isso e vai visualizando a possibilidade da pessoa, o desempenho dela. Já teve caso de 
funcionários, um inclusive um que é deficiente, ele é anão, e ele entrou como uma função, não tenho 
certeza, mas me parece que ele era do serviços gerais e aí ele tinha um bom relacionamento com os 
alunos e agora ele está no setor da biblioteca, meu caso meus eu entrei como telefonista, eu ficava só 
na telefonia, e ai depois eu passei pra a recepção e agora eu estou como líder do setor. Então, você tem 
como progredir, não que seja feito qualquer concurso. 
  
Questão mesmo de ir se desenvolvendo no trabalho...  
 
Porque é observado isso entre os funcionários, quem se desempenha bem, aí eles estão sempre de olho 
e tem que dar uma oportunidade melhor. 
 
Você acha que no caso de algum desses profissionais com deficiência, haveria essa possibilidade? 
 
Sim, eu acredito que sim. Não tem porque dizer que não. É o que eu falei, tem deficiente, como eu 
falei que, que a deficiência é na perna ou na parte do corpo, isso não impossibilita uma pessoa de 
desempenhar bem a função, eu acho que não teria problema nenhum, como teve com o Ricardo, 
Ricardo é um anão e ele foi promovido, ele tá no setor da biblioteca, isso já aconteceu então que uma 
pessoa é deficiente e eu acho que com uma pessoa do meu setor isso não seria diferente não.  
 

 
 

IE-09 
 

SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 
 
Vocês têm algum profissional com deficiência? 
 
Nós temos dois. Um é do corpo docente e o outro é da parte de serviços gerais. 
 
E quando essas pessoas entraram aqui como é que foi o processo seletivo delas? Já é uma coisa 
que vocês já têm o hábito de contratar? 
 
Bom, nós contratamos a medida que a lei permite e, dependendo do setor, não há qualquer objeção 
para a contratação desse pessoal. Assim, a nossa contratação, a seleção, ela é igualitária. Não tem 
preferência. Damos, claro, ao pessoal portador de deficiência, até porque algumas empresas não têm 
esse tipo de comportamento, né? Uma pessoa tem uma deficiência e eles já rejeitam. E a lei tem que 
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aplicar uma sanção pra que a lei seja cumprida. No nosso caso, não, nós somos totalmente diferentes, 
tem em toda a instituição X. 
 
Certo. Senhor, em relação à seleção, existe algum tipo de necessidade especial que o candidato 
apresente que solicite a vocês, uma adaptação, um recurso a mais? 
 
Bom, até agora, não, não aconteceu. Tem a professora do corpo docente que ela tem um problema, de 
deficiente na mão, e ela normalmente não pede nada especial, como também outro rapaz que entrou 
agora há pouco que é o Juarez, também ele não pediu, não fez nenhuma requisição de alguma coisa 
especial par que ele se adaptasse melhor ao trabalho. Agora, é claro, a gente dá prioridade, tipo, 
Juarez, ele tem uma deficiência na perna, então, então a gente não vai colocá-lo pra pintar uma parede, 
não tem que tá subindo escada, descendo escada. Então a gente dá prioridade que ele faça uma outra 
atividade que seja melhor para a situação dele. 
 
Então, assim, é, no caso de haver uma necessidade especial, não sei se isso já houve, quando eles 
passaram a ser profissionais dessa casa, é, se houve algum tipo de necessidade que eles 
apresentaram, que chegou ao conhecimento de vocês depois de estarem adaptados no trabalho. 
Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela pode requerer um tratamento diferenciado 
em relação a equipamentos que possam ser adaptados à pessoa. No caso dessas pessoas, isso 
acontece depois que elas passaram a exercer a função? 
 
Certo. Nesse caso, eu também não tenho como te responder precisamente porque nós ainda não 
tivemos no nosso quadro uma pessoa que tenha uma deficiência auditiva, como visual, que nessa 
maioria das vezes, uma pessoa com essa deficiência geralmente vai pra uma telefonia e a telefonia tem 
que ter a parte de braile, que eu acredito que se for o caso, com certeza a empresa disponibilizaria de 
algum equipamento para tanto. 
 
Mas aí no caso a gente pensando nas pessoas que estão aqui, então, no caso delas não houve 
nenhuma adaptação e a gente pode até considerar que, nessa empresa, as pessoas estão incluídas 
nesse sentido? 
 
Totalmente. 
 
Porque geralmente a inclusão também passa por uma questão de adaptação. Mas aí nesse caso 
específico elas não trouxeram ao conhecimento da empresa nenhuma necessidade especial... 
 
Nenhuma necessidade. E aí como eu te falei, né, se for o caso, por exemplo, de, no caso de Juarez, 
porque assim, o professor, que é a professora, em sala de aula ela faz o seu jeito de trabalho, então não 
tem esse problema e com relação ao Juarez, que é dos Serviços Gerais, que é o caso que nós temos, é o 
que eu falei, né, ele realmente, de fato, não pode tá subindo escada, fazendo esse tipo de atividades e a 
gente dá prioridade pra que ele realmente esteja incluso com o pessoal de uma forma que não degrida 
a imagem dele, esse tipo de coisa e que ele se sinta bem no ambiente de trabalho e, claro, pelo menos é 
isso que eu passo, que o Recursos Humanos passa para o chefe dele direto que é o João Paulo, que a 
gente pode conversar com ele também, que aí, de repente, pode ser que tenha alguma coisa específica 
que ficou entre eles, mas até agora, pelo menos, eu desconheço qualquer requisição desse tipo. 
 
Certo. Você acha que é simples contratar? Você tem demanda, você tem profissionais que você 
possa buscar em algum banco, dessa natureza? 
 
Bom, geralmente quando a gente vai fazer uma seleção desse tipo... 
 

 Interrupção 
 
Então, nós falávamos da facilidade ou dificuldade de recrutar profissionais com deficiência. 
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Bom, nós, hoje, quando precisamos recrutar alguma pessoa com, tipo de deficiência, nós recrutamos 
lá, meu deus, lá na Rua da Aurora... 
 
Instituição pública ou privada? 
 
É instituição pública porque realmente eles têm um banco de dados maior e a única deficiência que 
nós... é o SINE. Nós solicitamos ao SINE, a gente manda um documento pra lá solicitando x 
candidatos e eles enviam e a gente faz a seleção.  Só que aí como eu faço a seleção juntamente com o 
João Paulo, que é quem trabalha com eles direto, às vezes é o perfil do candidato que não se adapta 
porque às vezes, por exemplo, você tem o pessoal de Serviços Gerais que no mínimo tem que ter a 
oitava série porque você vai ter que trabalhar com produtos, você tem que ler esses produtos, você tem 
que saber onde aplicar esses produtos e, às vezes, a única deficiência que nós temos, hoje, de fato, é 
esse tipo de problema porque o candidato chega - ‘qual o seu grau de instrução?’ – ‘ah, eu só tenho a, 
sei lá, primeira série’; ‘você saber ler ou assinar?’ – ‘não, não sei’. 
 
Então a qualificação... 
 
A qualificação realmente é comprometedora quando se trata de uma seleção pra gente. Fora isso, 
realmente, não tem nenhuma dificuldade, por exemplo, de oito candidatos que eu consegui do SINE eu 
consegui um. 
 
E era a qualificação a questão? 
 
A qualificação. Ele tinha oitava série, tinha feito um curso de, de limpeza, como encerar, qual o 
produto pra usar naquele tipo de piso e aí, realmente, foi um diferencial para a sua contratação. 
 
É, nós estamos falando de duas realidades bem diferentes, a de uma docente e a de uma pessoa 
da área de serviços gerais, né. Como é que seria o teu olhar em relação à contratação dessa 
docente, em relação à própria qualificação. 
 
Veja só, na realidade, quando, não fui eu que fiz a contratação dessa docente. Quando eu cheguei na 
instituição ela já estava admitida e ela foi uma seleção feita através de vídeo-conferência em Brasília e, 
inclusive, ela foi admitida para trabalhar como coordenadora do curso de comunicação social. Então 
foi exatamente uma professora que já tem mestrado pela Federal. É uma professora que tá doutorando 
e ela realmente é um destaque hoje na instituição, ela realmente tem um potencial profissional e como 
pessoa muito grande e, realmente, acho que foi isso que fez com que ela ocupasse a vaga e com te 
falei, a nossa filosofia não tem essa distinção... ‘não, porque a pessoa tem uma deficiência, não pode 
ser uma pessoa apresentável, porque uma coordenadora do curso ela vai trabalhar com o público e isso 
jamais interferiria em qualquer coisa. Pelo menos é a nossa filosofia. 
 
A deficiência é motora, no caso dela? 
 
É. Motora. 
 
E no caso, para que ela estivesse na sala de aula, ela não requisitou nenhum acesso a mais, assim, 
por exemplo, eu até observei que vocês já têm uma boa acessibilidade. 
 
Exatamente, nós temos elevadores e nós temos rampa, então o funcionário ou o estudante, ele tem um 
elevador, se ele tem alguma deficiência ou... e nós temos a biblioteca no piso inferior para que ele 
tenha acesso a tudo, e do outro lado que é a parte de cantina, ela é toda rampa, e a parte do piso 
superior também e rampa. Então, eles não criaram... Inclusive hoje nós temos também um fluxo de 
alunos com deficiência por conta disso porque a estrutura da faculdade já foi montada exatamente para 
essa inclusão social. 
 
Então isso é uma coisa anterior à própria questão legal? Essa adaptação. 
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É. Exatamente. 
 
Então, vocês já vêm pensando nisso há algum tempo? E essa faculdade é uma faculdade já... 
 
Nova. É, assim, o Colégio X já tá há cem anos no... né... 
 
É, isso que eu ia dizer, já é uma instituição de nome, né... 
 
Exatamente, é de renome mesmo no Brasil e fora, né. Mas, assim, a faculdade, ela tá aqui há dois 
anos, porque ela funcionava antes no Colégio São Luís, e também tinha essa acessibilidade para 
pessoas com deficiência. E aí como veio pra cá, então o projeto X foi exatamente montar essa 
estrutura pra que exatamente essas pessoas se sintam como se estivessem em casa porque a pior coisa 
é a pessoa chegar numa instituição, seja qualquer que seja e, no entanto, é, no entanto, ela não se sente 
não consegue ter acessibilidade aos setores por conta desse tipo de acesso, né, seria realmente o 
acesso. 
 
Então, é, no caso você tocou num ponto interessante, a pior coisa é a pessoa chegar num espaço e 
não conseguir o acesso. 
 
E não ter acesso, é realmente é, é horrível, né... a pessoa se sente, realmente, totalmente excluído. E aí 
hoje eu pelo menos observo, né, em outras instituições que já tenham essa preocupação, inclusive 
escola pública, né, município também que tá com esse projeto, eu falo assim porque a minha esposa, 
ela é professora do município, coordenadora e uma das preocupações, principalmente pra prédios 
alugados, é esse, né, Quando a prefeitura vai alugar ela já observa se tem esse tipo de, de 
acessibilidade pra que os alunos não se sintam totalmente excluídos, né? 
 
A sua área é uma área de extrema importância pra promover a inclusão se profissionais com 
deficiência, é, na tua visão, assim, em outras empresas você acha que isso tá tão adiantado como 
aqui? 
 
Eu acho que não. Eu acho que não por conta do preconceito. Entendeu, e inclusive, assim, eu digo 
assim, a gente aqui, a pessoa que trabalha aqui, então, nosso RH ele realmente é centrado em Brasília, 
então, meu gestor de Recursos Humanos, ele é em Brasília, então todo acesso que nós temos é através 
de vídeo-conferência ou visita. Tipo, eu vou ter uma agora, dia... hoje eu tenho uma vídeo-conferência 
e dia 03 eu tenho uma visita do pessoal lá aqui, de lá aqui. E hoje nós conversamos através de vídeo-
conferência e outros colegas de vários estados que é o que acontece. É, daí o gestor estava colocando 
pra gente, que a gente também observa que as empresas hoje contratam a pessoa pela aparência. Você 
tem uma boa aparência, você tem... sei lá, alguma coisa desse tipo, então ele te contrata, às vezes não 
quer nem saber se ele tem uma qualificação profissional, idade e aparência, Chega hoje, ‘qual sua 
idade?’ – ‘ah, vinte e cinco anos já tá velho pro que a gente quer’. E a outra coisa, ‘ah, é bonitinho’, 
então vamos contratar. No nosso caso não. Foi o que o nosso gestor... já havia essa filosofia já vem na 
nossa mentalidade que é trabalhada e nosso gestor foi muito claro, ‘Não contrate pela aparência. 
Contrate pelo que a pessoa é como profissional, independente se ele só tem um olho, se ele só tem 
uma mão, se ele dá pra desenvolver a atividade dentro do perfil que a instituição hoje necessita, 
contrate. Contrate porque é isso o que a gente quer. A gente não quer aparência; a gente quer 
profissionais realmente qualificados’. 
 
Então, isso já dá um salto de qualidade em relação ao próprio recrutamento, não é? 
 
Exatamente. 
 
E aí, quem vem participar da seleção, já vem com essa possibilidade, digamos assim... 
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Exato. E a pessoa não se sente também constrangida, né. Não, geralmente as empresas colocam: ‘tem 
tantas vagas: uma pra deficiência física’ – não, a gente não. A gente contrata o profissional; ele vem, 
se realmente ele tiver dentro do perfil, ele fica. Se não tiver, ocupa a vaga uma outra pessoa. 
 
Agora, no caso, existe uma recomendação, é mais do que uma recomendação legal, é uma 
obrigatoriedade, pra que vocês, no caso, as empresas tenham um percentual relativo ao número 
de funcionários, não é? E aí como é que vocês lidam com essa questão? 
 
É. Bom, no nosso caso é simples. Como a nossa mantenedora, que ela é quem mobília tudo, não é, 
então é centrado em Brasília, então esse percentual que o governo estipula, que é 5%, em cima do 
montante de todas as unidades. 
 
Até 5, no caso, dependendo do número de funcionários, aqui são 5%? 
 
Aqui são 5%. Aí 5% porque é como eu tou falando, né, é o máximo. Então, por exemplo, nós temos 
hoje, eu acho que em folha de pagamento, sei lá, quase dois mil funcionários. Porque ele vai o 
montante, é a mantenedora que paga. Então ele vai pra uma folha de pagamento geral, e aí distribui. 
Então é esse tipo de coisa que acontece porque realmente aí vai 5% em cima desse montante, então aí 
tem filial que pode ter. Por exemplo, no caso aqui nós temos... 
 

 Interrupção 
 
Então, como eu tava te falando né, então em nosso caso, ele... em cima desses dois mil funcionários 
que existem, então é 5% em cima disso aí, então tem filial que tem dez com deficiência, aqui nesse 
caso nós só temos dois e sei lá, outro colégio só tem um, mas no montante tem que chegar aos 5% ou 
mais, no nosso caso, geralmente é mais do que isso. 
 
Mas aí vocês procuram sempre um órgão que possam indicar pra vocês. 
 
É exatamente. 
 
Vocês... qual a forma de seleção de vocês? Vocês não têm obrigação com edital, não é isso? 
Porque não é uma empresa pública... 
 
É. É uma empresa privada, então a gente não tem essa obrigação. De repente pode até ser também por 
indicação. Eu tenho uma pessoa e de repente apareceu uma vaga e eu conheço o trabalho dessa pessoa, 
então, eu posso indicá-lo para a seleção, que pode ser aqui ou pode ser através de Brasília. 
 
Certo, no caso, Brasília faz, mas Brasília faz uma captação geral, não é isso? 
 
Pronto, exatamente, mas agora, por exemplo, nós vamos contratar uma pessoa para a pastoral, então 
tem que ser uma pessoal que realmente tenha essa vocação para ser um assistente da pastoral. Que vai 
ter o irmão - que vai ser o líder - e eu tenho que ter essa pessoa. Aí você pergunta, ‘Senhor, é fácil 
encontrar?’- ‘Não’. Então, Brasília tá divulgando em dois jornais essa vaga e qual o perfil do 
candidato e aí nós vamos começar a receber essa demanda de currículo pra ser encaminhado por 
internet ou por malote, pra que a gente faça o levantamento do perfil que realmente condiz com essa 
necessidade e a gente convida os candidatos para uma vídeo-conferência. 
 
Ah! Então quer dizer que é nacional esse convite? 
 
Não, Nesse caso, seria estadual mesmo. Seria só o estado de Pernambuco porque a vaga é aqui, 
inclusive aqui na faculdade. Então, ele vai ser divulgado no Jornal, Diário de Pernambuco e no Jornal 
do Commercio. Esses dias, deve tá saindo aí a.. essa oportunidade de emprego, que não seria um 
edital, seria uma vaga realmente para essa oportunidade, dentro do perfil. 
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Vocês quando fizeram assim uma primeira seleção que tenha tido assim a participação de algum 
profissional com deficiência... não sei se nesse momento você já participou desse processo... você 
observou algum tipo de dificuldade ou, não sei, algum tipo de diferencial que tenha havido em 
relação ao próprio tratamento, assim, dessa pessoa aqui? Por exemplo, de chamar atenção, de os 
funcionários acharem interessante, assim, aquela coisa nova ou realmente isso não houve aqui, 
isso é uma coisa já natural de vocês. 
 
Veja, na realidade, eu, assim, eu observo que os funcionários que já estão aqui, a gente sempre numa 
reunião e outra, a gente já toca no assunto, que de repente, pode ser que eles tenham um companheiro 
de trabalho que tenha essa deficiência, que tinha e teve que sair, mas vai chegar outras pessoas que 
podem ter essa deficiência ou não, então o funcionário que hoje está, ele não se sente constrangido. 
Mas eu observo que quem tá chegando, se sente um pouco excluído, entendeu? 
 
O profissional com deficiência? 
 
O profissional com deficiência. Eu acho que não sei se essa... essa... como é que eu diria... essa 
represália que ele já sofre no dia-a-dia que ele já chega um pouco assim, pisando, entendeu? Todo... Aí 
a gente mostra, o tratamento que eu tenho com os normais é a mesma coisa com ele, brincam com ele, 
todo mundo... então ele já se sente assim, incluso. 
Aí, por exemplo mesmo, eu tava, outro dia eu tava conversando... e aí, você tá gostando? Um rapaz, 
ele vai fazer 5 meses que tá aqui. ‘Poxa, to gostando mesmo de trabalhar aqui. É totalmente diferente, 
é outro ambiente do que eu já trabalhei aí fora. O pessoal não tem discriminação, trata a gente bem, eu, 
olhe, sinceramente, eu espero que a empresa esteja gostando do meu trabalho porque, realmente, eu 
estou gostando da empresa. Bom, é esse o tratamento discutido até agora que eu escuto. 
 
Interessante. 
 
É interessantíssimo. Porque realmente a gente percebe que lá fora é diferente. Eles tinham realmente 
uma discriminação. 
 
E aí chegando na empresa, essa discriminação, de ela é perpetuada, isso é uma bola de neve, não 
é? Pelos colegas... 
 
É. Pelos colegas, aqui não. Aqui quando tem algum tipo de brincadeira de mau gosto, a gente chama o 
funcionário. Esse tipo de comportamento a gente não aceita. Por gentileza não faça mais isso, não 
cometa porque a gente não quer esse tipo de coisa. Brinca... a gente brinca, porque é um ambiente de 
trabalho, é um ambiente familiar porque a gente passa mais tempo aqui do que em casa e a gente não 
quer isso aí pra que ninguém se sinta ofendido. E aí, realmente, corta e para e a vida continua. 
 
No caso, essas pessoas que estão aqui na casa, cada uma tem o seu chefe direto. Como é que 
funciona esse processo de acompanhamento? 
 
É com o João Paulo, no setor de Serviços Gerais, e com a parte docente seria com o diretor acadêmico. 
E na realidade, pelo que eu, pelo menos nas reuniões que eu participo, não tem nenhum diferencial, é 
tudo normal. Agora com relação ao pessoal, ao rapaz que eu diria, de serviços gerais, por ter algumas 
atividades que ele não possa exercer, devido à sua deficiência. 
 
