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RESUMO 

Com o intuito de promover a inclusão social e combater a discriminação e 

o preconceito, a lei compensatória nº 8.213 de 1991 estabelece uma política de 

ação afirmativa ao determinar a contratação de trabalhadores com deficiência 

por meio de um sistema de cotas. Pensando neste grupo, que passa a ser 

inserido por uma lei em um novo espaço social, esta pesquisa tem como objetivo 

compreender de que maneira a pessoa com deficiência é inserida no mercado 

de trabalho e refletir sobre a distância entre aplicação da lei compensatória nº 

8213 de 1991 e a atividade de trabalho de uma pessoa com deficiência. Como 

fundamentos teóricos, apoiamo-nos, do ponto de vista da linguagem, nos 

pressupostos enunciativo-discursivos desenvolvidos por Dominique 

Maingueneau, com ênfase nas noções de cena de enunciação, embreagem 

enunciativa e paratopia. Recorremos também aos princípios da Ergologia, 

abordagem multidisciplinar proposta por Yves Schwartz e equipe, 

consubstanciada no “Manifesto por um ergoengajamento” (2009/2011), que 

entende o trabalho como atividade singular na qual o homem mobiliza seu corpo 

e sua mente a partir de aspectos sociais, culturais e históricos que o perpassam. 

Do ponto de vista metodológico, procedemos à análise discursiva e ergológica 

do manual publicado pelo governo federal em 2007 “A inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho”, a fim de entender as razões da criação da 

lei de cotas; procedemos também, com base em alguns dos princípios 

postulados pela Ergonomia da Atividade, à observação da atividade de uma 

pessoa  com deficiência visual em seu ambiente  de trabalho,  visando entender 

como se dá essa inserção. A partir do corpus e dos fundamentos teóricos e 

metodológicos utilizados foi possível, portanto, propor que as pessoas com 

deficiência incluídas no mercado de trabalho por meio da ação afirmativa em 

questão pertencem a um grupo paratópico, ou seja, elas, ao mesmo tempo, 

estão e não estão legitimadas no espaço laboral.  

Palavras-chave: pessoa com deficiência; trabalho; análise do discurso; 

ergologia 

 



 

 

ABSTRACT 

In order to foment social inclusion and fight prejudice and discrimination, 

the compensatory law No. 8213 of 1991 establishes an affirmative action policy 

determining the recruitment of disabled workers through a quota system. 

Thinking in this group, which is inserted in a new social space by a law, this 

research seeks to understand how a person with disabilities is inserted in the 

labor market and reflect on the distance between application of the compensatory 

law No. 8213 of 1991 and work activity of a person with disabilities. As theoretical 

foundations, we based this research, from the point of view of language, in the 

enunciative-discursive assumptions developed by Dominique Maingueneau, with 

emphasis on notions of enunciative scenes and paratopia. We use the principles 

of Ergology, multidisciplinary approach proposed by Yves Schwartz and his team, 

called the “Manifesto for an ergo-engagemente”, which understands the work as 

a singular activity on which a man mobilizes your body and your mind from social, 

cultural and historical aspects that pertain. From the methodological point of view, 

we proceed to the discursive and ergological analysis from the manual published 

by the federal Government in 2007 "The inclusion of person with desabilities in 

the labor market”, in order to understand the reasons of the creation of the law of 

quotas. We also proceed, based on some of the principles postulated by the 

Ergonomics of the activity, to the observation of the activity of a person with visual 

impairment in their working environment, in order to understand this insertion. 

From the corpus and the employed theoretical and methodological 

underpinnings, was possible, therefore, propose that people with disabilities are 

included in the labor market, through this affirmative action in question, belongs 

to a paratopic group, that is, they are and are not, at the same time, legitimized 

in working space.  

 

Keywords: person with disabilities; discourse analysis; ergology 
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INTRODUÇÃO 

Meu corpo é uma jaula desagradável 

na qual terei que me mostrar e passear. 

É através de suas grades que eu vou falar, olhar, ser visto. 

Meu corpo é o lugar irremediável a que estou condenado. 

Michel Foucault 

 

Até meus 18 anos nunca havia refletido sobre as pessoas com deficiência, 

bem como suas dificuldades, direitos e culturas. Quando minha mãe ingressou 

na prefeitura de São Paulo como diretora na escola bilíngue Hellen Keller, esse 

assunto começou a fazer parte dos jantares em família – e, naquela altura, nem 

eu nem minha mãe podíamos imaginar que essa experiência mudaria nossas 

vidas. A cada dia ela aparecia com alguma novidade sobre um mundo até então 

desconhecido e invisível. Eu nunca havia sequer conversado com um 

cadeirante, não entendia nada sobre língua de sinais, não entendia como 

pessoas com surdo-cegueira poderiam exercer seu papel de cidadã. Mas, aos 

poucos, fui me envolvendo e as questões, ainda que um pouco ocultas, 

começaram a tomar forma. De alguma maneira ansiava pelas histórias da escola 

da minha mãe e, quando me deparei com a escolha de um tema para a 

conclusão de minha graduação em Letras, esse assunto pareceu bastante 

instigante. Sob a orientação da professora doutora Tatiana Piccardi, acabei por 

desenvolver uma pesquisa sobre os relatos de mães de crianças com 

deficiência.  

Com um mês de formada decidi que gostaria de ingressar no mestrado, 

tinha saudade das aulas na universidade e sentia que poderia avançar um pouco 

mais naquele tema que me havia encantado, apesar de não saber ao certo qual 

aspecto abordaria. Após uma busca pelos diversos programas de pós-

graduação e seus respectivos professores na internet, decidi contatar a PUC-

SP. Rapidamente obtive a resposta da professora doutora Maria Cecília Pérez 

Souza-e-Silva, que já em um primeiro momento me recebeu de braços abertos. 

Sobre o tema de minha pesquisa, o único pensamento que tinha era que queria 

estudar mais sobre a mudança da vida das pessoas com deficiência nessa era 

de inclusão e, conversando com os colegas do mesmo programa de pesquisa, 

decidi mergulhar de cabeça no tema que envolve o Grupo Atelier (liderado pela 
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professora já mencionada Maria Cecilia): linguagem e trabalho. Surgiu, então, a 

ideia de investigar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. Após a escrita do projeto, ingressei no programa de pós-graduação em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC-SP e comecei, então, uma 

nova etapa de vida e de pesquisa. No mesmo ano, começou na PUC o 

movimento “Encontro sobre inclusão e deficiência na PUC-SP”, resultado da 

ideia “Reunindo saberes da Universidade”, que busca tratar o tema da inclusão 

da pessoa com deficiência por meio de diversas perspectivas acadêmicas. Essa 

mobilização foi importante para localizar minha pesquisa dentro da universidade.   

Já que optei por tratar de inclusão no trabalho, e por me filiar à Ergologia, 

abordagem que pressupõe o trabalho a partir de normas, decidi que tomaria 

como base a Lei de ação afirmativa de número 8.213, de 1991, que obriga 

empresas com mais de 100 funcionários a destinar vagas de emprego para 

pessoas com deficiência. Como o grupo se utiliza da aproximação ergológica 

para dar conta das questões de trabalho, que presume a ida a campo para 

observação do trabalhador em sua atividade, o primeiro desafio foi encontrar 

uma empresa que permitisse minha entrada. Entrei em contato, primeiramente, 

com três empresas: uma instituição brasileira bancária privada, uma empresa 

brasileira que atua no setor de cosméticos e uma multinacional holandesa do 

setor de iluminação. Em um primeiro contato as empresas se posicionam de 

maneira positiva e se disseram cumpridoras da lei, mas os contatos iam ficando 

cada vez mais espaçados e nenhuma empresa permitiu a realização da 

investigação. A instituição bancária negou o pedido e afirmou que não seria 

possível realizar qualquer tipo de pesquisa em suas dependências, já as outras 

duas empresas simplesmente deixaram de responder. Teria que começar de 

novo.  

A solução surgiu por meio do grupo. Tratam-se de seminários de pesquisa 

em que os alunos escutam e dividem com os colegas do grupo impasses de suas 

investigações. Em um desses encontros um dos colegas, tomando 

conhecimento da minha dificuldade, disse que verificaria a disponibilidade de 

realizar a pesquisa na instituição bancária estatal onde trabalhava e se 

prontificou a ajudar nesse processo. No dia 24 de junho de 2014, recebi a 

resposta positiva de que poderia realizar a pesquisa nessa instituição e no dia 
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22 de julho do mesmo ano o primeiro contato de uma funcionária interessada em 

participar. Após registrar oficialmente a pesquisa no banco de dados da 

empresa, por meio do setor de Gestão de Pessoas, e obter a autorização do 

Comitê de Ética da PUC (requisito essencial para pesquisas que envolvem 

pessoas), no dia 11 de novembro de 2014 realizei a primeira visita ao local de 

trabalho da protagonista social1. No total, foram realizadas três visitas que 

ocorreram de forma espaçada entre 2014 e 2015, que serão descritas mais 

adiante. Para esta pesquisa, escolheu-se a abordagem de observação livre 

acompanhada de um diário de campo, metodologia que será melhor detalhada 

em momento oportuno. 

Antes de avançarmos na pesquisa, no entanto, cumpre apresentar alguns 

dados relevantes sobre nosso campo de análise: 

De acordo com o último censo do IBGE de 2010, 23,9% da população 

brasileira declara ter algum tipo de deficiência. Embora a Lei nº 8213 seja de 

1991, até há pouco tempo, por inúmeras razões como a falta de acessibilidade, 

tanto física – de adaptação, locomoção – quanto de produtos – serviços e 

informações –, as pessoas com deficiência viviam escondidas em suas casas e, 

consequentemente, excluídas socialmente. A Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada no ordenamento brasileiro 

em agosto de 2009, por meio do decreto n. 6.949, buscou complementar a 

legislação nacional e ampliar os mecanismos de garantia e efetivação dos 

direitos de pessoas com deficiência. Um desdobramento importante da 

incorporação dessa normativa foi a adoção do Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, lançado pelo governo Federal em 2011, o qual indica 

uma mudança de olhar para os direitos, oportunidades e cidadania, que agora 

se estendem para todas as pessoas. Essa perspectiva está inserida em uma 

formulação contemporânea dos direitos humanos (que teve seu início com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948), a qual se pauta em 

princípios como a universalidade, indivisibilidade e interdependência de direitos. 

                                                           
1 Protagonista social é o nome comumente usado em estudos filiados à abordagem Ergológica para 
mencionar os participantes voluntários da pesquisa. Essa nomenclatura indica o entendimento de que a 
produção de conhecimento é resultado do encontro do pesquisador com o trabalhador. 
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A certificação destes aspectos indica o reconhecimento de direitos específicos e 

particulares das diversidades, os quais devem ser garantidos e respeitados.  

Considerando esse cenário, o objetivo desta pesquisa é depreender como 

se dá a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e refletir 

sobre a distância entre aplicação da lei compensatória nº 8213 de 1991 e a 

atividade de trabalho de uma pessoa com deficiência. Para realizar essa análise 

nos debruçaremos sobre os seguintes objetos de natureza discursiva-ergológica 

(i) o manual publicado pelo governo federal, mais precisamente pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), em 2007: “A Inclusão de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho”; e (ii) o relatório da aproximação de situação de 

trabalho, resultado da observação da atividade e das conversas com uma 

trabalhadora com deficiência em seu ambiente laboral. 

Como fundamentos teóricos, utilizaremos, sob uma concepção discursiva, 

os pressupostos enunciativo-discursivos desenvolvidos por Dominique 

Maingueneau, tomando como categorias centrais a noção de gênero discursivo 

e cena enunciativa (2008/2015) e paratopia (2010/2015), categoria a qual 

pretendemos tensionar. Também lançaremos mão da abordagem ergológica, em 

relação ao trabalho, conforme proposta por Yves Schwartz e equipe (2007). Essa 

perspectiva assume o entendimento do trabalho como atividade singular, 

considerando que cada experiência humana é matéria para a produção de 

conhecimento. Dessa forma, as questões de pesquisa que regem este estudo 

são as seguintes: 

(i) O que enuncia o manual sobre a inclusão das pessoas com 

deficiência? 

(ii) De que maneira se dá essa inserção? 