 
Você acha que, por exemplo, existe alguma função que um profissional com algum tipo de 
deficiência não possa exercer? Por exemplo, você colocou que há duas pessoas aqui com 
deficiência motora e aí as duas estão muito bem colocadas onde estão, né, elas têm... uma buscou 
a qualificação e o resultado da qualificação é o trabalho que ela hoje executa. E no ouro caso foi 
um pouco diferente a forma como ela veio pra instituição, né, existe alguma limitação do ponto 
de vista, do seu ponto de vista, uma limitação que é causada por que? É a deficiência que limita? 
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Olhe, veja só, por exemplo, eu acredito que tenham algumas limitações pra algumas pessoas que 
tenham deficiência, tipo: Se eu contrato uma telefonista, que hoje não é o caso, mas suponhamos, se 
eu contrato uma telefonista ou uma recepcionista pra ela ficar no atendimento telefônico e ela é 
paraplégica, parte inferior, e eu tenho um recepcionista que ele é um recepcionista volante. Que é o 
que a gente chama de recepcionista volante, que é o que acontece nas faculdades... Por exemplo, eu 
tenho Juarez e tenho Jean, que eles são recepcionistas da coordenação. Então, por exemplo, você é 
uma professora, você é uma docente e você esqueceu o seu apagador. Então, o que acontece, ele, o 
professor... ou o seu piloto, então o professor já está no início a aula e esqueceu, então o professor 
pega o telefone celular dele e, ‘Jean, por gentileza, você dá um pulinho aqui e traz o apagador e o 
piloto?’. Só que o professor... Jean está no primeiro andar e o professor está na última sala do segundo 
andar, então eu acho que Jean teria probabilidade de chegar mais rápido do que uma pessoa que seja 
cadeirante, entendeu? Então eu acho assim que a pessoa, quando ela é... dessa deficiência, e aparece a 
vaga, então a gente sabe alocar essa pessoa exatamente no setor que não vai interferir nesse tipo de 
coisa, até mesmo pra que não aconteça... de repente ela tá no departamento... ‘olhe, dá pra você trazer 
um...?’. ‘Ah, dá, o senhor pode aguardar uns quinze minutos que eu chego por aí’. Quer dizer, de 
repente a aula já tá rolando e precisa e não tem. E como pode ser também, por exemplo, acontece... o 
data-show da gente aqui ele é um data-show e um carrinho. Aí tem a parte de CPU, isso aí, então, por 
exemplo, um professor vai dar uma aula na sala 121. Então eu ligo pra Jean. ‘Jean, reserva pra mim o 
data-show na sala 121. Aí tem João Paulo, João Lucas, e tem Jean e Juarez. Então se João Paulo e João 
Lucas tá em outro setor e existe aquele data-show liberado para aquela sala 121, então não custa nada 
Juarez ou Jean passar lá, pegar o carrinho, e colocar na sala pro professo. E pra uma pessoa que é 
cadeirante, se ele tiver nesse setor é um pouco complicado. Então ele poderia ficar na telefonia porque 
na telefonia ele vai tá exatamente sentado, apenas atendendo telefone, não tem que tá fazendo esse 
movimento constante. 
 
Entendo. 
 
Entendeu? 
 
Vocês já tiveram vários candidatos participando de seleções aqui? Candidatos com deficiência? 
Você colocou antes que o SINE já recomendou pra vocês, já indicou algumas pessoas que você só 
pôde aproveitar um. 
 
Já indicou. Exatamente. Porque os demais, eles eram, realmente não tinham qualificação e nas vagas 
hoje, que eu diria assim, é, por exemplo, nós pedimos alguns currículos ao Senac para recepção que a 
gente vai contratar uma pessoa por prazo determinado, mas aí como (...) os currículos, aí não teve 
ninguém que tivesse deficiência. Mas aí, de dois anos pra cá, como a empresa é muito estável para os 
funcionários, então, realmente, não aconteceu de, no meu caso, pegar uma seleção que viesse essa 
diversificação, entendeu? 
 
Entendo. 
 
De dois anos pra cá... porque é aquele negócio, pra uma pessoa geralmente que, até hoje que eu vi sair 
foi porque os funcionários... eles foram promovidos, um funcionário pediu demissão e aí houve uma 
promoção e aí a gente fez uma seleção, mas essa promoção quando a gente pediu ao Senac, que 
trabalha em parceria com a gente, não mandou nenhum que tivesse sido... de deficiência. 
 
Então, já houve algum momento que vocês precisaram realmente recrutar com essa 
característica, né? 
 
Teve, que foi exatamente quando eu pedi ao SINE, que aí recebi esses oito currículos e consegui 
apenas um, com tal qualificação. 
 
Senhor, você acha que a qualificação é o fator primeiro que dificulta esse processo?  
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Acredito que sim, pelo menos aqui na nossa realidade, sim. A qualificação é o principal. 
 
No caso, então, você recebeu dez currículos. Vamos colocar um caso aqui, Vocês costumam fazer 
um treinamento ou vocês têm, tipo, um banco em que as pessoas podem estagiar. Nesse sentido, 
existe um programa na IES pra estágio, mesmo quando a pessoa não é, de imediato, contratada, 
existe uma possibilidade de ela ser chamada depois? 
 
Da parte de recrutamento, não. Quando a gente faz a seleção e aí o candidato, ele é selecionado, ele vai 
pra parte de experiência. Ele vai ser contratado por um período de experiência de 90 dias ou 45 dias, e 
ele vai ficar na experiência. Ele passou desse prazo, aí ele vira um contrato por prazo indeterminado. 
Seria esse fator. 
E hoje nós temos estagiário aqui na faculdade, mas aí quando o Senac liga, solicitando que, é, como eu 
diria, ofereça as vagas, aí a gente convida pra parte de administrativo, a parte de secretaria, parte de 
recursos humanos. O pessoal lá tem uma parte de departamento pessoal, eles vêm pra cá, a gente então 
passa algumas idéias... e hoje a gente também tem estagiários na parte da biblioteca. Esses geralmente 
sempre a gente sempre pega um ou dois estagiários para a biblioteca. Eles passam até dois anos com a 
gente. E quanto à necessidades de aparecer uma vaga, então, esse, essa pessoa que já está conosco e 
ele tem o perfil... porque você sabe que tem estagiário que não quer nada com a vida, né? Que chega a 
hora que quer, sai a hora que quer... mas por exemplo, Carla mesmo, que ela faz Biblioteconomia lá na 
Federal, e ela é uma estagiária nossa. E aí surgiu uma vaga, quando ela veio pra cá, aí surgiu uma 
vaga. Então ela foi admitida, total. E hoje nós temos o bibliotecário, que é o Noé Paris, ele é, ele 
acabou de passar no concurso em primeiro lugar. Tão só aguardando chamá-lo. Então, com certeza 
surgirá uma vaga pra ele, na vaga dele. Entendeu? Então, realmente, os funcionários - é isso que eu to 
falando -, eles têm um perfil profissional bom, tão bom que acontece de passar num concurso, que é o 
caso dele. 
Temos outros funcionários aqui de TI que passou em vigésimo terceiro lugar, são trinta vagas, tá 
aguardando também ser chamado, então, se vai ter que... aí nós vamos ter que pegar um profissional a 
altura. Porque se nós vamos contratar para ser bibliotecário, encarregado de biblioteca, então tem que 
ser um profissional realmente bem qualificado. Se for na parte de TI, que é no caso do Albino, 
também que ser alguém, como eu dirá, que seja expert em informática, que é o que ele é hoje. 
Às vezes no meu computador eu não consigo fazer nada. Ele vem aqui... ah, é isso, isso e isso... se 
fosse eu tinha que passar horas e horas procurando, ele já vem, mata a charada. Experiência. Então 
isso conta também, qualificação profissional e experiência, né. A partir do momento que você tem a 
qualificação, então, quer dizer, em conseqüência vem a experiência, que você só tem aquela 
qualificação 100% mesmo quando você tem essa bagagem. De estágio ou que, de fato, você... então é 
desse tipo de coisa que às vezes acontece aqui conosco. E o povo vai embora assim, através de por 
concurso ou pede demissão, conseguiu um emprego melhor em outra empresa. Então vão embora e aí 
surgem as vagas e aí vai acontecer exatamente isso aí, uma promoção, exatamente desse tipo. 
 

 
 

IE-10 
 

SUJEITO: CHEFE DE GESTÃO DE PESSOAS (GT) 
 

Professora, o que eu gostaria de falar, além do que a senhora já me colocou, o que leva, por 
exemplo... uma pessoa passou num concurso, tem uma deficiência, e está num tal setor. A partir 
da, de ela estar desenvolvendo suas funções, se ela tiver alguma solicitação específica a fazer 
para que ela conclua seu trabalho, por exemplo, se for preciso adquirir um software para que 
uma pessoa cega possa usar o computador, a quem ela recorre? Como é que isso chega aqui no 
Setor X? 
 
Primeiro, ela simplesmente não passa no concurso, no percentual que a legislação coloca, e ela é 
botada num setor. Nós analisamos o local pra onde ele vai, se tem as condições e a infra-estrutura para 
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recepcioná-la. Por exemplo, se é cadeirante, o acesso via rampa, banheiro com aquele tamanho, a porta 
pra ela poder ir. Então, nós analisamos o caso assim. 
Há casos em que mesmo não tendo essas condições, o servidor que foi concursado, já foi aluno ou 
bolsista de algum departamento ou de algum professor, e ele requer, o departamento quer que ele fique 
lá. Como aconteceu, um cadeirante, se não me falha a memória, ficou num centro que não tinha todas 
as condições ideais, mas ele já era conhecido no seu trabalho como um aluno do curso, e ficou lá. Tá 
entendendo, e passou no concurso. Agora, qualquer solicitação, se é servidor ou docente, vem pro 
Setor X, vem através, oral ou por escrito, e a gente vai verificar se tem condições de fazer isso. 
Como... se for dentro do Setor X onde esteja lotado, é o Setor X quem proporciona. Por exemplo, 
vamos dizer que a mesa tenha que ter a altura que ele possa ficar embaixo da mesa, aí se verifica 
exatamente, ou compra-se ou troca-se o material pra que ele tenha acesso a ficar sentado na mesa dele, 
e espaço pra ele entrar e sair. Se for na unidade onde ele está lotado, é a unidade quem vai procurar 
atendê-lo. 
 
Se for um docente? 
 
Se for um docente, é o departamento dele, o centro dele quem vai buscar as condições, o instrumento, 
o material necessário pra que ele possa trabalhar. Como no Centro W, quando eu era vice-diretora e 
tinha um estudante cego, com a cegueira já adiantada, não era totalmente cego, e ele precisava de um 
determinado software. Então, ele foi à diretoria do centro, e a gente, então, providenciou pra o curso 
que ele era, o curso de lá do centro.  
 
No caso específico de algum docente, que ele é contratado para lecionar algumas disciplinas, 
então ele não vai ser lotado em nenhum outro centro, mesmo que o outro centro seja mais 
adequado? 
 
Não, porque o docente quando faz concurso, ele já faz específico pra área dele. 
 
Aí, num caso como esse, existe alguma solicitação que não pode ser atendida? 
 
Eu não conheço. Nós temos poucos professores com alguma deficiência física. Geralmente é visual, 
porque pra ser professor, você precisa ouvir e falar. Não precisa se locomover... com as pernas... com 
o cadeirante não há problema, mas nós já tivemos um professor, Roberto, que tinha uma doença que 
era hereditária – se não me falha a memória -, que ele ia ficando cego progressivamente. Então, ele 
dava aula, falava, e nele não tinha problema nenhum. Ele andava com aquela varinha de conduzir... 
aqui dentro... 
 
Bengala. 
 
Bengala. Com a bengala. E ele reconhecia as pessoas até pela voz. Então passava por aí: “oi, Irene, 
como vai? Tudo Bem?” Então, era uma pessoa que fazia tudo normal, dava orientação de monografia, 
de tudo. Eu acho que alguém lia pra ele o texto, ou era o braile, ou ele dava orientação, gravava, e era 
assim. Eu tenho uma colega que até que foi orientada por ele. Então, não havia nenhum impedimento 
nisso. Agora, claro, que pra corrigir prova ou qualquer coisa, eles, quando o aluno é... como docente, 
né, eu já tive um aluno cego ou uma aluna cega, eles fazem a prova no mesmo dia que os alunos 
fazem, só que eles fazem na linguagem deles. Então faz todo no braile, eu fico com a prova, no outro 
dia a mãe dele ou ele mesmo lê a prova, a gente corrige e dá a nota. 
 
Mas aí, no caso, esse material é providenciado pela IES ou existe algum... 
 
Não, eles trazem. Por exemplo, o cego ele já traz o seu instrumento, que é aquela régua perfurada... 
 
A reglete e o punção. 
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O “munção”, pronto, e o papel liso onde ele faz a prova. A gente dita a pergunta, ele copia e faz a 
prova. Não tem problema nenhum. 
 
No caso, especificamente, dos concursos, como é que acontece o concurso aqui nessa 
universidade, que é uma universidade pública? Vocês lançam um edital, não é isso? 
 
É, há um edital. Primeiro o Governo determina quais são as vagas. A gente lança o edital e faz o edital 
de acordo com a legislação. Pra x vagas tem um percentual pra portadores de deficiência. Como quem 
executa o concurso é a Comissão, não somos nós, nós só preparamos o edital, então o edital tem que tá 
todo preparado, dentro da legislação. Aí abrem as vagas, vem nas colunas pra o servidor geral, as 
vagas gerais, e tantas vagas para o portador de necessidades. Ele se inscreve, faz o concurso. Quem 
passa das vagas deles, a gente então recepciona. São convocados, são nomeados, e nós fazemos a 
redistribuição de acordo com as condições que o local tenha pra receber, ou então segundo o desejo 
dele ou do local, no caso daquele servidor que quis ficar num centro que não tinha total condição de 
acesso. Mas muitos centros têm. Por exemplo, o Centro A tem elevador, o Centro B também, o meu 
Centro tem rampa, aqui tem rampa na reitoria, então vários lugares têm rampa. Então, pra o cadeirante 
não tem problema. Agora, tem aqui no Setor X uma menina – eu na sei qual é o problema dela – mas 
ela anda, né? Mas ela tem dificuldade. Ela fala difícil, mas a gente trata ela da mesma maneira. 
 
Professora, no caso, já que existe uma legislação que obriga as empresas, as instituições que têm 
mais de cem empregados a terem esse percentual de vagas, no caso da Universidade, já que é 
pública, está condicionado a ter esse número de pessoas de acordo com a aprovação, não é? A 
aprovação da pessoa, no caso. 
 
Tem que fazer o concurso igual a todo mundo. 
 
Então, no caso, se o candidato com deficiência não for aprovado, isso dá à Universidade o direito 
de ela não ter aquele percentual cumprido, não é? 
 
É. Se não tiver candidatos inscritos nem aprovados, as vagas serão preenchidas pelos que forem 
aprovados em primeiros lugares, dentro do número de vagas. 
 
E aí, mesmo não sendo uma pessoa com deficiência? 
 
Entrará. 
 
Vale mais a questão da aprovação... 
 
É, , sempre tem. Sempre tem porque, por exemplo, pra fazer concurso pra universidade, as pessoas é 
quem sabem das suas deficiências. Então, não pode haver deficiência cognitiva, mental, porque aqui é 
um trabalho intelectual,não é? Então pode haver motor, pode haver visual, auditiva, pode ser semi... 
ter algum problema que não é total, mas...você não pode ter alguém que tenha deficiência mental, por 
exemplo. 
 
Então, não existe ninguém, eu observei por aí. 
 
É, aqui - você viu -, só tem paraplegia, monoplegia, paralisia cerebral - mas não é absoluta, é relativa – 
aqui, eu acho que no Setor X, tem uma menina que, você vai ver, que ela deve ter tido algum problema 
nesse sentido, eu não sei se foi de nascença ou se foi adquirido, porque a gente tem as duas situações, 
né? Depois desses desastres de automóvel, não sei mais o quê... Então, cego, surdez bilateral, 
amputação, parcialmente surdo, portador de baixa visão. Então a gente tem mais ou menos isso aí que 
são os deficientes. Como eu já uso óculos, é uma deficiência já, né. 
 
Agora, por exemplo, se um candidato com deficiência mental vier e fizer a inscrição para o 
concurso? 

 



 227 

 
Se passar... se passar não tem problema. Agora, o problema é passar no concurso. 
 
Por quê? 
 
Porque o requerimento do concurso é: o deficiente tem que responder a prova objetiva de 
conhecimento, e ainda faz prova prática. 
 
Para cada área prova prática, né? 
 
Pra cada área existem os requisitos em relação a concurso. O professor tem que dar aula. Por exemplo, 
ele não pode ser mudo. 
 
Nunca houve essa situação, né? 
 
Não. Eu acho que não. Porque professor nós só temos, olhe... tem um físico, mas é técnico. Professor 
Francisco, ele é cego, mas ele não é surdo. Ele fala, e professor tem que falar, e se comunicar com o 
aluno pelo menos. E deixa eu ver outro professor... só tem um professor e um médico. Mas no médico 
é... os outros são técnicos, aí assistente em administração, técnico em laboratório... quer dizer,  o dele é 
monoplegia, quer dizer, não tem problema pra atividade. Então ele já se inscreve porque ele sabe que 
tem capacidade.  
 
Já vem no edital dizendo a área?  
 
Não, não. O edital diz: tantas vagas pra portador de deficiência. Pronto, ele se inscreve. Eu nem sei 
quem. Muitos se inscrevem. E aí os primeiros lugares dentro das vagas que foram reservadas são 
ocupadas pelos primeiros lugares. 
 
Digamos que – eu estou colocando uma situação hipotética – haja uma pessoa com deficiência 
auditiva, que não faça uso de linguagem verbal, ela seja aprovada na prova escrita, ela faça a 
solicitação, por exemplo, de um intérprete de libra – língua brasileira de sinais -, essa situação 
hipotética, ela já foi vivenciada? 
 
Técnico pode ser mudo, surdo... não tem problema nenhum. Docente eu não conheço. Eu não conheço. 
Agora, nós aqui do Setor X, esse ano, no programa de gestão de desempenho na área de capacitação, 
capacitamos sessenta servidores em língua de sinais; já preparando a instituição – você sabe que não 
sou eu, né, mas a sociedade só pensa em pessoas normais entre aspas. Então tudo foi organizado dessa 
forma; a língua é a portuguesa, a língua é a palavra, não é... então, agora é que a gente está com uma 
instituição – e depois dessa grande luta dos portadores de deficiência – tentando fazer um trabalho 
mais includente. Então já tem sessenta servidores distribuídos entre várias unidades, e pro caso de que 
não fala... o surdo, né, o surdo-mudo, geralmente, poder se comunicar na língua de sinais. Terminou 
agora. Gostaram muito. 
 
Na visão aqui do Setor X, existe algum cargo, fora o cargo de docente, quando fala que é ideal 
que não seja ocupado por uma pessoa que não fale? 
 
Eu não conheço. Não sei se é o ideal. Eu não conheço docente que seja surdo-mudo. 
 
Mas existe algum outro cargo que não seja interessante para alguma deficiência? 
 
Não. Não sei, eu não conheço essa parte. 
 
Não houve essa experiência ainda, né. 
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É, não. Aqui tem vaga para técnico administrativo, que vai ser pros cargos que a gente tem. Então, a 
gente abre segundo orientação legal. A lei diz e a gente faz. 
 
E eles fazem laudo médico? 
 
Eles têm. Têm que apresentar toda a documentação e tudo mais. 
 
E em que momento essa documentação servirá? Será no final do concurso que a banca de 
médicos vai verificar? 
 
É a junta médica. Eles têm que comprovar, não é. Porque se a lei não existisse, e não existissem 
deficiências físicas, motoras, etc., as vagas não seriam reservadas pra eles, eles iriam para o lote igual 
a todo mundo, concorrer em pé de igualdade. E também pra evitar que o pessoal vá para a deficiência 
pra tomar a vaga do deficiente, por exemplo. Então, na junta médica, no chamamento pra providenciar 
o processo de contratação e nomeação deles, eles têm que apresentar isso. Todo mundo, todos nós 
somos submetidos à junta médica. Senão os que não têm deficiência se inscreveriam no de cá, porque 
já são vagas que saem do bolo das vagas de pessoas que não têm nenhuma deficiência, aí eles 
migrariam pra cá. Então você tem que provar. Não do ponto de vista da deficiência, mas exatamente 
pra poder a vaga ser ocupada de fato pra quem foi destinada.  
 
Professora, em relação à atuação do Setor X, depois que o candidato é aprovado, há 
homologação, como é que o servidor é acompanhado? Existe esse acompanhamento pelo Setor 
X, ou é algum outro órgão? Como é que funciona isso? 
 
Não tem muito... quer dizer, eu não conheço muito... eu tou aqui só há uns três anos e pouco nessa 
gestão, então eu não sei muito se tem acompanhamento. Existem estudos de acessibilidade, 
reivindicações e tudo mais, a instituição se adaptando. Mas, a inadaptação ao local de lotação acontece 
como acontece com qualquer um outro. Quando eles estão sem possibilidade de adaptação, então a 
gente remove, a gente transfere, a gente faz esse tipo de coisa. E a remoção ou é pedido dele ou é 
pedido da chefia. É como se fosse outro qualquer, porque nós analisamos bastante a lotação de 
servidores, e eu posso lhe dizer que eu ainda não vi nenhum portador de deficiência física, motora ou 
auditiva pedir para ser removido por esse motivo.  
 
Então ele já é distribuído para o lugar que tenha as condições. 
 
Ele já é distribuído para o lugar que tenha as condições de – não para o trabalho, porque para o 
trabalho as condições são as mesmas – mas as condições dele se locomover, dele poder entrar, sair, 
dele poder realizar o serviço, o tamanho da cadeira, da mesa, essas coisas. Eu tou aqui há três anos e 
tanto, e nenhum dos que pediram remoção – que há muita remoção aqui – foi por conta disso. É mais 
por problemas pessoais, interpessoais, por outras razões, não pelo fato de a pessoa ter uma deficiência. 
Nenhum eu conheço aqui. 
 
E no caso de alunos. Se houver solicitação por parte de alunos, eles encaminham para o Setor 
W? 
 
Para o Setor W. 
 
E aí é a mesma natureza de solicitação para adaptação de meio físico? 
 