Isso em vista, este estudo parte da seguinte hipótese: as pessoas com 

deficiência pertencem a um grupo potencialmente paratópico, visto que, ao 

mesmo tempo em que essas pessoas estão incluídas em um ambiente de 

trabalho, sua inserção é, em certa medida, limitada. Nesse sentido, entre a 

perspectiva legal contemporânea de inclusão e a realidade social, encontra-se 

uma tensão, a qual se manifesta e se concretiza não apenas nos lugares 

ocupados pelas pessoas com deficiência como também nos discursos sobre ela. 
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Sendo assim, a noção de paratopia literária proposta por Maingueneau será 

transposta para o que chamamos de paratopia identitária, o que será exposto no 

terceiro capítulo deste trabalho.  

A dissertação está dividida em três capítulos. No capítulo 1 há uma retomada 

histórica sobre as pessoas com deficiência, de modo a contextualizar o objeto 

de pesquisa. O capítulo 2 é dedicado à exposição dos procedimentos 

metodológicos, ou seja, o caminho percorrido em direção à apreensão do objeto 

de análise, assim como a delimitação do corpus. No capítulo 3 apresentamos o 

quadro teórico da pesquisa a partir das contribuições da Análise do Discurso e 

da Ergologia e a análise, com base nas noções provenientes dos estudos do 

discurso, do mesmo modo que as noções referentes à abordagem ergológica. 

Por fim, nas considerações finais, espera-se poder responder às perguntas 

propostas e, assim, contribuir com esse campo, por meio da articulação dos 

resultados das análises realizadas com a hipótese de pesquisa.  
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA 

Durante esse capítulo trilhamos, inicialmente, um percurso da história das 

pessoas com deficiência iniciado pelos primeiros registros que se tem desse 

grupo na humanidade até os dias atuais, no Brasil. Em seguida, exploramos os 

direitos dos deficientes e de que maneiras as leis surgiram em nosso país como 

um “dever ser”, ou seja, como algo que está no âmbito das normas enquanto 

atos de vontade de nossa sociedade. Para finalizar esse capítulo, discutimos 

acerca da questão do estigma que recai sobre as pessoas com deficiência.    

 

1.1 UMA BREVE RETOMADA HISTÓRICA 

O tratamento de pessoas com deficiência foi muito variado ao longo do 

tempo. Sendo assim, nesse subitem vamos focar nas transformações sobre esse 

entendimento no decorrer da história e, posteriormente, apresentaremos como 

esse processo se deu no Brasil.  

Estabelecer esse panorama histórico é importante para que possamos 

compreender como chegamos ao paradigma de inclusão. De acordo com 

Sassaki (2009), esse é um paradigma da sociedade, é um processo em que  

(...) os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade 

humana – composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, 

deficiência e outros atributos – com a participação das próprias pessoas na formulação 

e execução dessas adequações. (SASSAKI, 2009, p.10) 

Esses sistemas sociais não foram os mesmos durante a história. Segundo 

Honora e Frizanco (2008) havia, na Antiguidade, duas maneiras de lidar com a 

situação das pessoas com deficiência. Ou elas eram consideradas um problema, 

e deveriam então ser exterminadas, ou, por gratidão aos deuses e por 

condecoração aos homens mutilados nas guerras, eram protegidas e 

sustentadas. Alguns povos, como os hebreus, por exemplo, entendiam que a 

deficiência era uma punição divina e, por isso, as pessoas com deficiência não 

poderiam ter contato com a prática religiosa. Nas Leis das XII Tábuas, antiga 

legislação da república romana, é possível encontrar a seguinte passagem: “Cito 
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necatusinsignis ad deformitatempueresto.” Ou seja, caso uma criança nascesse 

com deformidade, ela deveria ser morta, afinal, não seria útil para aquela 

comunidade que priorizava os homens que pudessem guerrear. Em Esparta o 

procedimento era semelhante, os bebês que nasciam com alguma deficiência 

eram atirados do alto do Taigeto, abismo com mais de 2400 metros de altura.  

Já em Atenas, essas pessoas eram cuidadas e protegidas e, se fosse possível, 

recebiam a incumbência de realizar alguma atividade produtiva para a 

comunidade, mas, se a condição não permitisse, eram providas pelo sistema 

daquela comunidade. Com o Renascimento e a filosofia humanista – pelo seu 

caráter científico e racionalizado –, entre fins do século XIV e início do século 

XVII, surge uma maneira menos assistencialista e mais profissionalizante para 

lidar com as pessoas deficientes, ou seja, inicia-se o processo de capacitação 

das pessoas com deficiência. Apenas na Idade Moderna são inventadas as 

cadeiras de rodas, muletas, móveis adaptados, próteses etc. Em Paris, 1827, 

Louis Braille criou o código Braille, sistema de leitura e escrita que facilitou o 

acesso dos deficientes visuais à leitura de livros e possibilitou a inserção desse 

grupo no processo de escrita.  

Durante a Revolução Industrial, com a mecanização dos meios de produção, 

houve um aumento da preocupação com a habilitação das pessoas com 

deficiência por dois motivos centrais: i) guerras e doenças epidêmicas ou 

genéticas, e ii) as péssimas condições de trabalho resultaram em uma 

considerável parcela de pessoas mutiladas e com doenças do trabalho. Nessa 

época inicia-se, também, a criação do Direito do Trabalho. Além disso, após as 

duas Guerras Mundiais, surge a necessidade de oferecer uma vida honrada aos 

soldados mutilados e, então, desenvolvem-se técnicas de reabilitação. Por isso, 

de acordo com as autoras 

Esse quadro provocou a formação de movimentos de defesa dos direitos das 

minorias e o fortalecimento do conceito de integração à sociedade, até então 

radicalmente excludente no que se referia à participação no mercado de 

trabalho. (HONÓRIO, FRIZANCO, 2008, p.12)  

Apesar de esse momento histórico ter promovido uma expansão na quantidade 

e na qualidade da assistência para as pessoas com deficiência essa atenção foi 
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dada apenas pelo motivo de as pessoas terem sofrido com as guerras e, por 

terem servido seus países, eram consideradas merecedoras dessa assistência. 

Ou seja, não devemos considerar o fato como uma mudança de ordem 

ideológica e/ou cultural em relação à condição dessas pessoas. De qualquer 

forma, o período pós-guerras fez com que essa temática tomasse maiores 

proporções e notoriedade.  

No Brasil, assim como no restante do mundo, por muito tempo as pessoas com 

deficiência foram consideradas miseráveis sociais. Segundo Figueira (2008), há 

relatos de que os povos indígenas praticavam a eliminação ou exclusão dessas 

pessoas, pois por motivos religiosos acreditavam que o nascimento de uma 

pessoa com deficiência significava um mau sinal, um castigo dos deuses etc. Os 

negros que vieram para o Brasil no tráfico negreiro também sofreram com 

deficiências físicas e/ou sensoriais. Devido às péssimas condições de viagem, 

de moradia e de alimentação, muitas doenças foram disseminadas, causando 

incapacitações e sequelas nessa população. Sofreram muitos atos de violência, 

inclusive amputação como forma de punição. Acredita-se que só não há mais 

registros de negros com deficiência porque a constatação de uma má condição 

dessas pessoas representaria prejuízo aos engenhos.   

Durante o século XIX houve um significativo aumento no número de conflitos 

militares no Brasil o que, consequentemente, como aconteceu nos EUA, 

provocou o aumento do número de deficientes. O resultado disso foi o Asilo dos 

Inválidos da Pátria, inaugurado no Rio de Janeiro em 1868. Nesse lugar foram 

tratados homens que voltaram das guerras com sequelas, mutilações etc., bem 

como os órfãos e filhos dos militares. Já no século XX, por conta dos avanços 

científicos e tecnológicos, o que se destaca é o modelo médico e a reabilitação. 

Na década de 40, a criação do Hospital das Clínicas de São Paulo foi de grande 

relevância para a questão da deficiência. Não podemos desvalorizar todo o 

avanço médico que ocorreu a partir desse período, mas o vínculo com a 

medicina estabeleceu uma relação bastante forte, que permanece ainda hoje, 

entre doença e deficiência. Os médicos, que eram os grandes especialistas, 

influenciavam outros setores como, e principalmente, o educacional, ajudando a 

fortalecer a relação entre doença e deficiência.  Essa interferência fez com que 
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muitos deficientes fossem tratados como doentes, sendo afastados da 

sociedade e permanecendo em ambientes hospitalares, apartados do convívio 

social. 

Ainda no século XX, período em que ocorreram as primeiras conferências, 

congressos e censos sobre as pessoas com deficiência. A história começa a 

tomar novos rumos quando a ONU (Organização das Nações Unidas) declara o 

ano de 1981 como sendo o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Apesar de 

os direitos humanos serem direitos de todos, alguns grupos estão em situações 

mais vulneráveis, o que os coloca em destaque nesse ano.  

Se até aqui a pessoa com deficiência caminhou em silêncio, excluída ou 

segregada em entidades, a partir de 1981 – Ano Internacional da Pessoa 

Deficiente –, tomando consciência de si, passou a se organizar politicamente. E, 

como consequência, a ser notada na sociedade, atingindo significativas 

conquistas em pouco mais de 25 anos de militância. (FIGUEIRA, 2008, p. 115) 

O que a ONU pregou nesse ano foi conscientização, chamando a atenção do 

mundo todo para essa população. A história das pessoas com deficiência no 

Brasil começou com uma fase de eliminação e exclusão, passou por um período 

de integração através de um atendimento especializado e hoje se encontra na 

busca da inclusão plena desse grupo em todas as esferas sociais. Frisamos aqui 

que a inclusão plena é algo a ser alcançado, é um objetivo social, mesmo que 

ainda muito distante. Pensaremos em inclusão plena como a inclusão que 

envolve as pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade, garantido 

a elas os direitos reservados a qualquer ser humano, como direitos mais básicos 

como o direito ao alimento e à moradia e o direito à escola, ao trabalho, ao lazer.  

Consideramos importante acentuar que não é possível olhar para todo 

esse período de exclusão pelo qual as pessoas com deficiência passaram com 

o entendimento social que temos hoje. Como afirma o autor, “(...) as questões 

que envolvem as pessoas com deficiência no Brasil – por exemplo, mecanismos 

de exclusão, políticas de assistencialismo, caridade, inferioridade, oportunismo, 

dentre outras – foram construídas culturalmente. ” (Figueira, 2008, p.17). Ou 

seja, estamos trabalhando com um assunto que diz respeito a construções 

sociais históricas, que levam um certo tempo para serem revertidas, e de fato 
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estão se modificando com o passar do tempo, caminhando junto com a 

sociedade. Afinal, as transformações são resultado de construções sociais, 

portanto, apenas socialmente elas podem ser mudadas.  

Hoje, no Brasil, busca-se, por meio de um sistema legislativo, incluir as 

pessoas com deficiências em todas as esferas da sociedade, como na escola e 

no trabalho. De acordo com o manual “A inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho”, parte do corpus desta pesquisa, a concepção de 

cidadania, que aparece após o período das Grandes Guerras, é o fundamento 

para as políticas públicas de inclusão, pois passa-se, a partir desse momento, a 

considerar que há uma maioria que oprime e, portanto, há uma minoria que tem 

seus direitos suprimidos. Essa vitória é resultado de um movimento internacional 

dos direitos humanos que surge depois da Segunda Guerra, principalmente, 

muito em resposta aos horrores cometidos durante o esse período. Dessa 

maneira, encontramos um cenário em busca do resgate e reconstrução da 

pessoa humana.  O objetivo por meio das ações afirmativas é, então, possibilitar 

que as pessoas com deficiência tenham autonomia para decidir sobre suas 

próprias vidas, fazendo com que a sociedade abandone a visão assistencialista 

e assuma uma postura inclusiva.   

Podemos, então, visualizar quatro fases dos direitos das pessoas com 

deficiência. A primeira diz respeito à intolerância e exclusão, decorrentes de 

concepções de impurezas ou castigos divinos; a segunda marcada pela 

invisibilidade; a terceira estabelecida pela perspectiva médica por meio dos 

sistemas assistencialistas; e a quarta fase orientada pelos direitos humanos e o 

paradigma da inclusão.  

 

1.2 OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, “Todo indivíduo 

tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”,  não temos dificuldades 

de imaginar, se não tudo, ao menos grande parte do que são esses direitos 

Necessitamos de uma casa, de alimentos, de nos locomover, de nos vestir. 
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Entretanto, para que o direito à vida seja garantido para as pessoas com 

deficiência outras coisas devem ser levadas em consideração.  