Não sei. Deve ser. Eu não conheço. Deve ser. Como foi o caso do menino... alguns instrumentos pra 
ele poder aprender, assistir aula, fazer prova, marcar essas coisas... feito o canhoto, por exemplo. 
Quem é canhoto, ele, tem que ter uma cadeira que tenha uma coisa ao contrário pra escrever. Então 
tem que ter uma cadeira confortável, mais ou menos, pra prever alguém que só escreve com a 
esquerda, em vez de ser com a direita.  
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Professora, eu observei que no Centro de Educação, por exemplo, houve uma mudança na 
fachada – acho que mais de três anos atrás. Essa mudança foi feita com o objetivo de tornar 
mais acessível. Existe aqui um setor responsável por isso, aqui na universidade? 
 
Não, veja só: a prefeitura é quem cuida de obras, disso tudo. E a diretoria de qualidade de vida é quem 
faz os estudos de acessibilidade e tudo mais. Então os resultados da acessibilidade, por exemplo, a 
gente encaminha e solicita, por exemplo à prefeitura, e manda para as próprias unidades que também 
já começam a se movimentar para adaptar a sua unidade para atender ao seu aluno, o técnico, e o 
servidor e os usuários. Então eles também podem fazer por conta própria. 
Usar a sensibilidade para ver que o usuário, o público daquela unidade tem que ter acesso. Aqui na 
reitoria mesmo agora tá se adaptando, porque é um prédio construído há muito tempo, é escada, não 
tem elevador para o primeiro andar. Ocorre que, por exemplo, morre, falece um professor ou um 
reitor, e ele é velado aqui no auditório. Então, as viúvas, geralmente, – quando é pessoa de mais idade 
– não podem ir para o primeiro andar de escada. Então estão botando elevador agora, estão adaptando 
tudo. Apesar de ter rampa para o primeiro andar. Porque no segundo andar só fica... fica o Setor X e o 
Gabinete, e em cima o Setor Y. Quer dizer, o de pessoal é embaixo, você tem o acesso a ele. Mas, o 
prédio está sendo agora adaptado. Conseguiu botar os corrimãos para as pessoas se segurarem pela 
frente - que não tem entrada com rampa; tem atrás; e agora estão botando um elevador para o primeiro 
andar. Que teve esposa que subiu na cadeira porque não tinha condição, sem ter deficiência, por idade 
física de subir ao primeiro andar. Aí é difícil; então o elevador facilita. Aí eu acho que agora está aí 
fazendo. Acho que daqui para o fim do ano, um mês ou dois, a gente está até com elevador, porque 
estava com esse problema. Então a gente vai vendo o que vai sendo pedido de acordo com as 
necessidades da população, né. 
 
Professora, nesses três anos e meio de gestão, houve algum concurso especifico que a senhora 
tenha acompanhado, que tenha entrado candidato com deficiência, não é isso?  
 
É. Nós chegamos em seis concursos até agora. 
 
De três anos e meio pra cá já foram seis? 
 
É, foram seis. Nem todos com vagas para portadores de deficiência, porque a proporcionalidade de 
vagas é feito o quantitativo de vagas para concurso. Por exemplo, quando é uma aí não abre. A lei diz 
a partir de quantas vagas você tem que reservar uma para portador de deficiência. 
 
Deu pra fazer uma observação - que as pessoas também estão lotadas em outros lugares, não é, e 
não aqui -, em relação ao impacto da presença dessas pessoas que antes não estavam tão 
freqüentes ocupando postos de trabalho? É possível fazer essa observação? 
 
Não. Não é. Eu só vejo o daqui da reitoria: uma menina que entrou. Uma pena que às vezes a gente 
quer falar mais com ela e ela às vezes tem dificuldade de fala. Ela tem dificuldade de fala. Mas ela é 
bem recebida aqui. Os servidores não têm muito problema em relação a isso, a dificuldade aqui é 
muito mais do temperamento, do comportamento, interpessoal. Não tem esse problema, até é muito 
compreensível, eu acho, e aceita com facilidade. Mesmo porque é só motora... 
 
E sensorial, no caso. 
 
É, exatamente. Então isso aí não causa problema, a gente conversa, se cumprimenta. Às vezes 
encontra no banheiro – pelo menos eu – não sei aonde, aí “tudo bem?’. Só pode ir até aí porque se for 
entrar numa conversa mais prolongada, você vai precisar de...  
 
De ter uma linguagem comum. 
 
De uma linguagem comum ou ter tempo naquele momento pra poder perguntar alguma coisa e esperar 
a resposta. E entender o que tá dizendo. 
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IE-11 

 
SUJEITO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AT) 

DESIGNADA PARA SUBSTITUIR A DIRETORA DE QUALIDADE DE VIDA 
 
 
Qual a sua função aqui nesta instituição de ensino superior? 
 
Minha função é técnica em assuntos educacionais. 
 
 Aqui nesta instituição de ensino superior existem profissionais com deficiência contratados? 
 
Existem sim 
 
 Em que setor que eles atuam? 
 
Eles atuam, no que é mais na área administrativa, né?  
 
 E eles são técnicos?  
 
Ele é técnico, é assistente em administração. 
 
 Então é uma pessoa especificamente. 
 
É. 
 
 Mas em toda faculdade só existe essa pessoa? 
 
E tem também auxiliar de campo.  
 
 Como é que é auxiliar de campo? 
 
Auxiliar de campo é auxiliar de agropecuária. Lida com a terra. Certo. A parte de jardinagem e essas 
coisas.  
 
 E aí ele é aliado a um departamento específico? 
 
Ele é aliado a um departamento, que nesse departamento... Que a deficiência dele não é tão grande que 
impeça ele atuar nas suas atribuições dele. Ele atua bem. É sobre o concurso que a gente por lei a 
gente tem que abrir vagas para também deficientes. Foi feita as provas e conseguiu passar. E chegou a 
vez dele ser aproveitado e temos que aproveitar. É que não pode, não pode de jeito nenhum excluir 
né?   
 
 No caso dessa pessoa qual o tipo de deficiência? O que ele tem? 
 
É um problema na perna, teve paralisia. 
 
E essa outra pessoa? 
 
Essa outra pessoa é mais... Eu acho que é mais assim, alguma coisa sobre nervos. Porque quando 
apareceu que eu olhei assim eu nem notei que. Eu disse “oxe essa pessoa veio para mim? Deficiente?” 
Tinha não. Eu olhei e não tinha nada nele, mas ter tem. Mas também não impede em assistência e 
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administração tá trabalhando no departamento do setor administrativo nada impede, que por sinal é 
uma criatura ótima.   
 
Então não tem uma deficiência aparente no caso? 
 
Não, não tem. Eu não notei na hora não. E eu esperei que fosse chegar né? E temos o outro que 
também é deficiente que tem problema de ou houve paralisia, que anda até de muleta. Mas uma 
criatura ótima, trabalha no setor administrativo. Competentíssima demais. 
 
No caso, como é que acontece o concurso aqui para que as pessoas, os servidores possam se 
tornar efetivos? 
 
Veja, o concurso já ta dizendo que é publico. “Vamo” supor que eu “seje”, é... tenho um cargo. Tenho, 
hoje eu sou assistente em administração e abre concurso para nível superior, e a minha categoria está 
dentro daquelas, nada impede eu concorrer com os demais. Ta de fora. Não vai ter mais pontos para 
mim menos, não. É idêntico. É igual. Não vai ter nada de diferente. 
 
O concurso para pessoas com deficiência é, ele tem alguma clausula no edital que traga {?} 3: 29 
 
Tem, o edital vem rezando sim. 
 
Como é que é? 
 
No próprio edital do concurso, ele tem assim, portadores de deficiência. Agora, o candidato tem que 
ver que a deficiência dele, tem é, não pode, tem que ter alguma, não pode ser muito compatível com o 
que você vai fazer, vamos supor, se você é formado como odontólogo e na época em que você se 
formou você tem as duas mãos, certo? E houve um “poblema” e você perdeu uma mão. Como é que 
eu posso contratar um odontólogo se ele falta uma mão? Se ele trabalhar ele faz direito? Tá 
entendendo? Eu não posso contratar. Que dizer, no edital já vem bem discriminam, dizendo, se ele 
tiver a deficiência é incompatível com o cargo ele não vai poder, ele pode até fazer, mas ele ta 
sabendo que corre o risco de não ser chamado e aí? E o deficiente, quando ele se inscreve em concurso 
público, passa pela uma junta médica, tudinho. No caso deles, passa pela uma junta médica regulariza 
tudinho que você vai fazer a sua inscrição e você diz: eu sou deficiente. Sério! Vai fazer o cartão de 
inscrição daquela pessoa você é chamada. Você é chamada aí vai ver se realmente você é deficiente.     
 
 Precisa apresentar documento? 
 
Tem, tem apresenta sim. Tem, apresenta. 
 
 Em que momento que a junta médica avalia os candidatos? É depois da prova?  
 
Não. Olhe, eu tenho conhecimento assim, veja, porque a gente abre o concurso, e quem faz o concurso 
vamos supor foi a Comissão. A Comissão é que se encarrega de toda essa parte. Já vem para mim a 
relação dos concursados classificados, deficientes e não. Já vem de lá todo mastigado pra mim. 
 
 Certo. Aí no caso qual é a função do seu setor, em relação a esses profissionais com deficiência 
quando chegam. No caso já chegam aqui aprovados não é? 
 
Lá no setor trabalham com concurso público. Aí eu sei quantas vagas pra a gente fazer o edital a gente 
sabe que o MEC é destinou tantas vagas para as categorias tais. Aí quando é homologado o resultado 
final e com o aval da... Ela diz assim, pode chamar os candidatos aprovados daquela quantidade de 
vagas do Edital. Aí eu vejo o edital, tantas vagas para isso, ai eu vejo na relação quem são, mando o 
telegrama. Eles comparecem, assinam o termo de aceitação. Uns ou outros às vezes não querem mais 
porque já há outros concursos recebendo melhor desistem, né? E vai assim. 
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Certo. Mas aí no caso a tarefa do seu setor é fazer a homologação? 
 
Fazer essa homologação isso daí, é a gente faz locar aquela pessoa em um departamento aqui dentro 
aonde precisa. 
 
Certo. 
 
Tudo isso quando a gente já faz esse trabalho a gente já sabe, que o candidato, quando vem pra mim 
eu já sei pra onde, qual o departamento que aquela criatura vai. 
 
No caso, por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética, um desses profissionais ir ser locado 
lá na questão da, no setor de agricultura não é isso?  
 
É. 
 
Pronto. A deficiência dele é uma deficiência motora? 
 
É. É pouca, é pouca, não é muito não. Mas é considerado deficiente ele. 
 
Pronto. E no caso é, esse profissional específico ou os outros profissionais já solicitaram alguma 
coisa de adaptação ou alguma coisa específica para que ele pudesse melhor desenvolver as 
atividades? 
 
Não, que eu saiba não. Porque a gente dá todo um... porque primeiro quando a gente sabe que é essa 
de campo não tinha “poblema” porque o trabalho dela era na parte baixa mesmo não ia depender de 
subir escada, nada. Ela já bota, ela já faz um tipo de tarefas não igual aquela pessoa que realmente está 
apta né? Que não tem “poblema” nenhum com deficiência. Mas ela faz todo trabalho. Ela capina, ela 
pega os mato, ela planta, cuida de jardim, ela faz tudo isso. Ela cuida de animais, bota ração para 
animais. Quer dizer, uma coisa bem assim. Coisa pesada a gente sabe que não pode e tem consciência. 
O outro, outra pessoa deficiente, anda de muleta quando chega que a gente viu a gente não vai 
mandar, não vai lotar aquela pessoa em uma unidade que depende de escada para ela. A gente já sabe, 
automaticamente a gente já nem bota. E já bota a pessoa no lugarzinho que, mais accessível. Porque se 
a gente colocar, vai depender de que? Ele vem reclamar porque sobe escada e desce. Aí a gente já sabe 
disso. Então a gente já procura destinar aquela pessoa num cantinho ideal para ele, de acordo com as 
suas deficiências. 
 
Então no caso, assim, se houver algum tipo de solicitação à quem essas pessoas elas recorrem?  
 
Elas? Aqui.  
 
Esse é o setor específico para isso? 
 
É. Temos aqui o setor de segurança no trabalho. Esse setor vê todos esses casos. Vê os casos se é... se 
aquela criatura está indo como se... Quando não está se adaptando, quando chega, é essa senhora que 
vai conversar com aquela pessoa vê o que é que está acontecendo. Se depender daqui para uma junta 
médica, para olhar a gente encaminha para a junta médica que nós temos aqui o setor médico, 
odontológico. Que é médico e odontológico, e tem todos. Eu acho, eu não... que trabalho aqui há 23 
anos, eu desconheço alguém reclamar sabe? A gente procura sempre fazer as coisinhas dentro das 
medidas mesmo. 
 
Não digo nem assim, nem em sentido de reclamação mas, por exemplo, uma solicitação 
específica de: olha seria interessante se eu pudesse usar tal equipamento, ou uma modificação no 
mobiliário, uma coisa nesse sentido também. 
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Não, não. Porque nessa outra pessoa anda de muleta, mas é uma pessoa que sobe em ônibus, tudo 
normal. Não, que eu saiba não. Nunca chegou nada não. Não tenho consciência disso não. 
 
Certo. Mas se houvesse teria que vir aqui para o setor não é isso? 
 
É. Com certeza. 
 
É, vocês já tiveram experiência com profissionais, por exemplo, com deficiência auditiva ou 
visual?  
 
Não. 
 
Ou mental? 
 
Não... a maioria só é mais assim né? Com “poblema” de deficiência física por paralisia infantil. 
 
Cadeira de rodas? 
 
Não. Ninguém. Ninguém. E essas pessoas... teve um foi do concurso nosso, e essas mais dois casos 
que eu conheço aqui na universidade que já entrou foi o concurso já dentro daquelas vagas de para 
pessoas deficientes, é... veio da federal. A gente solicitou aquele concurso à federal e a federal enviou 
para a gente essa pessoa que é deficiente. E não teve “poblema” nenhum.   
 
 Há quanto tempo essas pessoas fazem parte aqui da casa, em média? 
 
Quanto tempo? 
 
 Sim. 
 
Bom é o tempo de carreira dela né? 
 
Mas faz tempo que elas estão aqui na casa? 
 
Tem um, tem dois que vai fazer ainda um ano, ainda está em estágio probatório. E tem outro que... 
 

 Interrupção 
 
Vamos voltar aqui essa questão da solicitação que é o ponto mais forte do trabalho. É, no caso 
se, por exemplo, vocês tivessem aqui um candidato com deficiência visual, uma pessoa cega. 
Como é que você acha que seria, por exemplo, para que ele pudesse... 
 
Você acha que exista alguma função que um profissional com deficiência visual ou auditiva, ou 
outro tipo de deficiência, não possa fazer nessa instituição, pelas características, pela natureza 
das funções?  
 
Olhe, existe, tem, eu vejo assim né? No meu ponto de vista, como é que uma pessoa com deficiência 
visual vai trabalhar no laboratório? 
 
Laboratório de informática? 
 
No laboratório, químicos. É difícil. No de informática, eu já não digo tanto, porque já existe um 
teclado apropriado, já não é tanto, mas que requer uma coisa mais profunda dele. É difícil que sem a 
visão né? Eu acho que é muita coisa. 
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E se houve, por exemplo, uma forma de suprir algum tipo necessidade, por exemplo, há uma 
tecnologia que possa ser comprada para que essa pessoa possa usar tal máquina, um exemplo, 
como é que seria feita essa análise pela universidade? 
 
Não desde que pela junta médica dizendo que para que ele atuar em tal campo há necessidade daquele 
tipo de material. Eu acho que a universidade até se proporia para comprar esse material, ou então, 
mudar o tipo de trabalho dele. 
 
Haveria uma relocação? 
 
Aí se faz. É mais viável isso.  
 
É mais viável do que fazer um...? 
 
Do que comprar um tipo de uma coisa, um aparelho X. E tudo isso é uma coisa de tecnologia 
avançada. É mais caro. Tudo isso né? 
 
Então vocês tentam? 
 
Alocar ele, em então, em uma unidade, a onde o serviço é compatível com o problema dele. 
 
E se ele realmente tem a formação para estar em tal setor, e aí ele realmente tem a formação, a 
qualificação para aquilo, mas que seja precisa adquirir um equipamento X?  
 
Ele peça.  
 
Uma solicitação?  
 
Ele vai ter que fazer a solicitação, que para melhorar os seus desempenhos funcionais há necessidade 
de um aparelho assim, assim, tudo isso. 
 
Ele faz solicitação imediata? 
 
Ele vai. O chefe imediato vem pra cá.  
 
Vem pra cá? 
 
Se fosse comigo, se fosse você. Ai, você diz, eu preciso disso, aí eu venho converso com ela, a menina 
quer muito, mas para ela chegar a isso, ela precisa de um aparelho assim, assim, assado. E teria que 
formado um processo, que para  daquele processo, gerar a compra de tal material. O porquê se vai 
comprar isso, em cima de um processo. Tem que ser,  esse processo vai andar tanto. 
 
Vai demorar um pouquinho? 
 
Anda. E vai para a Pro-Reitoria de, o Setor Z, do Setor Z vai embora lá para cima, para o Reitor, do 
Reitor vê, se o Reitor diz: “não, tudo bem”. Aí volta pra aqui. Ai é que vai, aí é que se compra, é 
assim. Demorar. Nunca aconteceu, a gente aqui na nossa instituição não teve ninguém com deficiência 
a esse ponto. Não.  
 
Não houve nenhuma solicitação dessa forma? 
 
Não, que eu saiba, não. De jeito nenhum. 
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Vocês teriam informação de quando essas pessoas começaram a fazer, aqui, do quadro de 
funcionários, como foi para os colegas de trabalho ter pessoas com deficiência trabalhando no 
mesmo setor? 
 
Minha filha, aquelas pessoas com deficiência... teve uma que passou no concurso publico, a prova 
pratica, porque houve uma prova pratica, né? De campo, ele quando apareceu, ninguém, ao contrário, 
eu senti sabe o que? As pessoas são tão solidárias com ela, eu senti isso na hora, e hoje aonde ela 
trabalha, é uma criatura, que todo mundo gosta muito, e não é uma deficiência que você, você só vai 
notar se ela andar, se ela não andar você não diz nada. 
 
Geralmente as pessoas ficam solidárias? 
 
Demais, demais. Quando ele chegou, o outro, que veio pra mim, que eu recebo, eu sou a primeira 
pessoa que recebe que eu olhei assim, que ele veio de muleta, coitadinho eu não posso colocar ele no 
primeiro andar, eu tenho que ver logo um lugarzinho para ele, então a onde ele deveria ir, eu vi logo 
que ele não podia, eu já vim para ela e disse, olha! Weruska, essa pessoa é deficiente anda de muleta e 
o setor que estava previsto para ele, é primeiro andar, a gente tem que ver como vai ser, e ai a gente já 
fez uma outra arrumação para ficar. 
 
 
Vocês precisaram tirar alguém e fazer a realocação no caso? 
 
Se era para ficar ali, a gente não colocou, colocou em outro setor mais especifico. 
 
Mas era uma função semelhante no caso? 
 
Era a mesma coisa, ele ia ficar aqui, mas ele não podia ficar aqui por conta da escada, e ai a gente 
colocou em medicina veterinária que é no plano, entende? Ele descia do ônibus e andava normal, 
ótimo, sem problema nenhum. 
 
O fato de ter uma pessoa com deficiência trabalhando junto, isso gera o que nas pessoas, nos 
dias de hoje? 
 
Nos dias de hoje, veja, as pessoas hoje em dias estão mais conscientes da situação de uma pessoa 
deficiente, a gente já vê com outros olhos, né? A gente vê assim, não é tenha assim, com pena, não é 
pena não, a gente vê que, aquela garra que aquela pessoa chegou a onde chegou, tanta que gente que 
estuda, muita gente por ai que é sã e não se incomoda com estudo, não quer saber de nada, e a gente 
olha aquela criatura, daquele jeito, o quanto estudou para chegar o que chegou, ai a gente olha assim 
“poxa!”, aí gente disse assim, eu tenho um filho e meu filho não quer saber nada de estudo, ai a gente 
fica vendo sabe? Vê a situação dele, modo geral, as pessoas, passa assim “ oi tudo bom? tudo bom”, é 
uma criatura ótima, estou fazendo um curso, hoje em dia, que ele parte desse curso que eu faço, que é 
natural, só que não participa das dinâmicas de grupos, que tem que andar, fazer, não sei o quê, aí ele 
não pode né? Aí ele fica em pé observando, aí moça que faz a dinâmica já esta mudando a equipe da 
dinâmica, em vez de ficar colocando um observador, o observador é sempre mais ele, porque ele não 
pode ficar andando, então a gente tem que dar um jeito e ele participa de tudo. 
 
E as dinâmicas? 
 