Romeu Sassaki (2009), autor de diversos livros sobre inclusão das pessoas 

com deficiência, como Inclusão dá trabalho (2000) e Inclusão: construindo uma 

sociedade para todos (2002), explora seis dimensões de acessibilidade que, se 

plenamente realizadas, assegurariam que todos tivessem seus direitos 

garantidos. As dimensões são: arquitetônica (barreiras físicas), comunicacional 

(barreiras de comunicação entre pessoas), metodológica (barreiras nos métodos 

de lazer, educação e trabalho), instrumental (barreira de instrumentos, 

utensílios) e atitudinal (barreira de preconceitos, estereótipos, estigmas). De 

acordo com a Convenção da ONU é dever do Estado prover e promover 

maneiras para que todas essas barreiras sejam ultrapassadas:Consta no 

Decreto 6.949/09 como objetivos gerais, o seguinte texto:  

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno 

exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 

pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer 

outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na 

presente Convenção; 

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para 

modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que 

constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; 

c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a 

promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência; 

d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a 

presente Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições atuem 

em conformidade com a presente Convenção; 

e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa 

privada; 
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f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, 

serviços, equipamentos e instalações com desenho universal, conforme definidos 

no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível de adaptação 

e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades 

específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso 

e a promover o desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes; 

g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a 

disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da 

informação e comunicação, ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e 

tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a 

tecnologias de custo acessível; 

h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a 

respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, 

incluindo novas tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços de 

apoio e instalações; 

i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela 

presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com 

deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos 

por esses direitos.  

  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>    

Acesso em: 24 de abril de 2016.  

 

A ideia é que, por meio da inclusão, não só as pessoas com deficiência serão 

beneficiadas, mas toda a sociedade. Mas entre essa previsão normativa e a 

realidade ainda há muitos desafios a serem alcançados e, nesse sentido, a 

previsão da Convenção supracitada pode ser considerada muito mais um 

horizonte moral ideal a ser alcançado.  

Tendo esse contexto em mente, vamos explorar adiante um pouco da 

história dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, observando que, aos 

poucos, as dimensões de acessibilidade vão sendo incorporadas nas leis e nos 

projetos de políticas públicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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Os direitos das pessoas com deficiência no Brasil passam a ser 

reconhecidos oficialmente em 1962, quando o então presidente João Goulart 

sanciona a lei no 4.169 que oficializa as convenções Braille para uso de leitura e 

escrita de pessoas cegas. Esta foi a primeira lei federal que o Congresso 

Nacional decretou relativa aos direitos das pessoas com deficiência. Na década 

de oitenta , surgem novas leis, entre as quais a de 1985, que obriga a colocação 

do símbolo internacional de acesso em locais e serviços, o que possibilitou o 

ingresso prioritário de pessoas com deficiência a esses locais e serviços.   

Entretanto, apenas em 1989 é que surge a lei no 7.853, por meio da qual 

se estabelecem normas gerais que preveem o pleno exercício de direitos 

individuais e sociais das pessoas com deficiência, buscando sua integração 

social. Em seu parágrafo único, no item III, é possível encontrar o primeiro 

registro legal no que se refere às pessoas com deficiência e o trabalho. Naquele 

momento, o governo se comprometia com a formação profissional e com o 

surgimento de empregos para este grupo, visando sua inserção, conforme 

veremos seguir: 

III - na área da formação profissional e do trabalho: 

 a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos 

serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação 

profissional;   

 b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de 

empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de 

deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; 

 c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores 

públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; 

 d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de 

trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da 

Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização de 

oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, 

das pessoas portadoras de deficiência;                                        (Em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm>. Acesso em: 10 de maio 

de 2015 ) 

Apesar deste avanço jurídico, muito pouco se traduziu em mudanças 

sociais concretas e, como continuidade deste parágrafo, em 1991, na subseção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm
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II nomeada como “Da Habilitação e da Reabilitação Profissional”, da lei no  8.213, 

é sancionado o seguinte artigo: 

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 – de 100 a 200 empregados..................................................................2%;    

  II - de 201 a   500.........................................................3%; 

  III - de 501 a 1.000.....................................................4%; 

  IV - de 1.001 em diante. ............................................5%. 

   (Em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em 

10 de maio de 2015) 

Essa lei caracteriza-se como uma reserva legal de cargos, ou seja, uma parcela 

das vagas de empresas com mais de 100 funcionários registrados deve ser 

destinada às pessoas com deficiência. Sendo assim, o ano de 1991 passa a ser 

importante para as pessoas com deficiência, pois torna a contratação desse 

segmento obrigatória, o que passaria a garantir o acesso ao mercado de 

trabalho, uma importante dimensão da cidadania.  

Entretanto, o que ocorreu foi que as empresas começaram a justificar a ausência 

de funcionários com deficiência devido à falta de estrutura acessível, o que as 

desobrigava de pagar a multa relativa à lei de inclusão. Por isso, em 2000, surge 

a lei nº 10098/00, que tem por objetivo promover a supressão de barreiras e 

obstáculos em espaços públicos, mobiliários urbanos, construções e reformas 

de edifícios e meios de transporte e comunicação. Dessa forma, as empresas 

passam a ter obrigação de dar condições de acessibilidade e, 

consequentemente, contratar  funcionários com deficiência. 

Apenas em 2007 é que o governo federal lança o manual “A inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho”, que tem por objetivo 

esclarecer as razões da lei de cotas, assim como os deveres dos contratantes e 

os direitos das pessoas com deficiência em seu ambiente de trabalho. Segundo 

a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), elaborada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MET) em 2013, 92% das pessoas com deficiência que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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estão empregadas possuem uma posição por resultado da lei compensatória, o 

que soma em 357,8 mil o número de vagas ocupadas, sendo 64,84% por 

homens e 35,16% por mulheres com deficiência. 

Há duas convenções internacionais que foram ratificadas pelo Brasil que 

tratam desta matéria. A primeira é a Convenção nº 159/83 da Organização 

Internacional do Trabalho que contempla a garantia de um emprego adequado 

e a integração das pessoas com deficiência na sociedade. A segunda é a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, que também é 

conhecida como Convenção da Guatemala, em que foi promulgado o decreto nº 

3.956/1999, que reafirma que as pessoas com deficiência possuem os mesmos 

direitos fundamentais de todas as pessoas, além de reforçar o direito de não 

serem discriminadas por sua deficiência.  