Mas aí ele não pode ficar. Mas ele faz. Ela já vem já... uma dinâmica que ele contribua também, tenha 
a participação dele. E todo mundo gosta muito dele, e parece uma coisa, essas pessoas assim são tão 
inteligentes, sabia? São tão bem preparadas, as vezes eu digo, é porque não sai muito, tem mais tempo 
para ficar dentro de casa, se dedica mais aos estudos, é da eu penso assim, não é não, é da pessoa 
mesmo. 
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Vocês fazem normalmente reuniões de acompanhamento dos funcionários, como é que 
acontece? Depois que há a homologação, como é que a universidade se comporta nesse sentido? 
 
Ele veja, tem dois anos de estágio probatório e tem mais um ano para ele se integrar mesmo no grupo 
da universidade quer dizer o total dá três anos. Tem uma ficha de avaliação que com um ano vai para 
o departamento onde ele está e o diretor faz a, preenche o perfil dele, como é que está sendo, retorna 
para a gente e... 
 
No caso, o gestor imediato? 
 
É, o chefe dele imediato. 
 
Então, as reuniões que acontecem, se acontecem são no próprio setor? 
 
E as reuniões do normal é no setor dele mesmo. 
 
Vocês já sentiram necessidade, aqui por ser uma faculdade, uma universidade federal, eu não sei 
se essa pergunta se aplica a vocês. Vocês já tentaram buscar por exemplo, divulgar as vagas 
para pessoas com deficiência, frisando que há vagas que tem vagas para pessoas com 
deficiência? Isso vem no edital, não é isso? 
 
No edital já vem dizendo, abertura de concurso, categoria tal, já tem  
 
Então vocês não recrutam não é? 
 
Não a gente não recruta. 
 
Porque não é uma seleção como nas faculdades privadas, né? 
 
Não 
 
É diferente, né? 
 
É diferente, o próprio edital já diz quantas vagas vai ter pra isso, para aquilo e as pessoas já se 
escrevem sabendo. 
 
E essas vagas, como é que vocês calculam o percentual? 
 
Minha filha, deve ter em um percentual, mas eu não sei dizer se a gente tem agora aqui não, tem não. 
 
Por exemplo, quando tem um setor que abre duas vagas, como fazem com esse olhar, uma vaga 
para pessoa com deficiência ou...? 
 
É tem que ter um ser comparativo. É quando tem assim, duas vagas, três vagas, uma é para deficiente. 
 
A partir de três é que uma é destinada né? 
 
É.  
 
Que tipo de deficiência são mais freqüentes aqui nos concursos, mesmo que a pessoa  não seja 
aprovada? Que tipo de pessoas com deficiência? 
 
É mais com paralisia, negocio de paralisia tanto no braço como na perna. Eu não vi ninguém, porque 
eu, quando a gente abre o concurso, publica o edital, aí eu não sigo mais os trâmites, que tudo é a 
COMISSÃO que resolve essa parte. Se, se escreveu alguém em cadeira de rodas, se não tá, eu não sei 
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dizer, eu sei dizer assim, quem é aprovado e quando é chamado por conta da classificação, vem assim, 
nunca recebi ninguém com cadeira de rodas, nunca, mas se vier, não tem problema não, porque vai ter 
um lugar, vai ter que ter, não foi abertura de concurso? Não fez, não está dentro dos padrões, não 
passou por uma junta médica? Então ele está com tudo, ele tem todos os direitos. 
 
É possível que uma pessoa com deficiência seja aprovada na prova escrita, seja aprovada na 
prova prática. A junta médica é o último passo?  
 
Não. Eu acho assim, quando ela se escreve e diz que é deficiente para gerar o concurso público, o 
edital tem portadora de deficiência física, você, no seu cartãozinho vai dizer isso, você já passou antes 
por uma junta. Porque como é que a gente, vai... é como eu disse, você.. um médico cirurgião, vamos 
supor, ta faltando uma mão, como é que você pode operar, quer dizer, a junta, você colocou que é 
deficiente, mas a junta tem que olhar se você, se a sua deficiência. é compatível com sua categoria que 
você está optando. 
 
Então ela avalia logo na inscrição? 
 
Avalia, eu... É, tinha que ser, tinha que ser. Vai deixar você fazer as provas passar em tudinho e no fim 
você não pode. 
 
Para finalizar, existe alguma função que você observa, por exemplo, que não seja, eu já fiz essa 
pergunta, mas voltando, que não seja, por exemplo. compatível com alguma outra deficiência, a 
gente falou a visual, se for aprovada uma pessoa com deficiência auditiva, como é que a 
universidade, e essa pessoa solicita alguma solicitação especifica, fazendo o usa da língua 
brasileira de sinais, como é que a universidade se posiciona quanto a isso? Já houve? 
 
Não. A gente nunca recebeu nunca ninguém não. E se não universidade existe alunos com esse tipo 
de... eu não sei porque a gente não se envolve com essa parte não. 
  
E o concurso para professores, passar por aqui também?  
 
Não. O concurso para professor só passa aqui pra gente, para a gente fazer portaria de homologação 
deles. Porque tudo é feito no departamento de origem da sua disciplina. Se sua disciplina, que você fez 
concurso público é na área de biologia, o próprio departamento de biologia é que prepara tudo, a 
gente, só vem para a gente o processo com o nome das pessoas que foram aprovadas, e na medida 
daquilo é o departamento chama, você só vem aqui para mim, para a gente dá posse, assinar o termo, 
preparar a documentação.   
 
É mais a administrativa mesmo? A parte burocrática? 
 
Só... só... Tudo isso. Só a parte técnica é que é com a gente lá na sala. 

 
 

 
IE-12 

 
SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 

 
Aqui nessa IES existem profissionais com deficiência? 
 
Sim. Pelo menos de três tipos de deficiência nós temos. Só não temos o deficiente mental, ainda que 
um deles, ainda que um deles (...) tenha um pequeno grau de deficiência mental, mas é muito pouco. 
 
Como é que foi a contratação desses profissionais? 
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Veja, Lívia, nós não tivemos uma política de contratação de pessoas portadoras de necessidades 
especiais porque a universidade sempre contratou pessoas portadoras de deficiência. Assim elas 
fossem competentes, assim houvesse vagas, certo? Não houve assim... Tanto é que a gente trata a 
coisa com muita naturalidade, certo? Elas não têm um acompanhamento especial, viu? Porque nós 
temos anos, muitos anos antes da legislação, nós já tínhamos diversos portadores de deficiência. 
 
E, em geral, qual a função que elas ocupam aqui? Exatamente essas pessoas que já estão 
contratadas. 
 
Veja, varia. Nós temos desde recepcionistas a... e tínhamos também, né... alguns já saíram... 
acessoristas, auxiliares administrativos, mas tínhamos professores também. Inclusive professores 
cadeirantes e professores com doutorado que a própria universidade investiu e mandou fazer 
doutorado no exterior. 
 
E quando essas pessoas vieram pra cá elas já tinham, antes da seleção, deficiência? 
 
Com certeza. 
 
No geral, quantos por cento de profissionais com deficiência a IES tem hoje? 
 
Nós estamos com 4%. 
 
E o que é que levou a empresa a recrutar? No caso, como que é o tipo de seleção de vocês? Vocês 
lançam um edital? 
 
Não, não, seleção interna. Quer dizer, nós recrutamos, no caso, professores, hoje, via internet... nunca 
em jornal, mas às vezes vem por indicação também e o processo de seleção é feito aqui internamente. 
Não temos obrigação de concurso público por sermos uma entidade privada, né? 
 
E vocês já sentiram necessidade de recrutar esse público especificamente? 
 
Sim, depois da legislação sim. Como nós perdemos alguns e como houve uma mudança na própria 
legislação, nós já tivemos necessidade de contratar, aí para preencher o percentual de lei. 
 
E que estratégias vocês utilizaram para buscar esses profissionais? 
 
Agora nós estamos realmente numa situação delicada, certo? Apesar de estarmos com o percentual 
completo, e só foi completo porque houve um... a universidade fez um recurso à Delegacia do 
Trabalho, porque nós já tínhamos os deficientes auditivos. Houve uma mudança de legislação que 
passou a considerar o deficiente auditivo e deficiente visual apenas quando ele é bilateral, a deficiência 
é bilateral. Então, com isso, nós deixamos de ter, de atingir o coeficiente legal. Mas recorremos porque 
o Ministério Público já havia considerado, nós tínhamos o quadro completo, e o Ministério Público já 
havia considerado essas pessoas como portadoras de deficiência, e a mudança de legislação posterior 
foi entendida, depois de vários recursos à Delegacia Regional do Trabalho, que nós estávamos 
amparados. Quer dizer, a partir de agora, se eu for contratar um com deficiência auditiva, um 
deficiente visual, ele tem que ser nos termos da nova legislação, mas aqueles que estavam à época, são 
considerados portadores de deficiência. 
 
Entendo. 
 
Mas nós temos dificuldade. Por que nós temos dificuldade? Porque a universidade, você há de convir 
que é um ambiente diferenciado, não é? Os funcionários são diferenciados. Quer dizer, não é todo dia 
que você encontra um professor com deficiência física portador de um mestrado e doutorado. Por 
outro lado, nós temos uma legislação que nos obriga a ter, pelo menos, um terço de professores com 
mestrado e doutorado. Então não há no mercado pessoal qualificado. 
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A que se deve isso na sua opinião? Essa falta de qualificação. 
 
Olhe, melhor do que eu, você que é educadora, você sabe que o governo jamais investiu em educação 
para essas pessoas e de repente lança uma legislação que ele obriga as empresas privadas... e na prática 
são as empresas privadas que são mais vistas, né?... a cumprir essa legislação e a ter um percentual de 
empregados portadores de deficiência. 
No caso do serviço público, raramente as instituições estão atingindo os percentuais, mas não são 
fiscalizadas e, por outro lado, jogam em concurso, não atingem aquele percentual, fica por isso 
mesmo, né? Então, o que é que o governo faz? Ele faz uma legislação para as empresas privadas 
cumprirem, mas ele não permitiu, ao longo do tempo, que essas pessoas tivessem chance de ter o 
mínimo de educação possível, né? E como não tá fazendo programa... são poucos os programas pra 
qualificar essas pessoas. 
 
Entendo. Então, assim, a partir do momento que esses funcionários foram contratados aqui pela 
IES, vocês têm um plano de ascensão de carreiras, já que houve profissionais que tiveram 
oportunidade de estudar fora inclusive... 
 
Aí no quadro de professores. Mas tudo isso foi uma situação que aconteceu naturalmente, não foi nada 
pensando... sequer, estávamos enxergando aquela pessoa como diferenciada, certo? Sequer estávamos 
enxergando. Ela chegou pra universidade, se dispôs, não é? Nós estávamos com um programa de 
qualificação de professores, a pessoa chegou, se dispôs a ir, a universidade consentiu e pagou. 
 
A senhora mencionou antes que a deficiência que está mais freqüente hoje aqui é... seria visual e 
auditiva. 
 
Não, visual, não. Visual eu só tenho duas ou três pessoas. 
 
Certo. Muito mais auditiva, então. 
 
Auditiva e motora. 
 
Deficiência mental é menos? 
 
Sim, mental eu só tenho um que dá pra enquadrar ele como múltipla deficiência, né? Deficiência 
mental é difícil. 
 
Ele faz parte do quadro de docentes? 
 
Não! Deficiente mental? Como eu podia ter um docente deficiente mental? Em hipótese alguma! 
 
Que atividade ele executa? 
 
Não, ele trabalha na biblioteca e até já é bastante limitado, viu? Vive-se tentando mudar as tarefas 
dele, mas ele executa com muita dificuldade. 
 
Já houve algum tipo de solicitação de algum desses profissionais específica à universidade. Para 
que eles pudessem continuar na função, a partir do exercício dela?  
 
Olhe, que eu tenha conhecimento, a única que teve dificuldades foi essa professora que é doutora. Ela 
não é a única que é doutora, mas essa que foi para o exterior... é problema de acessibilidade. Nós 
temos alguns prédios ainda, a maioria dos nossos prédios tem elevador, a grande maioria. Nós 
tínhamos um prédio, inclusive onde estavam funcionando os mestrados, esse não tinha, então ela teve 
que ser deslocada para outra área. Então, tem um problema de acessibilidade aqui em dois ou três 
prédios. 
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No caso, acessibilidade física. 
 
Sim. 
 
E essa profissional, qual o tipo de deficiência dela? 
 
Ela é cadeirante. Deficiência motora. 
 
Então a universidade proporcionou uma mudança de prédio... 
 
Mudança de prédio já que era mais difícil fazer... 
 
No caso do relacionamento com os outros funcionários, vocês já observaram algum tipo de... 
alguma situação específica que demonstrasse que o fato de ela ser uma pessoa com deficiência, 
isso diferenciou esse relacionamento? 
 
Entre os pares? 
 
Não, de uma forma geral. Por exemplo, ela era docente... entre os docentes, o pessoal da 
administração com quem ela convivia. 
 
Olhe, não tenho conhecimento, ainda que eu acredite que algumas dessas pessoas realmente tenham... 
algumas têm dificuldade. 
 
De relacionamento? 
 
De relacionamento. Alguns têm alguns complexos, são algumas situações que não foram 
perfeitamente resolvidas. 
 
E a que esse deve isso? Será ao próprio fato da deficiência em si? 
 
Acredito que sim. Eu não vou dizer que é porque ela é discriminada, não. Porque é o que está dentro 
dela, é um inconformismo que existe na própria pessoa, né? Quando isso não é trabalhado, e a maioria 
das pessoas, principalmente de nível mais inferior, não trabalha isso, então isso vem à tona. E elas 
próprias criam dificuldades de relacionamento. Então, hoje eu acho que já tem outra coisa, 
principalmente numa esfera mais simples, certo? Você pega um recepcionista, pega um acessorista, 
essas pessoas estão se sentindo quase que portadoras de uma estabilidade. Eu pra demitir um 
deficiente eu tenho que contratar um outro deficiente pra a vaga dele, se eu não tiver excesso, né? 
Bom, então elas estão se sentindo quase que portadoras de uma estabilidade. 
 
No emprego? 
 
Por outro lado, estão sendo extremamente requisitadas. Há quase que disputa por portadores de 
deficiência com fim específico de cumprir um percentual legal. Em São Paulo, eu já tive 
conhecimento de que está se roubando de uma empresa para outra. Tira um daqui e vem outro. 
Aumenta o salário pra se levar pra lá. 
 
O que é que isso gera em termo gerencial? 
 
Aqui não tem afetado, mas é lógico que gera primeiro um turn over, as empresas passam a deixar de 
cumprir as metas de deficiência e eu acho que pra pessoa, pro portador de deficiência também não é 
muito bom ele tá sendo disputado e comprado. 
 
Então, na verdade, não é a qualificação que tá sendo requerida? 
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O mínimo de qualificação as pessoas pedem, né? Mas há instituições que não. Se eu tenho que 
preencher uma cota, se o Ministério do Trabalho tá, por exemplo, aqui nós tivemos várias vezes aqui 
da DRT, que nós ficamos 2 anos depois de uma mudança de legislação, eles não estavam acatando 
nossos deficientes auditivos, é, a DRT não tem muita sensibilidade de eu dizer “Gente, eu não sou um 
Bompreço, que eu posso botar deficientes auditivos para ser embaladores. Eu não tenho esse cargo lá.  
O pessoal de uma universidade é extremamente qualificado e eles já devem entrar com essa 
qualificação.” 
A universidade não está aqui pra formar professor. Por conta de uma mudança de legislação nós 
tivemos que investir. Investimos por muito tempo, mas a rigor o profissional já devia vir qualificado, 
que ele tenha uma formação continuada já é outro problema, mas a rigor ele já deve vir com os títulos 
que são necessários. Nós temos um quadro técnico... mesmo na parte... saindo de professor e indo pra 
funcionários, nós temos um quadro técnico de nível superior, eu tenho advogado, eu tenho químico, eu 
tenho bibliotecária – até em grande número – tenho jornalista, então qual é o meu IES? O pessoal 
administrativo, que vai atender aluno, que vai trabalhar em secretaria, esse pessoal eu não posso botar 
surdo-mudo. Mas não há sensibilidade pra isso. 
 
Da Delegacia Regional do Trabalho? 
 
Do governo. Eu digo, é do governo porque ele representa um governo. 
 
Então, no caso, existem algumas funções aqui que profissionais com deficiência não poderiam 
executar na visão de vocês então? 
 
Eles podem executar, mas existem funções que realmente não podem. Eu não vou botar em 
atendimento alguém mudo: é óbvio. Eu não vou botar uma pessoa pra controlar acesso de pessoas, 
cega. Ou pra examinar a saída de livros na biblioteca, que são as funções até mais... cega. Eu posso 
botar um cadeirante, mas não posso botar um cego, eu posso botar um surdo. Agora, na grande 
maioria, até pode, eu não encontro é no mercado. São poucos na cidade do Recife, você pode procurar 
qualquer órgão desses que têm o cadastro dos deficientes físicos, pra ver quantos portadores de 
deficiência em Recife que são portadores de curso superior? Eles sabem onde estão essas pessoas, eles 
contam no dedo. 
 
Então, no caso quando vocês precisam recrutar profissionais com deficiência vocês vão 
diretamente? 
 
Atualmente, sim, vamos diretamente. 
 
Vocês, no caso, vão pra instituição privada, instituição pública?  
 
Órgãos públicos. 
 
Vocês têm tido esse retorno? 
 
Sim, eles mandam logo, daí sempre atendem. 
 
E quando eles vêm, eles trazem os currículos, aí vocês analisam os currículos. 
 
Sim, aí eles vão entrar na seleção normal, né. 
 
Seleção convencional. Existe algum diferencial na seleção que a pessoa com deficiência 
participa? 
 
De jeito nenhum. 
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Eu digo no sentido de eles solicitarem algum requisito a mais pra participar? Alguma 
adaptação? 
 
Não, não. 
 
Nunca houve isso? 
 
Não. 
 
Já houve alguma demanda que não pôde ser suprida de algum profissional que estivesse na 
casa? Por exemplo, o caso do acesso do deficiente físico foi uma demanda. No momento não pôde 
ser suprida, mas a universidade tem um movimento natural de procurar sempre tá vendo essa 
parte? Isso é uma coisa da cultura da organização?  
 
Não... é! Mas nunca houve, não. Por exemplo, a gente contratou um cego na biblioteca, então ele tem 
um software especial que ele trabalha, mas ele já entrou como estagiário, já ficou desenvolvendo esse 
software, não foi nem adquirido por conta dele, mas por conta de alunos cegos... Então não tem, que 
eu tenha conhecimento, a única demanda que pra solucionar a gente teve que mudar de prédio foi a 
dessa professora. 
 
Em relação às reuniões que os profissionais com deficiência participam, dos eventos, vocês 
costumam fazer eventos sempre aqui nessa universidade ou vocês utilizam, por exemplo, o 
centro de convenções, que precise de transporte, vocês sempre têm auditórios e coisas sempre 
voltadas pra cá e que eles se deslocam? 
 
Nós temos auditórios e solenidades, assim, da universidade, oficialmente, não dos alunos, é, a grande 
maioria é aqui dentro. Excepcionalmente, assim, numa festa de 50 de uma universidade, aí faz no 
centro de convenções, mas eles têm como receber. 
 
Então, isso é um quesito que vocês observam quando vão promover eventos, de acessibilidade? 
 
Sim, com certeza.  
 
Porque aqui, então, nos auditórios daqui já existe acessibilidade. 
 
Já. Eu lhe diria, sem sombra de estar equivocada, que poucas instituições do Recife... primeiro, ela é 
muito visada, a Universidade Católica, têm as condições de acessibilidade que a universidade tem e 
acho que tá distante de chegar pra atingir todo mundo, certo? Ainda tá meio distante, mas eu acho que 
outras de ensino superior não têm as condições que ela tem, não. Mesmo já sendo uma universidade de 
uns 60 anos. 
 
Há quanto tempo que esses profissionais são recrutados? Mesmo antes da lei, a senhora colocou 
que a lei veio e vocês passaram a fazer isso, mas vocês já faziam, na verdade. 
 
Veja, querida, a gente não recrutava profissional portador de deficiência. A gente recrutava, eu recrutei 
professor. Participou do recrutamento uma professora portadora de deficiência. 
 
Isso foi bem natural, então. 
 
É um processo natural. 
 
E na seleção não houve nenhum tipo de solicitação por parte dela que diferenciasse a 
participação? 
 
Não, de jeito nenhum. 
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E o rendimento deles no trabalho, há alguma diferenciação? 
 
Professor cadeirante, não; professor portador de deficiência física total há um ônus, não é? A gente 
tem que colocar uma pessoa pra tá lendo prova pra ele. Então nisso eu tenho que dizer, como 
professor, não. Ele é muito bom pra dar as aulas, agora na hora que vai corrigir, tudinho, já tem que ter 
um terceiro lá envolvido, então onera, né? Aí a produção cai também porque aquilo ele podia tá 
fazendo até em casa sozinho, ele tem que fazer aqui porque é dependente de um funcionário. 
 
Então, no caso, vocês precisaram investir pra que esse profissional continuasse aqui? 
 
Sim. 
 
E como é que a instituição vê esse investimento? Isso é uma coisa que vocês já prevêem, vocês já 
têm uma reserva voltada pra esse tipo de procedimento?   
 
Não, não. Não temos reserva, não. 
 
Já ouve necessidade de contratar um outro profissional, um intérprete de LIBRAS, por 
exemplo? 
 
Para alunos, nós já contratamos. 
 
Isso é uma coisa recente? 
 
O intérprete de LIBRAS é do ano passado. Aliás, minto, é desse ano e nós passamos a ter o intérprete 
de LIBRAS. 
 
Esses profissionais que estão aqui eles também têm chance de participar de concursos internos, 
vocês têm essa política com os profissionais em geral? Plano de cargos? 
 
Pra professor sim. 
 
Como já aconteceu, inclusive, não é? 
 
Não, ali era, na verdade foi capacitação, não é? Isso foi capacitação. O professor tem um plano de 
carreiras. É, no caso de funcionário... bom, ele pode. O problema é que a universidade, na parte de 
funcionários, tem um turn over baixíssimo. Então, pra um crescer aqui, um sai ou morra, certo? 
 

 
 

IE-12 
 

SUJEITO: CHEFE DE SETOR (GT) 
 
 
Então, você tem uma pessoa com deficiência aqui no seu setor, não é? Qual o tipo de deficiência 
dessa pessoa? 
 
Visual. É Narciso, aluno de Publicidade. Ele já está conosco vai fazer dois anos. 
 
Ele é funcionário da casa? 
 
Funcionário agora. Já desde o ano passado, ele foi contratado como auxiliar administrativo. 
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Como foi que ele chegou até esse cargo? 
 
Ele veio como aluno usar o espaço do setor, fazendo utilização de... a gente tinha aulas na sala de 
vídeo e ele vinha como aluno, veio visitar, e como aluno, assim, ele é bem comunicativo, bastante ... 
muito conhecimento ele tem, mesmo com a deficiência visual, não impede dele fazer nada, 
absolutamente nada, e como nós temos outros deficientes visuais e ele mostrou bastante interesse, 
muito conhecimento, foi feito uma entrevista com ele, ele mostrou conhecer bastante... E aí, através de 
conversas... ele conversou bastante, tanto com o reitor anterior que tinha, Padre Filipe, como o atual, e 
aí desde ano passado, na gestão do outro Reitor ele já foi contratado. 
 
É, no caso, quais são as atividades que ele desenvolve aqui? 
  
Ele foi contratado basicamente pra dar suporte aos deficientes visuais, esta é a função dele aqui – 
primeira né?- como nós temos outros que utilizam o setor, né? Então, a leitura em braile, explicar, 
mostrar os softwares que existem, repassar para os outros deficientes visuais, esse foi a primeira 
função dele aqui, mas ele faz muita coisa além disso, ele ajuda os outros auxiliares dando suporte nas 
salas, abrindo salas, é.. entrando em outros sites, pesquisando... aqui dentro ele faz vários serviços com 
a gente também... a visão dele não impede ele fazer pouquíssimas coisas, eu acredito, porque tudo que 
a gente pede aqui, ele está pronto a fazer. 
 
Naturalmente, o fato de ele estar freqüentando um espaço que antes vocês não tinham, por 
exemplo, a presença de uma pessoa com essa especificidade... 
 
É nunca houve... 
 
(...) isso gerou, assim, algum tipo de impacto pra vocês, ou impacto positivo ou impacto bem 
forte... 
 
Bem, a presença dele, específico, porque dentro da própria universidade, da própria biblioteca, tem 
pessoas com outros tipos de deficiências, né? Também visual, auditivo, pessoas com deficiência física, 
mas em nosso caso, quanto a funcionário, visual, foi a primeira pessoa que foi contratada, assim, para 
o setor, para a biblioteca como um todo e para o setor, a presença dele foi um benefício positivo, muito 
bom, ele é uma pessoa muito alegre, muito alegre mesmo, está sempre de bom humor, muito 
extrovertido, assim, tem um conhecimento muito amplo, geral, assim de tudo, tudo que você fala não 
está nem falando com ele, ele já entra coerência em tudo que ele fala, então, pra gente, enquanto 
funcionários, ele foi muito bem vindo aqui, no geral, todos   acharam muito positiva a presença dele 
não só como pessoa mas profissionalmente também. 
 
E para que ele desenvolvesse as atividades do setor ele fez alguma solicitação especifica para que 
ele pudesse ter acesso? 
 
Não, de vez em quando, ele solicita, ele vê um software interessante, aí ele solicita pra a gente indicar 
para ver se é possível uma compra, equipamentos que teve, ele sempre tá participando, impressoras, 
ele sempre dá palpites, qual é as melhores impressoras que a gente poderia adquirir, que seria bom.. 
 
Mas impressoras de braile? 
 
Braile, porque a gente tinha uma mais antiga na universidade como um todo, e adquiriu uma mais 
nova, com mais recursos para o setor específico também, e ele participou também dando sua opinião 
com relação a essa impressora, o que é que ela tinha, o que ela poderia fazer de benefício para o outro. 
Não só ele que usa também como aluno, mas também os outros que ele vai auxiliar como funcionário. 
 
Então, antes da permanência dele aqui no setor, já existia um material adaptado? 
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Já existia uma impressora em braile dentro da universidade até para questão de vestibular, né? Que 
tem alguém deficiente visual que precisava, solicitava ela, mas assim, depois com a presença dele, 
assim, a gente adquiriu uma mais nova, alguns softwares que precisava também foi comprado. 
 
Que tipo de software? 
 
Jaws, Dos-Vox . 
 
Ah! Sintetizadores de voz para que ele possa ouvir, né... 
 
Porque a gente já tinha o Dos-vox, esse já existia. Já tinha alguns sites, esses sites que podem ser 
baixados. Ele tá sempre atualizando os sites que eles podem utilizar, e aí a gente adquiriu alguns, o 
Jaws, que eles usam bastante, o Dos-vox, que o Dos-vox é free, né? Tem o Duxy Burry que é um 
tradutor, a gente tem um equipamento ali que ele faz uma... tipo uma xérox, ele imprime em alto 
revelo e preto pra o deficiente também, tem computadores, assim, específicos, separados, né, para eles. 
Eles podem usar qualquer um, mas se eles tiverem necessidades eles têm aqueles só para eles né?   
 
Então, a atividade do Narciso, é estar supervisionando essa questão? 
 
É, ele tá sempre olhando para ver se os softwares estão funcionando, todo mês ele entra, vê se tá tudo 
está funcionando, se não tem problemas, está sempre atualizando os sites de acessibilidade, e dar 
suporte aos deficientes visuais que chegam.  
 
No caso é, quando ele veio aqui pela primeira vez como aluno, você já estava aqui? 
 
Já.  
 
E como foi para você ter contato com uma pessoa com deficiência visual? 
 
Ele veio porque ele teve uma aula ali de vídeo na sala de vídeo com a turma dele bem grande, que era 
uma aula para as pessoas que chegam, a gente tinha a exposição dos serviços da biblioteca, e a turma 
incomodou muito ele, porque a turma via, mas ela não deixava ele ouvir porque ficava falando, 
gritando, aí ele deu logo uma chegada na turma, aí veio conhecer o espaço físico que ele podia utilizar, 
aí assim ele já veio com muita simpatia, conversando, aí já foi conquistando todo mundo .   
 
Do ponto de vista da produtividade dele? 
 
Quando ele chegou como profissional? 
 
Isso. 
 
A gente fez alguns questionamentos, um questionário com ele para ver o conhecimento dele. Assim, o 
impacto que a gente teve, é que ele tinha muito conhecimento, tudo que a gente botou e que ele 
indicou, ele realmente tinha conhecimento do que estava falando, ele acertou, ele mostrou, ele deu 
palpite, ele tem muito conhecimento dos softwares que a gente tem e dos outros que ele pesquisa, né?   
 
E você tem contato com ele, achava, por exemplo, que uma pessoa cega poderia ter tanto 
conhecimento? 
 
Não... quer dizer, isso aí com certeza, porque eu já vi outros casos, por exemplo, antigamente os cegos 
ficavam muito dentro de casa, não podiam sair, mas ele é uma pessoa assim, não impede nada, ele 
participa do nosso maracatu aqui na católica, ele canta num coral, ele é muito ativo, agora assim, eu 
me surpreendi porque ele é bem jovem, né? Então ele já pegou o mundo aceitando bastante o 
deficiente visual, que a gente tem uma que freqüenta bastante, que é mais idosa, que já tem mais 
dificuldade. 

 



 246 

 
É aluna, no caso? 
 
É aluna também, Sônia de história, é me surpreendi, não por ele tem um conhecimento porque ele está 
estudando né? Mas por tanto conhecimento ele ter demonstrado, por ele ser jovem, por ele ter uma 
deficiência que a gente nem tem e impede a gente de tanta coisa e a gente vê que aquela deficiência 
dele não impede ele de fazer nada, de tá envolvido com tudo, tudo aqui dentro ele participa. 
 
No caso, para que ele possa ter acesso as coisas, ele precisou dos recursos?  
 
É, dos recursos, e esses recursos e quase todos que ele trabalha hoje, praticamente quase todos já 
existiam quando ele chegou, com algumas exceções de alguns que foram sendo adquiridos depois. 
 
E enquanto chefe aqui do setor, vocês fazem momentos de reunião em que vocês possam, por 
exemplo, conversar sobre essa questão de ter uma pessoa com deficiência, isso existiu no 
começo? 
 
Não... sobre isso...  
 
Pra que vocês pudessem se relacionar bem? 
 
Não, porque assim, ele já se relacionava enquanto aluno, que ele usava e quando ele veio como 
funcionário a gente nunca... quando faz reuniões aqui, a gente nunca abordou especificamente esse 
caso, né, por ele ser deficiente, a gente tá tão envolvida com ele que às vezes a gente se esquece até 
que ele é cego, porque, assim, ele não é uma pessoa que fica dependendo né? De você fazer, de ir com 
ele, ele vai e faz tudo, pergunta se a gente que ele faça aquilo, faça aquilo, porque se ele fosse mais 
dependente você observava mais ele como um deficiente visual, mas a gente aqui enxerga ele como 
uma pessoa como a gente é, normal. 
 
Mas o fato de ele não ser dependente, você acha que se deve a que? 
 
A criação que ele teve dos pais, porque segundo ele já conversou bastante com a gente, ele tem outros 
irmãos, e ele, a criação dele foi a mesma, ele fazia de tudo. Ele morava, parece, no interior e lá ele 
jogava bola, andava de bicicleta, ele não foi impedido de fazer nada nem tratado de forma diferente, 
então, isso aí ele deve aos pais dele, ter acesso a educação, aprendeu a escrever, ele escreve com uma 
certa dificuldade, né? Mas ele escreve o nome dele, então os pais foram introduzindo ele no mundo 
que a gente vive, né? Para não excluí-lo. 
 
E vocês têm um acervo em braile também? 
 
Temos sim, isso a gente recebe da Dorina, da Fundação Dorina, ela sempre manda em cd-rom a 
Revista Veja, como impresso. 
 
Então no caso ele faz apoio administrativo aqui também ou ele tá mais no acervo? 
 
Não, não, ele trabalha nas salas. 
 
Com apoio aos alunos? 
 
É com os alunos, mas se precisa de alguma coisa que chega, a gente passa pra ele e faz a leitura, já 
tentou ensinar em braile a gente aqui, eu já coloquei um horário, ele: “é muito fácil”, eu já tentei, mas 
por falta de tempo e eu acho muito difícil, “ é não, Sílvia”, mas é difícil.  
 
É difícil o que? Compreender o código ou fazer a leitura com o tato? 
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Fazer a leitura nem pensar, até as próprias letras, transcrever né? A gente acha difícil porque nunca 
usou né? Se a gente for, tiver uma dedicação, a gente até consegue, mas... e se a gente determinar um 
horário ele vem e ensina a gente braile, com certeza. 
 
Pra gente fechar, você acha que a percepção que você tem é a percepção geral das pessoas em 
relação a ter um colega trabalhando do lado, sendo uma pessoa com deficiência? 
 
Geral, acho que não, ainda tem algumas pessoas que tem assim, uma visão que o deficiente como um 
todo, no caso especifico do visual, eles são bastante limitados, e no nosso caso especifico, enquanto 
universidade, esse aluno de publicidade e funcionário, a gente percebeu, a gente viu e constata, que ele 
não demonstra dificuldades, se existe ele supera rapidamente, né? Então assim, eu acho que no geral, 
as pessoas ainda vêm o deficiente como uma pessoa que tem que ficar dentro de casa né? Mas eles 
estão buscando o espaço dele cada vez mais, a gente tem visto muito assim, ele são muito unidos nas 
associações deles, nos direitos que eles têm, né? Esse mesmo, Narciso, ele tá sempre atrás de tudo que 
ele quer, ele corre, ele vai falar com o diretor, fala com o reitor, ele não é um aluno, uma pessoa que 
acomoda, tanto é que ele é casado, tem filho, mas ele não se acomodou a nada por ser deficiente ele ia 
vivendo naquele mundo pequenininho, ele quer crescer e tem crescido realmente, eu acho que, assim, 
ele é uma pessoa que serve de exemplo pra gente, serviu e continua servido e eu acho que vai 
conseguir muita coisa profissionalmente na vida dele independente da visão, é uma pessoa que tem 
muita competência. Olha ele aí?  
 
Obrigada. 

 
 

IE-13 
 

SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 
 
Aqui nessa instituição de ensino superior, vocês têm algum profissional com deficiência?  
 
Bem, veja só, até o mês passado a gente tinha um número, claro, não muito grande até mesmo pela 
dificuldade, eu vou lhe falar e você deve fazer alguma pergunta, aí onde eu vou colocar essa 
dificuldade do mercado de trabalho de pessoas qualificadas. Então, assim, houve algumas mudanças, 
é, algumas demissões né, ajeitando, na verdade, a casa, com essa mudança de prédio novo, porque a 
gente tá em mudança, aí houve alguns desligamentos. E o que acontece, algumas pessoas com 
deficiência, porque a IES da o curso integral para o funcionário, então o que é que aconteceu... 
 
Qualquer curso? 
 
É, qualquer curso, para o funcionário, é integral. Então o que é que aconteceu com esses funcionários 
que estudavam na casa? se formaram, ficaram qualificados, né? A IES está dentro da faixa de 
mercado, mas a instituição, geralmente, ela não paga bem a um auxiliar administrativo, né? Um faixa 
salarial muito baixa, então eles começaram a abusar, né? Abusar mesmo, a faltar, eu acho que já atrás 
de emprego, porque tá assim de gente para cumprir cota. Então, eles se qualificaram e começaram a 
buscar né? E começaram a abusar, né? Então com esse ajustamento, né? Infelizmente (???), porque a 
gente até sente essa necessidade né? Ir além das normas né?  que tem que seguir 
 
Eles eram da parte administrativa? 
 
É. Tinha um auxiliar de biblioteca, tinha um de compras, é foi uma empresa que entrou em contato 
com ele aqui, ele é muito bom, então convidou ele para participar do processo e ele foi... outro de 
limpeza que não estava... e serviços gerais.. que não estava muito satisfeito também ai, por causa do 
salário também, e vai buscando, porque sabe que o mercado está buscando esse profissional 
qualificado.   
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Você acha que o fato deles terem saído da instituição, é foram em busca de uma ascensão 
profissional ou pela questão da deficiência? 
 
Não entendi a tua pergunta. 
 
Você disse que eles abusaram... 
 
Alguns tou dizendo alguns, não todos. 
 
Você acha que isso tem haver com a questão da deficiência ou foi uma questão pessoa de estar 
buscando alguma coisa? 
 
Olha aqui o RH não faz entrevista de desligamento ta? A pessoa não faz uma entrevista, mas como 
eles procuram muito o RH né? Tem uma psicóloga no RH, então eles procuram muito, tem aquela 
confiança, então a maioria falava dessa situação com a empresa de alguma forma, tá entendendo? 
Muitos visando assim, os salários, outros motivos, né? E eles diziam, “eu não vou ficar aqui, porque 
eu quero sair, tem cota e eu tenho curso superior e eu tenho muitas qualificações”. Então a maioria dos 
casos realmente porque sabiam que eles estavam... que a deficiência era uma oportunidade deles 
ficarem...  
 
E que tipo de deficiência essas pessoas tinham? 
 
Olhe, uma tinha um defeito na perna, que trabalhava nos serviços gerais, o outro não tinha um dedo, 
outro também tinha uma deficiência na perna, a maioria era deficiência física, assim é, perna, quase 
não tinha nos membros superiores, era mais nos membros inferiores, no membro superior, só esse que 
não tinha um dedo. 
 
E como é que funciona o processo seletivo de vocês, aqui. Vocês são uma empresa privada né? 
Como é que é que vocês costumam recrutar os profissionais, tanto com deficiência como os sem 
deficiência? 
 
É. A IES, ela tem um site e nesse site a gente divulga quando a gente sente dificuldade da vaga, é uma 
vaga que exige mais qualificação, a gente já divulga, e aproveita aquilo ali para divulgar outras vagas 
para fazer um banco de currículo, Fora isso, muitos deles trazem porque acreditam que o site não 
funciona e trazem pessoalmente e até mesmo pessoas que não têm acesso, principalmente limpeza, é 
essa parte patrimonial, segurança, o pessoal não tem acesso, não tem computador em casa, tem que 
pagar colocar seu currículo, vêm pessoalmente. Inclusive a empresa não quer que receba 
pessoalmente, mas se coloca com esse lado humano, eu não vou deixar a pessoa perder viagem, a 
pessoa às vezes nem tem as passagens, tem que pagar para por um currículo, então eu recebo, mas 
deixo bem claro, pergunto, certo, e realmente não tem necessidade e recebo. Agora mesmo veio, não 
sei se você percebeu, é realmente a pessoa não tinha condições de ter computador em casa então eu 
recebo. Mas, a gente frisa muito o nosso site, principalmente a área que exige mais qualificações.  
 
E vocês já sentiram necessidade alguma vez de buscar no mercado de trabalho profissionais com 
a especificidade da deficiência? 
 
Também. Sim, outra coisa, além desse banco de dados que a gente tem aqui, currículos que eu recebo, 
o site, entramos também em contato com agências, tipo agência do trabalho, centro de solidariedade, 
que agora mudou o nome, tem outro nomezinho que eu não tou lembrada agora, a gente solicita muito 
a eles, ou divulga realmente no jornal. Agora, inclusive, a gente tá com uma meta do RH da gente 
tentar trazer mais pessoas com deficiência pra cá, né? Até mesmo com essa dificuldade, a gente dá 
qualificação e  é bom para eles, visando também esse lado humano, a gente está como meta, a gente tá 
divulgando já tem dois finais de semana ou três que a gente ta divulgando, só que por incrível que 
pareça ninguém sabe o significado do termo PPNE, pessoas portadoras de necessidades especiais, 
então muito gente liga uma divulgação ai no jornal né? ai eu é para pessoas portadoras, ah! É para 
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pessoas portadoras . É tinha lá. É realmente tinha uma sigla PPNE, mas, eu não sabia o que era. Então, 
muita gente nem sabe o que significa isso, mas do mesmo jeito, manda seu currículo também! Então, 
assim, eu acho que poucos enviaram currículo, talvez até ele nem saibam o que significa PPNE, né? Aí 
complicou um pouquinho, a gente tá até vendo outra forma de divulgar, também estou entrando em 
contato com algumas agências, solicitando alguns deficientes, é passei mais ou menos o perfil da 
nossa instituição aqui, e solicitei, inclusive a gente ta registrando tudo isso, para mostrar também, 
como é meta do RH, eu tenho que provar que eu tou atrás, buscando. Mas é complicado, a situação é 
muito complicada. 
 
No caso vocês buscam em agencias especializadas?  
 
Em agências, ou a gente procura em sites, ou em agências especializadas, ou pela agência mesmo 
dessas de trabalho. 
 
Sei, geral né? 
 
Geral  
 
Por exemplo, vocês já buscaram em algum órgão publico ou privado, especificamente de pessoas 
com deficiência?  
 
Na verdade eu não sei te... a gente pegou o telefone que o Rio de Janeiro, porque quando a gente veio 
pra cá era do Rio, de um lugar que agente possa pegar currículos, mas não consegui esse contato, e eu 
preciso realmente me ausentar e ir lá nessa agência porque realmente por telefone não tou conseguindo 
esse contato. Aí entrei em contato com alguns órgãos que não fazem, não têm banco de currículo, tipo 
AACD, eu achei que eles tinham alguma coisa, um banco de currículo, acho que procura de 
deficientes deve ser muito grande por lá né? e eles tivesse um banco, mas não existe. Ai, realmente 
assim, um órgão específico por contato por telefone, eu não consegui contato ai eu tinha até que 
agendar como meta ter que ir atrás disso ai?    
 
E em relação a essas pessoas que já estão na casa ou já estiveram, como é que era o currículo 
dessas pessoas? O que é que eles traziam? Havia, por exemplo, a especificidade da deficiência no 
currículo?  
 
Geralmente é. 
 
Eles trazem isso? 
 
Trazem. Geralmente tem é, tem um que fez é, a gente faz muito contrato temporário no período de 
matricula, porque é um... inclusive nós contratamos um aluno aqui da casa, que ele tem esse problema 
de visão. Então, a gente contratou ele temporário, mas a gente teve muita dificuldade, a gente poderia 
ter aproveitado, mas não deu porque a deficiência dele, não contribuía, atrapalhava, ele tinha problema 
de visão, então ficava difícil, porque ele tinha que aumentar não sei quantas vezes o texto. 
 