Essa segunda convenção também é importante por nela constar a 

definição de deficiência que serve hoje de parâmetro para todo o mundo, 

inclusive para as leis brasileiras, conforme segue: 

Para os efeitos desta Convenção, entende-se por: 

1. Deficiência 

O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma 

ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo 

ambiente econômico e social. (Em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>. Acesso em: 15 

de julho de 2015) 

Observamos que essa definição concorre para uma nova concepção sobre 

deficiência, pois assume que a pessoa deficiente está num contexto social que 

colabora de maneira negativa para a experiência dessa condição. 

Em julho de 2015 uma nova lei foi sancionada no Brasil, a lei no 13.146/15, 

que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, cuja entrada 

data de dezembro daquele ano. Essa lei foi considerada um avanço no que diz 

respeito aos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, pois, após sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm
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entrada em vigor, pretende-se assegurar que não haja  esse país pessoa maior 

de idade que seja desprovida de exercer qualquer direito, desde o direito ao 

trabalho até à união civil. Segundo seu artigo primeiro, 

Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.  

(Em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 15 de novembro de 2015) 

Dessa forma, diante da lei, todas as pessoas com deficiência passam a ser 

plenamente capazes de exercerem seus direitos civis, o que colabora para o 

processo de uma sociedade mais inclusiva, garantindo dignidade a todas as 

pessoas. Sendo assim, o projeto de lei de reserva de vagas para a inclusão da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho contribui para que as barreiras 

sociais sejam, aos poucos, quebradas e, assim, a capacidade de exercer 

atividades diárias, como trabalhar, tornem-se possíveis. 

 

1.3 A QUEBRA DE UM ESTIGMA 

Nesse subitem, discutiremos acerca de algumas questões que envolvem 

as pessoas com deficiência e o preconceito que elas sofrem em nossa 

sociedade. Iniciamos a discussão por Goffman, pois foi pioneiro ao pensar em 

estigma sobre uma perspectiva social, passaremos também por Débora Diniz, 

antropóloga brasileira que realizou e realiza pesquisas na área de inclusão da 

mulher e das pessoas com deficiência e por Romeu Kazumi Sassaki, assistente 

social que dedicou sua formação a estudar a integração desse grupo em todos 

os âmbitos sociais. 

Em seu livro Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada, Goffman define, logo em seu prefácio, estigma como "(...) a situação 

do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social e plena". (GOFFMAN, 

1963/2013, p.7). Apesar de o livro ter sido escrito durante a década de 60, hoje 

em dia esse termo ainda carrega um sentido similar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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Segundo o cientista social, quando o homem se depara com algo que lhe 

é estranho, ele procura mentalmente – e inconscientemente – uma categoria pré-

definida na qual o objeto de seu estranhamento se encaixa, o que também 

acontece com pessoas, e deste comportamento surgem os estigmas. O autor 

apresenta três tipos de estigmas: o que é relacionado ao corpo (que abrange as 

pessoas com deficiência ou algum tipo de doença); o relacionado às “culpas” 

individuais (como alcoolismo, homossexualidade e desemprego); e, finalmente, 

o estigma referente à religião, à etnia e à nação.  

Não de maneira intencional, mas geralmente de forma inconsciente, as 

pessoas incluem outros seres humanos em grupos pré-concebidos. Para o autor, 

a busca por essas categorias faz parte de uma concepção normativa que entra 

em confronto com o que é real. É desse confronto que muitas vezes nasce o 

preconceito e a repulsa, pois de alguma forma há uma expectativa em relação a 

como o outro deve ser. E, quando tal expectativa não se cumpre, acionam-se as 

pré-categorias, de que decorre o estigma. É como se o corpo fosse uma zona 

onde se estabelecem sinais que antecipam o que se espera de um indivíduo. 

Segundo Goffman, quando há esse conflito, “(...) essa discrepância estraga a 

sua identidade social; ela tem como efeito afastar o indivíduo da sociedade e de 

si mesmo de tal modo que ele acaba por ser uma pessoa desacreditada”. (Idem, 

ibidem, p.28). 

Como, em nossa sociedade, o acesso da pessoa com deficiência ao 

mercado de trabalho caminha numa velocidade reduzida, ela, com base no 

conceito de Goffman, é duas vezes estigmatizada, uma vez que, além de não ter 

um corpo padrão, também não possui emprego – o que se deve justamente por 

esse estigma que carrega.  

Esse estigma, visto pelo olhar da antropóloga Débora Diniz, mostra que 

“O que existe são contextos sociais pouco sensíveis à compreensão da 

diversidade corporal como diferentes estilos de vida”. (DINIZ, 2007, p.8). Temos 

a ideia do corpo com deficiência quando ele é confrontado com o que é um corpo 

sem deficiência, pois há quem veja esse corpo como uma quebra de expectativa 

do que seja um corpo normal, considerando a deficiência uma tragédia. Assim 

como Goffman explora, criamos expectativas sobre os outros seres.  
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O que se encontra na literatura recente (a exemplo da antropóloga acima 

citada) é que se devem considerar várias formas de existir no mundo e na 

sociedade. Ao contrário do que se pode pensar, a autora não exclui o fato de 

que algumas pessoas necessitam de recursos médicos para viver, na realidade 

a medicina avança muito no sentido de oferecer um melhor bem-estar para essa 

população. Acontece que a superação desse estigma não se dará na área 

médica, mas sim na ética e na vida em sociedade – nas áreas do saber das 

humanidades –, mudança de paradigma que teve seu início no Reino Unido e 

nos Estados Unidos na década de 70 (DINIZ, 2007). 

Como a linguagem é parte integrante de nossa vida em sociedade, 

preocuparmo-nos com seus desdobramentos ao voltarmos nosso olhar para a 

quebra desse estigma faz-se fundamental. Romeu Kazumi Sassaki desenvolveu 

uma terminologia sobre deficiência na era da inclusão (2002). O autor explora a 

importância do uso da “nomenclatura correta”, principalmente quando se trata de 

grupos que sofrem preconceito e são alvos de estereótipos e estigmas. Apesar 

de ter sua formação na área de serviço social, o pesquisador faz, mesmo sem 

um embasamento linguístico, considerações interessantes sobre a língua e a 

inclusão, propondo para profissionais como jornalistas e profissionais da 

educação uma denominação mais adequada para se referir a esse grupo. Sendo 

assim, segundo o autor, o cuidado com a linguagem é um caminho a ser 

percorrido para a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva.  