Ele trabalhava no computador? 
 
É no computador. E a gente, é qualquer leitura. Então visual, realmente fica complicado, nas áreas que 
a gente tava precisando. 
 
Mas ele chegou a fazer um probatório, chegou a ser contrato? 
 
Não, esse foi temporário.  
 
Ah! Foi temporariamente. 
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É foi temporário, por tempo de contrato. Mas, a gente, esse a gente não aproveitou. 
 
Sei. 
 
Mas geralmente a gente pega mais pra a área de compras, mais com deficiência física, sem ser visual 
porque aí o nosso trabalho é mais com computador, essa parte do escritório... 
 
Essas pessoas que já fizeram parte daqui do quadro de vocês, seja temporário ou fixo, eles já 
fizeram alguma solicitação específica para que fosse melhor desempenhada a função deles? 
 
Não, não porque a gente é... na verdade eu não cheguei a contratar, porque eu tou aqui a um ano e oito 
meses mais ou menos, e nesse período eu não consegui ainda contratar alguém com deficiência. Os 
que já tinham, já eram da casa quando eu cheguei e eu acredito que a solicitação, assim, que eles 
foram contratos porque estavam dentro daquilo que a gente precisava adaptar, adaptar para ele. Acho 
que tava dentro da nossa realidade, da nossa... eu acredito que foi feito dessa forma, hoje mesmo se 
fosse fazer uma seleção eu ia visar isso aí, alguém com uma dificuldade maior, tipo esse que tem 
problema visual, é dificuldade muito grande porque a gente tem que fazer muita adaptação e a gente 
estamos em mudança, e ia ser complicado fazer uma adaptação para ele entendeu? Mas acredito que 
seria dentro da nossa realidade, de contratar de não atrapalhar, nem de acrescentar... 
 
É pessoas que pudessem conviver da forma como você tivessem espaço físico, né? 
 
A não ser que, a gente... como a gente tem dificuldade é... de profissionais com deficiência 
qualificado, é difícil a gente conseguir, né? Então quando consegue, aí eu acho que a gente poderia até 
fazer a adaptação pela dificuldade que a gente tem. Agora mesmo eu tou procurando, exatamente vai 
surgir algumas vagas ai e eu tou atrás, atrás, ninguém tem, aí mandam, a gente analisa, não tá dentro, 
entendeu? É, não tem experiência, não tá qualificado, fica complicado. 
 
Então o grande problema é a falta de qualificação? 
 
Isso. 
 
O que vocês observam além dessa especificidade da deficiência? O que você esperam encontrar 
nos currículos dessas pessoas? 
 
As pessoas que estão, como qualquer um, não é por que é deficiente,  é como qualquer um. Olhe, a 
dificuldade é muito grande, é falta de conhecimento, o pessoal não lê, o pessoal assiste a... bota uma 
redação aqui, quando pede uma... quando o perfil pede, exige que a pessoa tenha uma qualificação, 
uma comunicação e a escrita, e aí você vê a dificuldade, não só nas deficiências mas, o pessoal não 
busca muito conhecimento, e as vezes, é fica até assim, a pessoa não tem um dinheiro para comprar 
um computador, mas se essa pessoa tiver, quando quer priorizar a pessoa consegue, porque as vezes, é 
formação tem em todo canto, onde você quiser, se você quiser aprender, estiver disposta a aprender, 
estiver buscando e priorizar aquilo, é a gente tem vários exemplos de pessoas que não tinham nada e 
conseguiram, o que falta é essa busca mesmo da pessoa. 
 
O que levou vocês a procurarem, assim, de alguma formar buscar profissionais com essa 
especificidade? É uma coisa que aconteceu naturalmente ou vocês sentiram essa necessidade ou 
foi uma imposição? Como foi isso? 
 
Olhe, eu acho que a empresa que ela tem um recursos humanos, tá? Ela, independente de existir essa 
Lei, né? Eu acho que ela busca, eu acho que a diferença tá no, o que a gente busca no funcionário, 
independente da deficiência é a qualificação, a gente tinha um funcionário de compras aqui 
maravilhoso, totalmente bem qualificado e nos outros, na área da secretaria, como auxiliar de 
coordenação, excelente, estudioso tudo, muito bom em informática, mas aí o mercado toma. Ou você 
paga bem a essas pessoas ou consegue um lugar ou se não você perde, você perde mesmo, porque não 
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existe qualificação. Então, eu acho assim, a gente não busca não só, independente da deficiência ou 
não, a gente busca gente qualificado. 
 
No caso, você observa já que, você fala que está um ano... 
 
É um ano e oito meses. 
 
É, quase dois, você observa que existem postos de trabalho que não seja possível serem ocupados 
por pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, eu acho que tal função, não daria para 
tal pessoa com deficiência executar, você observa esse tipo de ... essa tal deficiência não seria 
adequada a tal posto, ou alguma coisa nesse sentido? Pela natureza dessa instituição? 
 
Olhe, agora, é eu... agora... Tá surgindo umas vagas novas aqui de acessorista que seriam excelentes, 
inclusive a gente tava querendo colocar funcionário com deficiência nessa área, por ser uma área que 
não vai exigir muito, só que com a urgência... a necessidade da vaga, né? E a gente não conseguiu, foi 
exatamente atrás desse currículo, de perfil, não encontramos o perfil e terminou a gente fazendo assim, 
vamos promover alguns funcionários, porque a gente tem essa organização interna aqui, então vamos 
ver, eles participaram do processo interno para poder atender porque a gente não tinha como trazer 
currículos tinha o que a gente solicitou até mesmo das agências buscaram, entendeu? Desse perfil e 
não encontra ai, a gente perdeu muita oportunidade agora de a gente ta trazendo pessoas, mas a gente 
não encontrou gente qualificada, não participou nenhum agora porque eu não consegui fazer uma 
triagem, um perfil adequado assim eu não vejo não, dificuldade acho que a gente tem área aqui pra 
atender todos, temos a limpeza, que já tivemos pessoas com deficiência, biblioteca, a gente só tem 
dificuldade se for alguma coisa com área de informática né? Com o problema visual, dificulta um 
pouco mas...   
 
É por exemplo essa pessoa que tinha deficiência visual, ela chegou a solicitar alguma coisa 
especifica, comprar algum material especifico? 
 
Não, ela só exigia assim é, pedia um pouquinho mais de tempo porque ela tinha que ampliar tudo, num 
sei quantas vezes as letras, então eu imagino, um texto grande para você, ou ele imprimia, era 
necessário imprimir, para poder facilitar, então era uma dificuldade muito grande. Agora assim, uma 
pessoa super qualificada, que tá estudando que tem conhecimento em informática, agora o problema 
visual dele e até ele, eu acho assim, se colocar ele numa função, tipo acessorista ele não ia tá 
motivado, a gente visa muito isso, às vezes chega aqui ah! Eu quero estudar, porque sabe que a 
empresa da bolsa, é eu quero estudar, pagar minha faculdade, eu quero qualquer coisa até de limpeza, 
a gente não vai poder colocar uma pessoa muito qualificada vai pela necessidade ai desmotivou, vai 
ficar desmotivada, não produzir normalmente como deveria, então não adianta pegar ele, não ia poder 
aproveitar ele, é uma área que ia desmotivar o funcionário, não adianta. Não porque tem deficiência 
que a gente tem que colocar de todo jeito para ele ficar desmotivado em outras áreas que a gente 
poderia encaixar, é mais ou menos por ai?  
 
Em relação a produtividade das pessoas. Você chegou a notar se há diferença de rendimento em 
virtude da deficiência? 
 
Não. Ele produzem super bem, não tem. É aquilo, né? Tem aquilo, não é deficiente né? Aquele quando 
não tá satisfeito, às vezes deixa de ser profissional, não é? Tem essa visão, né? E o que é que 
aconteceu aproveitando que o mercado tem essa lei é que... mas teve muitos que passaram aqui, que 
eles foram profissionais até o fim, participaram de outros processos, foram bem transparentes, tou 
participando de um outro processo, eles estão oferecendo mais,  eu gosto muito daqui, e realmente se 
dedicaram até o fim e jamais relaxou, agora sem, agora também os que não são deficientes que são 
assim também, né? É eu acho que isso não ta relacionado com a deficiência, eu acho que ta 
relacionado assim, quando tem um qualificado a gente tá sujeito a perder para o mercado porque o 
mercado pega, e quando ...e a dificuldade de conseguir um qualificado qual é? A dificuldade todinha é 
essa...  
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Do ponto de vista do relacionamento entre os colegas, gera algum tipo de impacto ter um 
profissional com algum tipo de deficiência na casa? 
 
Olhe, eu não convivo muito no... assim, eu não posso te dizer se existe... eu acho que não tem 
problema não. Eu lembro só desse menino que era muito qualificado, que foi convidado para trabalhar 
em uma empresa muito grande e o pessoal brincava muito com ele né? “Vai, aleijadinho”, num sei o 
que, e eu ate me senti constrangida, poxa isso aí, sei lá... Eu acho que ele entra na brincadeira, pode ser 
que ele não gosta... diga só porque ... e ficavam aperreando ... (???) Ah! “Vai lá, aleijadinho”, ele ria, 
brincava ... tá quando eu sair daqui vou colocar você na justiça, isso aí dá uma causa, eu ficava com 
medo, meu deus isso não é uma brincadeira, porque ele pode dizer brincando, mas se ele quiser ele 
poder colocar uma causa na justiça contra um funcionário desse e acabar ... (???) e brincava com ele, 
mas é perigoso, né não? E eu ficava assustada, até na despedida dele ele disse assim: vou colocar 
vocês na justiça... e eu ai meu deus do céu. Então eu ficava aperreada, teve só esse momento ai, que o 
pessoal ta...   
 
Como é que eles são enquanto participantes de seleção? Você observa a mesma característica de 
qualquer outra pessoa participando ou existe algum tipo de constrangimento ou de... 
 
Olhe, eu fiz um processo temporário, que a gente pensou, vamos fazer o temporário porque a gente 
quer trazer mais gente pra cá, vamos aproveitar o temporário porque se a gente é, se gostar do 
trabalho, a gente faz muito isso aqui né? ai muita gente, muitos funcionários são contratados para fazer 
o temporário, então é um período que a gente dá para avaliar o trabalho, o comprometimento. Então, 
ele participou de um processo, mas era muito qualificada, muito fluente verbalmente, é escrevia muito 
bem, é já se formou em Direito aqui na IES, só que esse probleminha que era uma coisa que também a 
gente pede especifico é o controle emocional, né? Então era uma pessoa muito descontrolada 
emocionalmente, então esse é o motivo dele não ter ficado, mas ele tinha tudo para atender nossas 
necessidades, muito simpático, muito agradável, falava bem, mas ele... o descontrole que a gente 
observou durante o processo não dava, entendeu? Principalmente se ele fosse receber dos colegas. 
Uma brincadeira, ou até mesmo do próprio cliente, uma brincadeira, e ele ia ... em relação assim a 
chacota... foi um motivo para a gente não ficar, porque ai nós não vamos ter problema de chacota, a 
gente poderia ter problema trabalhista... 
 
Você que acha que esse descontrole é em função do fato dele ser anão? 
 
Não posso te dizer porque isso a gente também vê em outras pessoas. Agora mesmo tava um processo 
seletivo é? A pessoa tinha também todas as características, mas tinha dois a fatores que pesou que a 
gente pedia no perfil, que era o respeito à hierarquia, que era o descontrole emocional e poder de 
persuasão, então o resto tinha tudo, então esses três fatores teve peso, e não era suficiente, então não 
era o fato dele ser, porque tem outras pessoas que não são e tem esse descontrole.   
 
Por parte, assim, dos próprios colegas, vamos visualizar agora uma pessoa específica que você 
conheça e que esteja na casa, no setor em que essa pessoa esta, houve algum tipo de evento que 
tenha chegado até você ou que você tenha acompanhado lá, que causou assim algum tipo de... 
 
Transtorno? 
 
Não precisaria nem ser algum evento negativo, mas alguma coisa que te chamou a atenção pelo 
fato daquela pessoa fazer parte daquele setor, isso gerou, por exemplo, algum tipo de 
curiosidade, ou algum tipo de comportamento diferente de quem estava ali? 
 
Olhe, como eu te falei, assim, não sei te dizer porque esses contratos são da época.. que hoje, quando 
eu cheguei eles já estavam aqui, a dificuldade eu tou tendo agora, é, mais assim, eu não sei te dizer 
realmente, se houve esse... mas eu acredito que existe alguns comentários entendeu? Inclusive o 
anãozinho, eu disse, se ele ficar vai ser um fator, porque a gente vê isso no social, né? Pessoas que 
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ficam rindo quando vê um deficiente fica chamando a atenção, então quer dizer deve surgir um 
comentariozinho assim, porque se a pessoa for brincalhona aí a pessoa faz feito o rapaz, aleijadinho, 
aperreando ele, brincando... 
 
É em relação a você terem oportunidade de receber currículos ou ate mesmo de contratarem 
algum com algum tipo de dificuldade, por exemplo, auditiva, ou deficiência mental, já chegou 
ate vocês?  
 
Não. Que tenha passado por processo comigo, não. Só é... a gente só teve deficiência física e essa 
visual, mas deficiência mental não. 
 
E de docentes? Já teve alguma pessoa com deficiência? 
 
O docente, ele não participa do processo, ele não participa do RH, ta? A área acadêmica toda é passada 
assim, pela própria direção acadêmica que faz a seleção, e passa por uma banca, mas a gente... 
 
Então é uma outra equipe de seleção?  
 
É só uma banca para apresentar uma aula. Inclusive a gente lembra de um funcionário que ele tá 
fazendo o doutorado, que ele tem uma deficiência, ele saiu da docência e tá fazendo o doutorado, 
então é muito qualificado, entendeu? Mas tá afastado para fazer esse doutorado. Geralmente, a área 
acadêmica, são deficientes bem qualificados, eu acredito que eles não têm dificuldade não, entendeu? 
 
E em relação a, por exemplo, quando vocês forem ou vão buscar pessoas em agências específicas, 
vocês geralmente solicitam um perfil que vá de acordo com o que vocês precisam. Quando vocês 
se referem a pessoas com deficiência, vocês costumam contar, a experiência de vocês já foi boa 
com tal pessoa? Como é que vocês fazem? 
 
Não, fazer o comentário que teve não. A gente diz mais ou menos o que a gente tá querendo, a gente 
passa o perfil, e geralmente a pessoa questiona, “sim, mas que tipo de deficiência?” Alguma dessas, 
pode ser qualquer deficiência desde que não atrapalhe essa dinâmica que a gente ta querendo, uma 
pessoa que seja isso, isso, isso, uma pessoa que vai trabalhar nessa atividade, a gente coloca mais ou 
menos a atividade, mas independente, a gente não especifica não a... Às vezes eu até falo assim, de 
preferência seja alguma deficiência física, porque a gente já teve um probleminha com visual mas se 
for um problema visual que não vá atrapalhar essa dinâmica do perfil que a gente ta solicitando não 
tem problema nenhum. 
 
E quando vocês buscam, eles oferecem assim dessa forma, se eles perguntam se há preferência 
por uma deficiência? 
 
Eles perguntam. 
 
Geralmente eles perguntam? 
 
É, eles perguntam. 
 
Alem da... de vocês colocarem a questão  da seleção no site de vocês, vocês precisaram fazer 
edital, lançar em jornal? 
 
Já, recentemente, a gente tá fazendo, que eu ate coloquei até aquela sigla. PPNE, né? 
 
 
Mas isso não é convencional, né? Normalmente é pelo site não é isso? 
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É, geralmente é pelo site, mas como a gente ta com a meta de realmente ta buscando mais 
profissionais, então a gente ta divulgando de várias formas inclusive correndo atrás de agências para 
estar atingindo o que a gente quer, porque a gente desligou algumas pessoas, né, e algumas pediram 
desligamento, então a gente tá querendo repor e colocar outras vagas também. 
 
E essa meta que vocês têm, é normalmente dentro de um período que vocês querem atingir até 
tal época, você pensaram dessa forma ou é uma meta de responsabilidade social? 
 
De responsabilidade, né? Ainda não estamos com o numero não, mas a gente ta de responsabilidade 
mesmo. O RH está fazendo essa campanha... 
 
Vocês vão juntar uma coisa com a outra? 
 
Exato, o RH está fazendo essa campanha, solicitando e toda vez que surge uma vaga, cobra da direção, 
olha vamos colocar. Então, é meu papel colocar pessoal com deficiência, mas a gente já ta com gente 
para a vaga, mas essa vaga é ótima para pessoa com deficiência, ah então tá bom, e me deu um tempo 
para procurar, então corri a trás e não encontrei. É, realmente não vai dar para esperar, a gente vai ter 
que preencher, mas vai surgir mais elevadores ai, que é uma vaga ótima, principalmente pela 
dificuldade da qualificação, porque se for área mais de escritório, exige um pouquinho mais do perfil, 
porque só pela deficiência, a gente não vai colocar na casa não, estas entendendo? É por isso que a 
gente não tá... tá até faltando... a gente não ta dentro da lei... eu acho que não, mas também a gente não 
vai colocar pessoas desqualificadas.   
  
E essa qualificação é o que está dificultando no momento? 
 
Muito. 
 
Você acha que isso se deve a quê? Essa falta de qualificação?  
 
Olhe eu acho que a busca mesmo, assim, a falta de interesse mesmo do próprio candidato, entendeu? 
Eu acho que as pessoas, em geral, não posso generalizar, mas eu percebo muito assim, é devido a um 
problema familiar, às vezes a dificuldades financeiras mas eu sempre digo o seguinte, sempre priorize, 
as pessoas sempre colocam a família, as dificuldades financeiras, é? É o mercado está muito exigente, 
“sim, mas tão buscando, tão procurando?”, É, eu acho que o mercado tem, dá para atender né? Se você 
não está de braços cruzados, nem atrás de conhecimento, tiro pela dificuldade que eu tenho aqui, não 
só deficiente que você pede uma redação ou dá um debate, ou uma questão para ele resolver, um 
estudo de caso, numa dinâmica é... a dificuldade é impressionante mesmo e coisas que dependem 
assim, de ler, não depende de você... esse mesmo sobre o aquecimento global que o pessoal, é um 
assunto que tá no jornal, em todo canto, no momento, quentinho né? todo mundo fala né? as empresas 
aí, todas trabalhando nas SIPATS, o meio ambiente né? você precisava ver a viagem, então assim, 
coisa que não dependem do dinheiro, depende de você querer botar. 
 
Você costuma fazer reuniões de acompanhamento, já foram trazidas situações por esses 
profissionais sobre a questão da permanência deles no trabalho, e ressaltar assim a questão 
mesmo da deficiência ou os próprios colegas no momento de socialização já trouxeram essa 
questão, dificuldade ou essa facilidade ou neutralidade em relação a isso?  
 
Olhe veja só, aqui, como eu te falei. Aqui não existe o que é deficiente a gente vai ter uma reunião 
especifica porque é deficiente, entendeu? A gente tá aqui como uma equipe independente de ter 
deficiência ou não, a gente quer pessoas qualificadas que atendam nossas necessidades. Então, assim, 
não existe um trabalho específico. A gente tá em busca de exatamente de inclusão. Porque a gente até, 
como uma empresa que tem um RH, recursos humanos, com psicólogo, tudinho, a gente luta por essa 
junção realmente dessa necessidade de a gente realmente estar dando oportunidade né? mas não 
adianta a gente dar oportunidade se não está qualificado porque isso prejudica a empresa. É aquilo que 
eu te falei, se ele for qualificado, ótimo, a gente perde para o mercado e quando não é qualificado, aí 
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fica recebendo é.. reclamações ou algumas advertências ai o que acontece fica desmotivado porque 
não quer  e ai começa a abusar. Mas a gente não existe, assim, nada especifico, nada porque é um 
deficiente, normal é o trabalho em equipe.    
 
Nem por parte dele, nunca houve uma solicitação especifica? 
 
Não, de jeito nenhum, já gente só viu um, que ele era muito qualificado e ele queria fazer mais do que 
ele, ele queria crescer na empresa, e aí ele era um auxiliar e “puxa! eu sou muito qualificado e eu 
quero fazer coisas, e eu tou muito limitado”, E ele sentia essa necessidade muito grande, então ele 
pediu desligamento, ele já tinha duas formação, ele pediu desligamento, ele disse “eu vou ficar 
desempregado, mas eu vou em busca, eu sei que sou qualificado e deixou bem claro, eu sei que quase 
nenhum deficiente busca qualificação, eu sou raro”. Ele dizia mesmo, dizia alto mesmo, se auto-
valorizava, e realmente pediu desligamento, ele: eu não vou ficar aqui muito limitado, ele tinha 
necessidade demais de crescer, aí não tinha oportunidade realmente no momento de dar oportunidade, 
aí pronto. 
 
Mas normalmente a programa de ascensão dentro da empresa, alguma pessoa pode fazer o 
concurso interno? 
 
É a gente tem uma, um seletivo interno que é o “Prata da casa” que a gente chama, então surgiu uma 
vaga, a gente diz mais ou menos as características que a gente ta querendo ter desse funcionário, e aí, 
eles se escrevem, ai ele se escreve, só que ai ele se escreve, só que tem umas regras ele deve ter 90 
dias já como funcionário da casa, tem que ter o aval da chefia imediata, até mesmo pra ver se ele é 
comprometido lá realmente, então tem o aval se ele deve participar ou não. 
 
Uma avaliação no caso? 
 
Uma avaliação da chefia no caso e ai eu só posso iniciar o processo com a autorização do memorando 
ou com a autorização da chefia imediata, da direção porque ele vai participar daquele processo, mas 
fica aberto aqui, qualquer pessoa deficiente ou não ele pode se escrever, e o deficiente pode participar 
do... se ele tiver ... e ver que não vai atrapalhar em nada não tem problema nenhum, inclusive vários 
participaram de processos internos  
 
Tem alguma outra pessoa que você acha que poderia contribuir para essa entrevista que tenha 
uma experiência ou diferente ou mais próxima de, ou a quem ele sempre dê retorno? 
 
Olhe talvez seja interessante até você conversar com alguém, com alguma chefia que tenha algum 
deficiente né? 
 
Certo. 
 
Temos a biblioteca que foi, que saiu recentemente, que ela pode até falar um pouco, ele né? eu tou 
falando exatamente o que ela me disse né? como eu te falei, eu faço aqui o processo mas não dá para 
até olhando, observando, essa questão de como ta o funcionário tudinho, e ai eles falam a dificuldade e 
como foi o dia da orientação da chefia, as vezes da certo as vezes não né? porque cada um faz a 
dinâmica do sei setor, então pra você seria interessante falar com ela, só vou entrar em contato para 
ver se ela pode... 
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A deficiência do funcionário é, era nos dedos um dos dedos da mão não lembro realmente qual. Acho 
que era o indicador. Na verdade eu não lembro mais não. Mas é... me surpreendia, na verdade porque, 
de certa forma, isso não afetou em nada assim, psicologicamente falando, né? Questão de... ele é uma 
pessoa super extrovertida. Digitava muitíssimo bem, apesar da falta né? Do dedo. Esse dedo é o 
indicador?     
 
É o indicador. 
 
O indicador.  
 
De uma das mãos que ele não tinha, no caso?  
 
É, de uma das mãos. Então assim, ele me ajudava em... Toda a parte de digitação era com ele. Então 
ele superou. Para mim, ele superou, né? Essa deficiência. E dentre os colegas, ele era o que mais é, era 
mais ágil, né? Na digitação do material. Inclusive era indicado para mim assim, ele fazer o serviço de 
digitalização na biblioteca. Eu não percebi assim, também às vezes eu analiso. Eu gosto muito do 
humano. Assim, gosto de estar analisando o que é que isso reflete na pessoa, até pra botar ele como 
exemplo. É... em nada ele foi afetado em relação a esse tipo, inclusive ele brincava. E a gente tinha 
toda uma preocupação de não, de não... no início, né? De não falar sobre o assunto, houve uma 
preocupação dos colegas também. Assim, a equipe até muito unida, assim, compreensiva, é uma 
equipe boa, é quase uma família. E no começo foi tudo muito assim, a gente ficava muito preocupado 
com ele de... não vai botar aqui, “mas gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, as 
pessoas...” E com o tempo, ele até se sentiu um pouco, assim, sabendo dessa preocupação das pessoas, 
e começou a brincar e tal e coisa e já gerou muitas brincadeiras em relação ao dedo dele, o dedinho. 
Inclusive até a minha filha chegou a conhecer... e pra ele... ele disse: olhe, isso aqui, eu sou 
celebridade só por causa desse dedo. Então ele levou para o outro lado. Certo? Dentro da, da questão 
administrativa, ele executava as suas tarefas, no caso até de digitar, muito bem, né? Não tinha nenhum 
problema. O relacionamento dele era bom. Muito bom com as pessoas. Teve algumas... mas é, é 
questão profissional mesmo, mas quanto a isso não teve problema nenhum.   
 
Sei. Como é que foi a chegada desse profissional aqui? Ele veio através de uma seleção 
convencional? 
 
Não. Ele veio através de uma seleção com o RH. Porque se eu não me engano, tem 1% né, da 
empresa, tem que ter, empregar funcionários com deficiência e a biblioteca tava... foi indicada pra 
colocar, porque já tem um grande número de funcionários. O departamento tem um bom número de 
funcionários e tá colaborando com a empresa na recuperação do pessoal. Na verdade, não foi bem uma 
recuperação, pra mim. Porque ele, pra mim, é uma pessoa completamente normal. Só tinha essa, 
essa... 
 
E aí ele veio pra cumprir essa... essa cota? 
 
Veio cumprindo essa cota. 
 
Compondo esse quadro, né? 
 
Compondo o quadro, participando. É. 
 
E quando vocês receberam, vocês já tiveram experiência com alguma outra pessoa? 
 
Não. Foi a primeira vez. 
 
E como é que foi pra vocês? Assim, tê-lo assim, fazendo parte da equipe?  
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Olhe, aqui nós trabalhamos, assim, a questão de... normal. Não tinha. A gente não tinha a visão de 
deficiência não. Inclusive, só foi mesmo no começo, assim que... né? Porque a gente ficou tão 
preocupada de não é... não constrangê-lo de alguma forma, nem falar sobre o assunto. Mas ele que 
começou a falar e contar história e mas, pra a gente chegou num ponto, um nível, que a gente nem 
lembrava mais. Para mim, ele é uma pessoa sã fisicamente, mentalmente, sem nenhum. Eu não o 
considero, assim, eu disse olhe, não teve nenhum problema não. 
 
Em algum momento alguns de vocês se sentiam constrangidos de tocar no assunto? Mesmo no 
início?  
 
No início sim. No início sim. 
 
O que é que passava pela cabeça assim? 
 
De não deixar ele triste. E pelo menos o que os meninos falavam, né? Não queriam tocar. Mas, ele já 
tinha trabalhado. Ele mesmo já tinha trabalhado o assunto e até em relação... ele dizia que, em relação 
às crianças, elas assim... chamava a atenção. E a gente já. Porque, se você tiver oportunidade você vai 
perceber que no começo agente fica meio é assim preocupado em não mexer porque tem a parte 
psicológica, mas não adianta, com o tempo eu acho que todo departamento que tiver essa 
oportunidade ele vai levar a vontade, não tem, de uma forma normal. Pelo menos aqui não tinha nem 
nenhum problema nesse sentido, pra a gente era normal. 
 
No íntimo das relações da equipe, ele já chegou a fazer alguma solicitação pra que o trabalho 
dele fosse melhor desempenhado? Alguma necessidade de adaptação do espaço, do mobiliário? 
Alguma coisa que influenciava ele?  
 
Não, não, nada. Ele tava completamente adaptado.  
 
Envolvido, né?  
 
Eu não tou dizendo porque ele, mesmo tendo a deficiência era a pessoa que melhor digitava então, ele 
poderia até não ter desenvolvido essa parte... essa fase de ser... não, eu não acho não... se por exemplo, 
ele mesmo ter se limitado, mas não. Então não tinha como nada atrapalhar porque ele já tinha 
desenvolvido essa habilidade por si só, entendeu? 
 
E ele teve uma boa formação?  
 
É uma pessoa muito inteligente. É estudante de Direito aqui na instituição. É uma pessoa religiosa. 
Gostava muito de ler, super inteligente, criativo. E de certa forma até, não menosprezando o grupo, 
mas ele é uma pessoa muito capaz, até em relação a outras pessoas daqui. 
 
Que fazem parte, né? 
 
É. 
 
Se fosse uma pessoa um outro tipo de deficiência, você acha que teria alguma deficiência que 
não seria adequada para o espaço, pro tipo de trabalho? 
 
No meu caso aqui, acho que o problema de... é de deficiente visual, né? Porque tem que fazer 
localização e aqui a gente com atendimento diretamente, localização de acervo nas estantes de acervo. 
Então, não pode ser uma questão de... a parte dos membros inferiores porque também anda muito. Eu 
acho que não é pelo departamento e sim - eu me preocupo até quando eu falo de seleção com Joana e 
com a diretora que eu tou ligada, - eu me preocupo também de... não de a pessoa agradar o setor, mas 
de o setor agradar a pessoa... é, ta... favorecer a pessoa, por exemplo. Se uma pessoa, eu acho, não 
essa pessoa tem uma boa formação, que... você percebe que dava pra ser uma secretária, e não pra ser 

 



 258 

atendente... não é que vai ser melhor ou não melhor, mas a gente vê o perfil. Então, assim eu acho que 
essa filosofia, pelo menos aqui, da biblioteca. Eu tenho que ver a pessoa que cabe no setor e o setor 
que caiba à pessoa. E foi no caso dele, porque ele gosta de livro, ele gostava de biblioteca, gostava de 
digitar, de atender, então, assim, foi nesse equilíbrio. Independente... já oferecia essa habilidade. 
 
Vocês já tiveram a oportunidade de, enquanto equipe ter reuniões mais especificas sobre o 
andamento do trabalho, normalmente existem reuniões por equipe, né? Já foi trazido em algum 
momento, ou por parte dele, ou por parte de algum colega, alguma coisa que denunciasse, ou 
por exemplo que mostrasse que aquele tema precisava ser socializado, o fato de ter uma pessoa 
com deficiência. Isso já foi um tema da equipe, mesmo no começo?   
 
Não, não foi. Não sei se deveria ter sido, mas não foi. Porque eu não sei se eu agi de forma errada, 
mas não o tínhamos como deficiente. E mesmo assim, é... essa é a filosofia que eu adoto e passo pros 
meninos. Cada um, às vezes a gente pensa uma coisa e não fala, de repente eu não escutei os colegas 
mas, nenhum, nenhum, nenhum. E mesmo que tivesse uma pessoa... Ele tem só um dedinho, né, 
cortado... É, serviu de muita brincadeira, muito a vontade, nenhum momento dele se ofender. 
 
De curiosidade? 
 
é só de curiosidade mesmo, da história de como foi... foi na janela, foi trelar, caiu cortou o dedo e 
mais nada. E eu acho assim, se vier outra pessoa com uma deficiência mais visível, mais grotesca, é eu 
acho que aqui... é... os meninos já estão mais trabalhados em relação psicológica, ao lado humano 
pelo... como é que a gente vive aqui, hoje, na biblioteca, então, pode ter o problema físico que vier, eu 
acho que vai... É tem uma coisa que muito boa na nossa equipe é que o pessoal acolhe muito bem todo 
mundo, entendeu? A gente tem essa filosofia de acolher independente de ser com deficiência física ou 
não. É, eu tou dizendo de coração mesmo, porque tenta, né? Eu tava até falando com as meninas aqui, 
porque às vezes, tem a deficiência física e tem aquela deficiência emocional, né? A gente tem várias 
pessoas com deficiência emocional diariamente que são os nossos clientes, né? Seja aluno, seja 
Coordenador de Departamento ou Professor, entre outros. Então, assim, tem esse problema que todo 
mundo já convive tanto com isso, já tem uma carga. Você trabalha com atendimento, você cresce 
muito, entendeu? Porque enfrenta muitas dificuldades. Você cresce como pessoa, né? A gente 
conversa muito aqui, a gente já passou por muito treinamento de atendimento “Classe A”, não é só pra 
atender os clientes fora da casa, público interno, público externo, eu tenho pelo menos buscado... Eu 
tava dizendo agorinha, antes de vocês chegarem, que os alunos geram muitos problemas... - eu tou 
fugindo um pouco, mas é só para explicar -, que o aluno chega muito irritado e isso também irrita 
porque ele tá irritado e o treinamento é, para a gente não ficar irritado, justamente porque ele tá 
irritado. As meninas: “mas isso é muito difícil”, eu digo: “é difícil, mas a gente tem que tentar” e a 
gente tem que levar isso pra casa, porque você tem que treinar aqui, você tem que treinar em casa, tem 
que treinar com seu colega, tem que treinar com seu namorado. Porque aí, vai ser seu eterno 
treinamento. Então, quando chegar aqui, e você está lidando diretamente, aplicando realmente o que 
você aprendeu, você vai estar né? Um atendente Classe A. Você já superou todos os níveis. Então, é 
isso, tem que aprender com as situações, então eu pelo menos, eu acho... eu tenho certeza se chegar 
uma pessoa com deficiência física assim, maior do que a de José Armando. 
  
Você já vão encarar de outra forma né? 
 
É muito mais positiva, é eu acho que não, eu acho que não tem isso aqui não. Não tem como ver de 
outra forma não... normal assim... 
 
Agora eu vou fazer uma suposição. Se ao invés de uma deficiência física fosse uma deficiência 
mental? 
 
Ah! Eu disse a Joana, olhe, a gente tem um monte de pessoas deficientes mentais aqui, serve? 
Começando por mim... 
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É e como seria? Você visualiza essa possibilidade? 
 
É, eu tenho uma pessoa com problemas aqui na biblioteca. É não foi diagnosticada por RH, mas eu 
tenho.  
 
Isso gera dificuldades para o andamento? 
 
Não. Só gera aprendizado, eu cresci milhões de anos. 
 
É isso que eu quero saber, que tipo de aprendizado? 
 
INTERFERÊNCIA DE JOANA: Eu acho que não é deficiente mental, deve ser uma deficiência de 
aprendizado, assim não, quer dizer que esteja ligado ao neurológico, mas ao cognitivo. 
 
É... Mas gera o quê? Gera trabalhar a paciência das pessoas, o controle de... como eu posso dizer, o 
controle das atitudes do próximo, entendeu? Entendeu? Emocional, então isso assim, 
inconscientemente, as pessoas vão trabalhando dessa forma assim, de paciência. A pessoa tá naquela 
crise... não, mas tem que ter calma, eu sei que a palavra calma já foi discutida de que não é bom, mas 
a gente... eu acho que tem que ter um pouco de tolerância, né? 
 
E quais as características que ele apresenta no desenvolvimento das atividades que...  
 
Deficiência mesmo no aprendizado. 
 
Ele demora mais pra aprender? 
 
Pra aprender. Pra aprender, para executar o que aprendeu e retorna nas mesmas deficiências o tempo 
inteiro. E insegurança, aí retoma tudo novamente e você vê, assim, pela paciência que teve, que a 
pessoa progrediu. Isso é o que é satisfatório, entendeu? Eu acho assim, no convívio, você também não 
pode isolar nem o deficiente físico, nem o deficiente emocional, nem o deficiente mental, porque é 
pior. Como é que ele vai aprender a se desenvolver? é assim, se você for isolar essas pessoas elas não 
vão crescer. Então, se der oportunidade elas têm a possibilidade de até mesmo de superar aquele tipo 
de trauma, né? Alguma coisa assim psicológica, ela convive assim com o outro, ela tem a 
possibilidade de até num equilíbrio, porque às vezes eu acho que assim, é um problema nervoso, tem 
haver com nervos. Você tá... é uma pessoa extremamente nervosa, assim, não tem um controle... às 
vezes tenta: “não, tá certo, eu vou tentar”, Às vezes você fica aborrecida, mas a pessoa diz “não, mas 
eu vou tentar, eu vou tentar, ta certo me desculpe”. Aí, mexe com você, entendeu? Dá arrepio assim, 
não eu não posso.. às vezes eu me acho intolerante, por mais paciente eu ... é verdade, entendeu? É 
assim... eu digo assim até na minha casa... é um aprendizado... é você viver no máximo minha vida e 
só, que tristeza não é? Eu vivo rodeada de gente, alunos briguentos, reclamões, é cheios de problemas, 
né, que cada um tem... e funcionários também. E a gente vive assim, em um crescimento total, único e 
absoluto, não tem dinheiro que pague. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, imagine se eu fosse 
me isolar na minha timidez, meu deus do céu, foi Deus quem me colocou aqui, porque eu cresci 
demais. 
 
Valéria, um ultimo ponto, é, essa pessoa especificamente que você coloca que e a tem uma 
dificuldade de aprendizagem, vamos colocar assim, ela já fez alguma solicitação para que ela 
pudesse melhor desempenhar o papel dela aqui?  
 
Como assim, solicitação? 
 
Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Se fosse uma pessoa que andasse de cadeira de 
rodas, ela já chegou e disse, olha seria bom que aqui tivesse uma rampa pra que eu pudesse 
passar nesse setor... No caso dessa pessoa, aí é um exemplo físico.  
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Não porque essas pessoas querem ser normais. Então, que percebo assim, elas querem ser normais, 
então tudo que a... até mesmo José Armando, voltando, ele tem dificuldade de falar, porque eles 
querem ser normais, entendeu?  
 
Então eles não colocam, não verbalizam? 
 
Não verbalizam. 
 
Então se houver dificuldades, eles não verbalizam? 
 
Não verbalizam. Isso eu acho, é fato. 
 
INTERFERÊNCIA DE JOANA: Ele não tem consciência da dificuldade que eles têm, né, do 
aprendizado... 
 
Não tem, não tem. E não querem passar essa mensagem, porque ele não querem ser um diferencial. 
Ele vão assim, podem até, como é que eu posso dizer, o caso do deficiente físico com cadeira de 
rodas, Valéria, ta precisando, o pessoal... a diretoria.. vamos ver se bota uma rampa, isso aí é uma 
coisa mais gritante, né? Porque é uma necessidade mesmo básica, mas no caso de José Armando que, 
na verdade teve, e dessas outras pessoas não vão querer ficar, ser diferente no contexto. 
 
No caso ele não expõe, vamos dizer assim? 
 
Não. Não, ou seja, esconde. Mas, você percebe, a não ser que a pessoa seja muito fria, ou muito sem 
conhecimento algum. Pra você não ter esse sentimento de que a pessoa, se tocar na verdade, né? Sabe 
aquele tipo de pessoa que tem vergonha na cara e diz assim, não, poxa vida, a gente tem que ter um 
pouco de sentimento pra saber que o outro tem a limitação dele nesse sentindo e você prever assim, se 
ele não quer expor, então você já por outrem, então deixa quieto. A gente não tem que... não minha 
posição eu não tenho que está mexendo com isso, tenho que arrumar outro jeito de trabalhar a pessoa 
que ela cresça sem ninguém saber, pra que saber, tem um ditado que diz assim: Guarde seus 
sofrimentos, pra que eu tá divulgando? De repente chega uma pessoa assim que não quer o seu bem e 
vai até aproveitar pra, então porque a gente não ajudar de certa forma de procurar uma pessoa 
especialista, um profissional na área pra ajudar você, mas tá expondo pra a equipe, ou pra a diretoria, 
tem cosia que não dar, até mesmo... você viu, gestor de um departamento tem que ter bom-senso, a 
pessoa faltou, é a pessoa é negligente, é irresponsável, até que você vai e diz, mas uma pessoa não é, 
que você sabe que é deficiente, mas ta querendo melhorar, uma pessoa que não falta, que chega na 
hora, que tá preocupada porque... entendeu? Até uma questão de idade, vamos supor, vamos sair até 
um pouco da questão da deficiência. Vamos à questão da idade, tem uma pessoa que tá trabalhando no 
setor que tem 50, 60 anos, só querem jovens, ela vai se esforçar a não ser que ela não queria, não é 
verdade? Participar daquele lugar mais porque se acha que não é o lugar, não tá bem, ela vai se 
esforçar o máximo, é a mesma coisa de deficiente... auditivo... visual... ou mental.. se ele quer 
melhorar e ele sabe que ele pode, ele vai fazer o seu máximo e o coordenador ou o orientador, o 
gestor, o chefe, tem que ter a sensibilidade porque se não o departamento desanda. Hoje não precisa a 
pessoa ser inteligente, né? Porque antigamente foi criado que a pessoa tem que ser inteligente. Não 
tem que ser inteligente, tem que conhecimento, sabedoria de entender o ser humano, né? Abrir as 
portas do coração para que seja absorvido o que é que está passando com o outro, independente de 
atendimento Classe A, tá? Porque eu acho que é isso, então um departamento, ele vai crescer. Se for 
um gestor altamente competente, altamente inteligente, mas ele não tem uma sensibilidade que é 
humana, o negócio afunda. Por isso que eu ainda me permito estar aqui, entendeu? Eu não sou a 
pessoa mais inteligente do mundo não, mas eu me esforço pra fazer de tudo pra entender o próximo, 
né? E eu passo isso pra a equipe, tava passando agorinha, porque nós estamos em época de prova é, 
aqui, milhares de atendimento por dia, acho que mil atendimentos, então assim, tem que ter um 
equilíbrio emocional, não adianta ser inteligente. 
 
O horário de você é manhã, tarde e noite, né?  
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É, são duas equipes, manhã e tarde e tarde e noite. Então, além da inteligência tem que ter assim um 
equilíbrio emocional muito grande, seja deficiente físico, mental ou emocional, porque existe o 
deficiente emocional, aquele que não consegue se controlar diante dos acontecimentos e eu tenho 
sérios problemas com isso aqui na biblioteca. Trabalhar o emocional é tão importante quanto trabalhar 
aquela questão de deficiência física ou mental. Isso aí, eu acho que eu já tirei, assim de letra, porque 
eu, a questão de deficiência, no meu caso, a deficiência física não tem problema. A questão de 
deficiência mental se resolve e eu acho que hoje o que é mais, não é um problema pra mim, mas eu 
queria desenvolver é a questão do controle emocional. Que você não vai buscar o controle emocional 
no cliente, porque o cliente, pra ele tá perfeito, tá tudo muito bem, né? Mas, para o funcionário tem... 
ele mesmo tem que passar esse controle emocional. 
 