O primeiro termo explorado por Romeu Sassaki (2002) é adolescente normal, 

designação usada para a referência a um adolescente que não possui uma 

deficiência, mas não só. Em contraste ao adolescente normal temos os 

adolescentes gordos, negros, mulheres, pobres, homossexuais etc. Tudo aquilo 

que não se enquadra dentro do que possuímos como padrão de beleza, de 

classe social, de comportamento etc., imediatamente transfere o ser para 

assumir uma designação diferente de normal. Segundo o autor, esse termo era 

bastante recorrente no passado, o que evidencia desinformação e até 

preconceito a respeito das pessoas com deficiência. A crença na normalidade é 

um conceito questionável e ultrapassado e, dessa forma, o termo “correto” 

sugerido pelo autor é adolescente sem deficiência ou não deficiente.  
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Até a década de 80 o uso das nomenclaturas “aleijado”, “defeituoso”, 

“incapacitado” e “inválido” era comum, o que demonstra a construção de 

estereótipos que se fazia em torno da pessoa com deficiência. Destacamos aqui 

os nomes incapacitado e inválido: como participar do mercado de trabalho, 

baseado nos conceitos da meritocracia e da produção em larga escala, 

carregando sobre si essa nomenclatura? A sugestão de Sassaki para que se 

mudem os termos usados para a referência às pessoas com deficiência mostra 

que, quando a sociedade se modifica e modifica seus valores, a designação de 

alguns conceitos tende a mudar também, deixando para trás nomes 

considerados obsoletos.É possível utilizar uma linguagem adequada, ou seja, 

fazer uso de designações comprometidas com os grupos sociais, e construir um 

discurso preconceituoso.Não pretendemos aqui, portanto, considerar o uso de 

uma designação “politicamente correta”, como se apenas a troca de 

determinadas designações resultasse em uma real mudança na sociedade. 

Também não queremos usar designações que mascarem ou amenizem as 

condições das pessoas com deficiência. Entretanto, devemos levar em conta a 

forma como esses grupos minoritários estão tomando consciência de seus 

direitos e, cada vez mais, ocupando os espaços públicos e sendo pautas em 

jornais, revistas e na mídia de um modo geral. Sendo assim, referenciar-se a 

essas comunidades da maneira que lhes agradam é mais do que adotar um 

vocabulário politicamente correto, mas sim contribuir para uma sociedade mais 

igualitária e justa. 

Durante toda esta pesquisa, nos referiremos a esse grupo como “pessoa 

com deficiência” ou “pessoa deficiente”, de acordo com nomenclatura utilizada 

em Convenção aprovada pela ONU em 2016. A Convenção Internacional de 

Direitos da Pessoa com Deficiência é documento que renova os direitos 

humanos por dar uma atenção especial à necessidade de 650 milhões de 

pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A 

Convenção reforça, em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, 

garantindo a essas pessoas o direito autônomo e pleno da vida em sociedade. 

Em seu artigo 2º, a Convenção recomenda o uso da expressão pessoa com 

deficiência, por entender que, além de alcançar o que diz respeito a limitações 
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físicas, intelectuais ou sensoriais, essa designação também inclui a questão 

social, reconhecendo a participação desse grupo como parte da sociedade.  

A resolução nº 1 de 15 de outubro de 2010 altera dispositivos da resolução 

nº 35, de 6 de julho de 2005, e atualiza a nomenclatura do regimento interno do 

Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência). De acordo 

com o parágrafo primeiro da nova resolução, em vez de utilizarmos a expressão 

"Pessoas Portadoras de Deficiência", recomenda-se o uso de "Pessoas com 

Deficiência".  

Diniz (2007) mostra que esses termos não são permanentes e podem 

mudar com o passar do tempo. Isso também pode ser observado nos exemplos 

já anteriormente citados e na ideia de que os discursos se dão na multiplicidade 

de suas dimensões vivas (MAINGUENEAU, 2008).  

Segundo Diniz, 

Para os precursores dos estudos sobre deficiência, a linguagem referente ao 

tema estava carregada de violência e de eufemismos discriminatórios: "aleijado", 

"manco", "retardado", "pessoa portadora de necessidades especiais" e "pessoa 

especial", entre tantas outras expressões ainda vigentes em nosso léxico ativo. 

Um dos poucos consensos no campo foi o abandono das velhas categorias e a 

emergência das categorias "pessoa deficiente", "pessoa com deficiência" e 

"deficiente". (DINIZ, 2007, p.10) 

Portanto, apesar de não ser apenas a designação a responsável por discursos 

preconceituosos ou não preconceituosos, a mudança na língua e a preocupação 

em relação à terminologia nos mostram que a linguagem desnuda movimentos 

sociais e aponta para um momento histórico e social. Consideramos a lei 

compensatória 8.213 de 1991 um sucedido importante, pois ela insere em um 

espaço um novo grupo, o que, consequentemente, altera alguns paradigmas. É 

necessário observar essas mudanças e reconhecer que 

(...) o conhecimento tem de ser novo não simplesmente porque o mundo está 

diferente, mas porque tais mudanças requerem processos de construção de 

conhecimento que devem, necessariamente, envolver implicações de mudança 

na vida social. As mudanças têm sido nos dois sentidos: uma resposta à vida 

social que implica questões de natureza epistemológica. (MOITA LOPES, 2006, 

p. 91) 



 

30 
 

Vivemos em uma estrutura social que oprime o corpo de forma sexista e 

racista, e também o corpo com deficiência, obrigando-o a vivenciar sua condição 

da pior maneira possível. Há uma tensão entre corpo e sociedade, em que esta 

se comporta de maneira pouco sensível às diferenças e às necessidades de 

cada indivíduo. Quando uma pessoa estigmatizada alcança um ambiente social 

que antes não era ocupado, como o de trabalho, ela quebra com o que se 

acreditava ser a realidade das normas sociais, ela rompe paradigmas, pois ela 

faz com que as outras pessoas reinterpretem sua condição.  
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CAPÍTULO 2: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo traçaremos o caminho metodológico levando em consideração o 

contexto sócio-histórico acima explorado, as noções teóricas que permeiam esta 

pesquisa (explicitadas no terceiro capítulo) e as condições de observação que 

foram encontradas no ambiente de trabalho da protagonista social. Optamos 

pelo uso da metodologia da Ergonomia da Atividade como suporte teórico para 

analisar a pesquisa de campo. A análise do corpus, por sua vez, como já 

mencionada, foibaseada nos fundamentos da Análise do Discurso e da 

Ergologia.   