Essa pessoa com deficiência ela tem contato direto com o publico, essas duas pessoas que nós 
estamos conversando? 
 
Tem, tranquilamente, tranquilamente. A gente vai trabalhando, eu sou uma pessoa que trabalha... leio 
muito psicologia.... leio muito... leio sobre leitura... sobre comportamento, administração, sociologia, 
eu vou tomar o lugar de Márcia, porque isso me interessa, entendeu? Então assim até mesmo o RH 
tem ajudado, tanto na biblioteca como no curso, e até li mais, né? 

 
 

 
IE-14 

 
SUJEITO: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (RH) 

 
Gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do concurso aqui da IES. Como é que 
acontecem os concursos públicos aqui? 
 
Os concursos, eles são feitos através de uma comissão. A gente tem uma comissão específica que 
organiza todas as etapas do concurso. Tem a delimitação de vagas, né, porque cada área diz o que é 
que tá precisando, o cargo, quantas pessoas pra cada cargo. E aí se reúnem com o reitor, o reitor passa 
pra essa comissão o que é que pode sair nesse edital. 
 
Quem elabora o edital é a comissão junto com as assessorias do reitor. E os editais de professores é o 
Setor L, que é a Pró-reitoria de graduação. Ela cuida de toda essa parte de docentes, de quantos vão 
chamar, de quais disciplinas. É a mesma atividade que o Gabinete e a Comissão fazem, sendo que só 
pra professor. O Professor é um nicho muito específico da IES. Porque professor são áreas diferentes, 
perfil diferente, horário diferente, exigências muito maiores porque a gente tem cargo... nível 
fundamental, nível médio... professor normalmente é mestrado, doutorado. Então, é uma área bem 
específica, então a Setor L se responsabiliza. 
 
No caso a dos funcionários em geral, o que é que compete a este setor aqui de Recursos 
Humanos? 
 
A gente faz toda a parte de nomeação e homologação. Porque a homologação é a divulgação do 
resultado. A gente recebe da comissão de concurso o resultado final, tem isso sob nosso poder, né, 
porque caso alguém ligue pra saber (...) Encaminha pro gabinete toda essa parte de nomeação e 
homologação. Na verdade não é a gente que publica no diário oficial, mas a gente manda telegrama, 
que distribui o kit quando o candidato é convocado, dizendo quais são as documentações que ele 
precisa, é a gente que controla o quantitativo, quantos têm em cada unidade. Então a gente é o... nós 
somos os intermediadores entre quando o candidato chega e a área que ele vai ser encaminhado.  
 
Então, no caso, vocês nesse processo já tiveram oportunidade de receber algum profissional com 
deficiência para fazer esse encaminhamento? 
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Eu, durante minha estadia aqui, não, mas pessoas aqui no setor sim, porque, é, Amanda mesmo que 
está aqui há anos, anos e anos, é a memória da IES, então, com certeza, muita gente deve ter passado 
por ela. Mas desde que eu tou aqui, ainda não. A gente sabe que têm alguns portadores de deficiência 
aqui, mas eu não recebi nenhum, até porque teve outros concursos antigos, grandes concursos que já 
aconteceram. Eu não peguei ainda não, mas tem, com certeza. Se você depois quiser conversar com 
ela, ela é a memória da IES, do RH. 
 
No caso, só pra gente fechar, você me comentou que vocês têm aqui cinco mil e quatrocentos 
funcionários, em média. 
 
Em média, juntando com docentes e todas as outras categorias. Porque só de hospital a gente tem três, 
que é o X – que é a maternidade, né, na Encruzilhada -, o Y e o Z. Cada um com em média mil. Então 
só esses já são o grande “boom” de servidores, os outros ficam mais distribuídos na área 
administrativa. Mas o pessoal de saúde - médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de 
laboratório - são em grande quantidade, por isso que a gente tem um número alto. E são 14 unidades, 
né, de Salgueiro até aqui, aí é muita gente.  
 
Então para que haja um recrutamento de profissionais, cada unidade faz um... 
 
O seu levantamento. Exatamente. Tem dois tipos de contratação: uma é a por concurso público, que é 
a oficial do governo, que é pra pessoa ser servidor, e os critérios de contratação por seleção saem nos 
respectivos editais. E a outra é o que a gente chama contratação temporária, que dependendo da 
necessidade – até porque é uma situação excepcional -, ela acontece, pra professor, pra enfermeiro... 
Agora mesmo a gente tá tendo uma contratação temporária pra IES. Por que? Porque não existe vaga 
prevista em lei, vaga oficial pra aquele docente, mas a instituição de ensino tá precisando, a demanda 
tá sendo grande. Até que se aprove outra lei pra prever aquela vaga e aquela pessoa poder entrar, ele 
tem que... a pessoa tem que fazer seleção temporária. Quando houver aprovação da vaga pela 
Assembléia Legislativa, pelo Governador, enfim, aí a gente torna aquilo oficial, abre um edital, como 
um concurso normal, e aí aquela pessoa entra como servidor efetivo. 
 
Mas aí a gente tem esse grande meio de contratação (...) é por concurso público realmente. Aí pode ser 
de provas, só, né, que é o mais comum, ou prova e títulos, que é muito comum. Tanto pro pessoal de 
docente, porque tem que apresentar o mestrado ou o doutorado, ou enfim, o que ele precisar 
apresentar, e pro pessoal de saúde às vezes é exigido. Por exemplo, aí precisa apresentar uma 
especialização em Psicologia hospitalar, entendeu? Fisioterapia... alguma coisa desse gênero,  em 
algumas ocasiões, dependendo da necessidade é exigido também título. E aí esse título muda a 
classificação dos candidatos: quem tem mestrado ganha mais ponto, quem tem disciplina ganha menos 
ponto, enfim, também acontece. 
 
Tem uma comissão específica para preparar os editais de contratação... 
 
Existe uma comissão de concursos, né. Mas essa comissão, na verdade, ela é formada por integrantes 
de diversas áreas. Por exemplo, o vice-reitor, hoje, é o presidente, aí tem pessoas daqui que participam 
da comissão, Amanda mesmo participa da comissão de concurso de professor... É uma comissão que 
existe que todo mundo ajuda, porque não existem ainda pessoas só focadas nisso, a não ser no 
atendimento, tem pessoas que ficam só na comissão de concursos pra atender. 
Mas essa parte de elaborar, o gabinete é o grande mentor, né. Porque o reitor precisa saber quais são as 
áreas e o reitor é quem manda oficialmente projetos de lei pra aprovar essas vagas que a gente precisa 
e depois virar realidade, porque ele é o representante legal da instituição como um todo, né? Ele que 
responde pela instituição, mas ele delega isso pra comissão também porque sozinho não tem como, né. 
Ele é o grande mentor, mas quem operacionaliza, digamos assim, é a comissão. Que a comissão 
divulga resultado pra gente, pra gente passar pra o diário oficial... a comissão é que vai separar o 
pessoal pra trabalhar na realização de concursos, porque, não tem aqueles fiscais?  Então, tudo isso é 
feito pela comissão. 
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SUJEITO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (AT) 
 
Qual é sua função aqui na IES? 
 
Eu sou estagiário daqui da Pró-reitoria de graduação, e estou lotado aqui na coordenação docente. 
 
Qual a sua experiência em relação a concursos públicos de profissionais? 
 
A concursos públicos de professores. Porque aqui a gente trabalha apenas com concurso público de 
professores. O meu trabalho aqui é elaborar os manuais e os editais para a publicação no diário oficial 
e nos outros jornais para que possam começar o processo de seleção. 
 
E nessa elaboração de editais para os concursos como é que a IES prevê nos editais a questão da 
reserva de vagas para profissionais com deficiência? 
 
Veja só, isso aí foi colocado... isso se coloca a partir da quantidade de vagas, porque existe uma lei que 
determina que 5% das vagas devam ser destinadas aos portadores de deficiências físicas. No entanto, 
como na maioria de concursos da IES para professor, é destinada apenas uma vaga ou duas, não teria 
como destinar 5%. Aí, pra cada escola, pra cada faculdade. Aí o que está se fazendo: junta-se “n” 
faculdades, verifica-se o total e em cima desse total tira-se um percentual para destinar ao portador de 
deficiência física. 
 
Aqui, o exemplo é aqui... Nesse último concurso aqui você pode ver que houve “n” vagas... teve para 
Nazaré da Mata, teve pra História, Biologia, Matemática e Antropologia. Do XXX, que é o 
InstitutoXXX, teve uma vaga para Antropologia, uma pra Biologia Ambiental e uma para Ecologia. 
No caso da YYY, como tinham quatro vagas, duas foram destinadas à Educação Física e Saúde e tinha 
duas para educação Física e Educação, aí o que se fez: tirou uma vaga de Educação Física e de 
educação e destinou para os portadores de deficiências físicas. Só que, no entanto, se essa vaga não for 
preenchida por um portador de deficiência física, automaticamente vai estar disponível para uma 
pessoa que não seja portador de deficiência física. 
 
No caso, você tá sempre colocando deficiência física, existe alguma orientação pra que seja esse 
tipo de deficiência? 
 
Não. Só tá especificando deficiência física. A especificação tem que ser dado por um laudo médico. É 
colocado aqui no edital que é obrigatória a apresentação do laudo médico pra comprovar que a pessoa 
tem ou não a deficiência física. 
 
Então vocês nunca tiveram, por exemplo, um candidato com outro tipo de deficiência? Uma 
deficiência sensorial, por exemplo, um candidato cego, um candidato surdo, um candidato com 
deficiência mental?  
 
Não, vê só, em relação... Quando se fala deficiência física, pode ser surdo, pode ser mudo, pode ser 
cego. Agora assim, em relação à deficiência mental eu acredito que é muito difícil ter porque se 
exige... assim, a maioria dos concursos se exige o doutorado. Subentende-se, pode até ocorrer uma 
pessoa deficiência mental ter um doutorado, mas é praticamente impossível ocorrer isso. Mas, 
especifica aqui, deficiência física não só a pessoa que perdeu um braço, uma mão, ou nasceu sem um 
membro, mas como surdo, mudo, cego, tudo tá dentro da lei, que assegura isso. 
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Aqui ó, no caso da faculdade de enfermagem, eram seis vagas pra concepções teóricas e fundamentais 
no cuidado da enfermagem, aí destinou-se cinco para não portadores de deficiências físicas e um para 
portador de deficiência física. E embaixo de cada quadro ele coloca esse asterisco... e embaixo de cada 
quadro colocamos aqui “vagas para portadores de deficiências físicas”. 
 
E aí vocês colocam esse termo “portador de deficiência física”? 
 
É, porque foi colocado pela coordenação, pela Pró-reitoria e pelo jurídico que deveria ser usado esse 
termo.  
 
Mas você acha que é um termo adequado? Já tinha conversado um pouco sobre isso? Como é 
que você vê isso? 
 
A meu ver, poderia ser trocado esse termo por “portadores de necessidades especiais”, só que foi me 
passado a informação de que portadores de é uma pessoa temporariamente com aquela necessidade, e 
não permanente. Foi colocado que só a pessoa que tem deficiência permanente, assim, que tem... não 
deficiente, mas necessita de necessidades especiais permanentes coloca-se deficiência física. Mas é 
pela Pró-reitoria, Pró-reitoria de graduação e pela Pró-reitoria jurídica que determinou esse termo. 
 
Você já teve experiência, depois que você prepara o edital - já que você trabalha nessa área - 
você tem contato com algum profissional com deficiência depois que ele é aprovado? Não é esse 
setor responsável por isso? 
 
Não, porque aqui a gente só faz a parte burocrática, a gente elabora. Aí, quem faz a seleção é a própria 
escola. Cada escola tem o seu processo de seleção de seus professores. Depois que essas pessoas 
fazem as provas e são aprovadas, é mandada toda a documentação pra cá, só que essa documentação 
não especifica se a pessoa é portadora de deficiência física ou não, porque também não faz diferença. 
Aí essa documentação é analisada aqui na coordenação e é enviada para o RH. Aí o RH vai chamar a 
pessoa pra vir assinar o contrato e entregar os documentos, independente de ser ou não. 
 
Mas assim, por exemplo, não compete a esse setor, assim, no caso se a pessoa contratada fizer 
alguma solicitação? 
 
Não. Essa pessoa, por exemplo, se ela precisar fazer uma prova em regime especial, ela tem que 
solicitar à escola, porque cada escola é responsável pelo seu processo de seleção. Aqui a gente só faz a 
coordenação do todo. É como se aqui fosse a cabeça e as escolas fossem os membros. 
 
Mas, aí, no caso, são as escolas que dizem quais são as necessidades que elas têm em relação a 
números inclusive? 
 
Primeiro realiza-se um levantamento de quantos professores está necessitando na universidade. Aí, por 
exemplo, existem cem vagas, aí fala: “tal faculdade tá precisando de tantas vagas”, aí disponibiliza-se 
tantas vagas pra cada faculdade, aí cada faculdade vai escolher a área que necessita de candidatos. Mas 
o número de professores é determinado pela reitoria. Por exemplo, a escola não pode chegar aqui e 
dizer que quer cem vagas. Não, a Pró-reitoria vai dizer: “Não, nós temos dez vagas para a sua 
unidade”, então vão ser disponíveis dez vagas para aquela unidade.  
 
O edital sai daqui todo pronto para as unidades? Daqui é que parte essa questão de dividir, fazer 
a reserva de vagas...  
 
É. Exatamente. 
 
E sempre baseado nesse critério que vocês têm? 
 
É. Que é pela lei, segundo o jurídico. 
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Na sua avaliação há dificuldade de encontrar profissionais com deficiência pra ocupar essas 
vagas? 
 
Até hoje eu não soube de algum profissional que tenha deficiência que tenha conseguido fazer, ou 
assim, se inscrever no concurso. Nem se inscrever. Eu não sei, mas aí você teria que ir nas unidades 
pra saber se realmente houve ou não, até agora não me chegou essa informação. 
 
No caso de solicitação de alguma adequação, seria com a própria faculdade, não é? Cada 
faculdade específica. 
 
É, mas são dez unidades, são dez faculdades, se não me engano, aqui na IES. Aí você teria que ir em 
cada uma para verificar como é. 
 
E é de responsabilidade do chefe de departamento, tem um diretor específico, como é que é 
distribuída essa hierarquia? 
 
Assim, tudo vai para o diretor da unidade. Aí o diretor destina um professor ou chefe de departamento 
pra coordenar o processo de seleção. Por exemplo, quando é uma escola muito grande, geralmente são 
os chefes de departamento ou algum professor indicado por ele. Quando é uma escola um pouco 
menor – menor quando eu digo é em relação à quantidade de cursos. Porque, por exemplo, a 
Faculdade de Petrolina tem seis cursos ou sete cursos, é muito grande pra uma pessoa só conseguir. Aí 
chama-se, reúne os chefes de departamento, mas fica uma pessoa só responsável pó cada faculdade pra 
realizar essa seleção.  
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Anexo 4 

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 
 
 

1. Recrutamento 
 

1.1.1. Onde buscam profissionais com deficiência?; 
1.1.2. Como solicitam os candidatos com deficiência? (Por tipo de deficiência? Perfil 
Profissiográfico?); 
1.1.3. Análise dos currículos (qualificação, variedade na oferta?); 
 

2. Processos Seletivos 
 

1.2.1. Como se dá o processo seletivo das IES?; 
1.2.2. Houve adaptações no processo para candidatos com deficiência?; 
1.2.3. Os candidatos fizeram algum tipo de solicitação?; 
1.2.4. Aprovação ou reprovação dos candidatos com deficiência; 

 1.2.5. Percepção de Inaptidão para o Cargo / Laudo médico; 
 

3. Cotidiano Laboral (Permanência) 
 

2.1. Alocação no Posto de Trabalho; 
2.2. Adequação do posto de trabalho ao trabalhador com deficiência (acessibilidades); 
2.4. Solicitações feitas pelos profissionais com deficiência / Interpretação e 
gerenciamento dessas solicitações; 
2.5. Percepção do Impacto a partir da presença dos profissionais com deficiência nas 
IES. 

 



 267 

 

Anexo 5 

 

 

 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FAZER ENTREVISTAS 

COM FINS ACADÊMICOS 
 

  

Lívia Couto Guedes, aluna do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, vem pelo presente solicitar de V. Sª. autorização 

para realizar entrevistas de caráter acadêmico-científico com membro(s) dessa 

Instituição, conforme descrito no Termo de Consentimento anexo. 

 

Outrossim, informa que as entrevistas constituirão dados para sua dissertação, a ser 

defendida junto ao Programa de Pós-graduação acima citado. 

 

Ressalta-se que a Instituição de Ensino Superior participante estará contribuindo para a 

construção de novos conhecimentos científicos e inscrevendo-se no cenário acadêmico 

como co-responsável pelos benefícios sociais advindos desta pesquisa.  

 

Assim, esperando contar com seu pronto atendimento, agradece antecipadamente. 

 

Lívia Couto Guedes 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

a) Justificativa e Objetivo da Pesquisa 

 

A presente pesquisa é de responsabilidade da aluna Lívia Couto Guedes e está sendo 

desenvolvida para a obtenção do título de Mestre em Educação pelo Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

A proposição inicial da pesquisa é investigar nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

da cidade do Recife como se dá a contratação de profissionais com deficiência nos 

diversos postos de trabalho disponibilizados por essas instituições. 

 

Mais especificamente, objetiva conhecer: 1) se há e quais são as necessidades específicas 

dos empregados com deficiência nas IES; 2) de que forma essas necessidades vêm sendo 

gerenciadas pelas instituições; 3) em que funções esses empregados estão trabalhando; 

4) se quando foram contratados já tinham deficiência. 

 

b) Procedimentos da Pesquisa 

 

Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com funcionário responsável pela 

seleção/contratação e/ou administração/gerenciamento de pessoal, objetivando conhecer 

que necessidades os empregados com deficiência têm trazido ao conhecimento das 

instituições, no que concerne à sua permanência nos postos de trabalho. 

 

Os funcionários entrevistados poderão ser diretores, chefes de departamento, 

coordenadores, supervisores, gestores de RH, entre outros, conforme definido pelas IES. 

 

Durante todo o procedimento da pesquisa será mantido o respeito à dignidade da pessoa 

humana, considerando-se os valores culturais, sociais, morais, religiosos, éticos e 

políticos dos entrevistados e das instituições participantes. 

 

As entrevistas serão realizadas no ambiente de escolha dos entrevistados. 
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Para garantir a fidedignidade das entrevistas e possibilitar uma melhor documentação e 

análise das declarações emitidas pelos sujeitos entrevistados, será feita a gravação do 

áudio de todas as entrevistas. 

 

c) Garantia de Sigilo 

 

As informações de identificação dos entrevistados serão mantidas sob sigilo, sendo 

adotados - para a publicação dos dados coletados - nomes fictícios em lugar dos nomes 

reais dos sujeitos da pesquisa. 

 

d) Disponibilização dos dados 

 

Ao final do estudo, os dados coletados serão disponibilizados sob a forma de redação 

dissertativa, podendo-se viabilizar uma cópia em formato eletrônico para as instituições 

de ensino superior participantes que assim o desejarem. 

 

e) Benefícios da Pesquisa para as IES 

 

As Instituições de Ensino Superior participantes estarão contribuindo para a construção 

de novos conhecimentos científicos e inscrevendo-se no cenário acadêmico como co-

responsáveis pelos benefícios sociais advindos desta pesquisa.  

 

f) Contato com a Pesquisadora 

 

Lívia Couto Guedes 

Pedagoga, Mestranda do Núcleo de Pesquisa Didática de Conteúdos Específicos do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 

Telefone: (81) 9967.0550 

 

g) Contato com o Orientador da Pesquisa 

 

Prof. Dr. Francisco José de Lima 

Coordenador do Centro de Estudos Inclusivos (CEI/UFPE) 

Telefone: (81) 3453.5066 
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E-mail: cei@ce.ufpe.br

Membro do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais (DPOE/UFPE) 

Telefone: (81) 2126.8323 

 

h) Contato com o Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE 

 

Coordenador do Programa: Prof. Dr. Artur Gomes de Morais 

Telefone: (81) 2126.8334 

Home Page: www.ce.ufpe.br/posemeducacao

 

i) Localização do Programa na Universidade 

 

O Programa de Pós-graduação em Educação está localizado no Centro de Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, à Avenida Acadêmico Moisés Ramos, s/n, Cidade 

Universitária -Recife/PE. 
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Anexo 6 – Mapa de Localização das IES por Região Político-Administrativa (RPA) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 – Mapa de Recife por RPA 
 
 
 
 
 

CORES RPA REGIÃO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
    

 1 Centro FAFIRE, FASNE, FCHE, UNICAP e UPE 
 2 Norte -- 
 3 Noroeste ESURP, FMN, FMR e UFRPE 
 4 Oeste CEFETPE, FIR e UFPE 
 5 Sudoeste -- 
 6 Sul FBV e UNIVERSO 

 

 