 

2.1 A ERGONOMIA COMO MÉTODO DE PESQUISA 

Ergonomia da Atividade, propedêutica da Ergologia, é a ciência que visa 

a otimização da relação entre o homem e o ambiente de trabalho. De acordo 

com Guérin et al. (2010), o primeiro objetivo da Ergonomia da Atividade é 

transformar o trabalho – que é seu objeto de estudos. Essa ciência entende que 

a transformação deve ocorrer para que as situações de trabalho não afetem a 

saúde do trabalhador e também para que haja o encontro entre o bem-estar do 

trabalhador e o objetivo econômico da empresa. Para isso, é necessário 

compreender que essa palavra (trabalho) engloba, como nos mostra seu uso, 

realidades diferentes. 

Usamos dessa designação para evocar as condições de trabalho, os 

resultados do trabalho e a própria atividade. Não é possível observar a atividade 

limitando-se apenas a um viés, pois o trabalho é a unidade dessas três 

realidades – que não existem de forma independente. Essas multiplicidades de 

olhares, caso sejam levados em conta, compõem o que é considerado uma 

análise ideal e, assim, se tornará possível estimar a interação entre o social e a 

produção, respeitando as situações que devem ser transformadas e adaptadas 

para qualquer trabalhador.  

Sendo assim, o primeiro passo proposto por Guérin et al. (2010) para a 

execução de uma pesquisa de campo é a escuta, por parte do pesquisador, dos 

atores sociais. A proposta dos autores é que se explore o ambiente laboral para 
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que seja possível confrontar dados e fatos e, assim, realizar descrições mais 

detalhadas da situação de trabalho. Cada uma delas é única e, dessa forma, 

apenas o próprio trabalhador pode falar da sua atividade, assim como de suas 

coerções e dificuldades, que são chamadas pelos autores de constrangimentos. 

Estes constrangimentos nem sempre serão identificados antes da experiência, 

no caso do trabalhador, ou da observação, no caso do pesquisador, pois “É na 

sua atividade e através dela (suas ações e suas relações com o ambiente) que 

se concretizam os efeitos das condições de execução do trabalho”. (GUÉRIN et 

al., 2010, p.139). Ou seja, o trabalho se dá somente no real da atividade.  

As características do ambiente laboral não podem ser compreendidas de 

forma independente de seu meio, pois esse local funciona de maneira quase 

orgânica, em que um aspecto está diretamente ligado a outro. Da mesma forma, 

não é possível depreender uma situação de trabalho a partir de outra. Não há 

um indicador único que permite analisar atividades em comum, assim como com 

relações simples entre causa e efeito, deixando de lado a variabilidade e a 

complexidade. A transformação e a mudança são princípios fundamentais para 

o estudo sobre o trabalho, e o pesquisador deve tê-los constantemente em 

mente.  

Os autores sugerem que o pesquisador faça um pré-diagnóstico da 

situação de trabalho, que é composto por várias pequenas hipóteses que 

abordam os problemas que foram observados em situação de trabalho. O pré-

diagnóstico também justifica a investigação e aponta os elementos que deverão 

ser modificados. É relevante destacar que esse pré-diagnóstico não 

representará um modelo que comporta todos os componentes e determinantes 

de uma atividade, mas sim apresentará aspectos da situação de trabalho em que 

seja possível intervir. Nesse momento da investigação (do pré-diagnóstico), é 

necessário que se faça uma descrição precisa dos fatos sem, ao mesmo tempo, 

deixar de se manter a mente aberta para novas observações. “A riqueza das 

trocas que nascerão dessa situação não deve ser prejudicada pela busca de 

objetivos de análise precisos demais e redutores”. (Idem, ibidem, p.143). 

 A análise se dá, de fato, no momento em que o pesquisador adentra o 

local de trabalho e entra em contato com o/a protagonista social, lembrando que 

essa pesquisa tem objetivos de investigações abertos, ou seja, a intenção 
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subjacente a essa observação é elaborar um conhecimento que possa servir 

como parâmetro para as transformações necessárias. 

Levando em consideração a hipótese desta pesquisa, as pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho se caracterizam como um grupo paratópico 

(conceito que será descrito em capítulo seguinte). A observação é feita a partir 

desse recorte proposto pela Ergonomia da Atividade, sendo os pressupostos 

descritos acima um guia para o olhar do pesquisador. Como a lei de cotas, já 

explicitada no primeiro capítulo, não contempla o aspecto ergonômico, apenas a 

obrigação de contratação, essa pesquisa busca entender se as empresas 

cumprem a lei buscando integração ou apenas procuram efetuar uma ação legal. 

Este fato contribui para que as empresas nem sempre contemplem para seus 

empregados deficientes as condições ergonômicas adequadas à sua condição, 

conforme obriga a lei nº10098/00, que promove a supressão de barreiras e 

obstáculos em espaços públicos. A lei de Cotas surge para resolver uma 

discrepância social enorme, pois antes de sua criação cabia ao Estado e a 

algumas instituições do terceiro setor, como APAE, AACD etc., manter as 

pessoas com deficiência, o que gerava um grande grupo improdutivo do ponto 

de vista do nosso sistema econômico. Hoje, quando as pessoas com deficiência 

são incluídas no mercado de trabalho, elas se tornam mais que trabalhadores, 

mas também consumidores, o que não possibilita apenas uma autonomia 

financeira, mas também uma inserção na sociedade econômica em que 

vivemos, pois assim é possível assegurar a elas a oportunidade de contribuir 

para a sociedade por meio do trabalho.  

Esse fator é importante para garantir um pertencimento no corpo social e 

é justamente em que medida e de que maneira essa inclusão ocorre que motiva 

as perguntas ((i) o que anuncia o manual sobre a inclusão das pessoas com 

deficiência? (ii) de que maneira se dá essa inserção?) e a hipótese dessa 

pesquisa (que esse grupo é potencialmente paratópico).  

 

2.2 DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

Segundo Maingueneau (2015), há, no discurso, as unidades tópicas, as quais 

são delimitadas a partir das práticas sociais e que possuem sentidos 
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inesgotáveis, e as unidades não tópicas, que são construídas pelos 

pesquisadores – o que será considerado uma reunião de textos heterogêneos 

que os próprios analistas julgam necessários para responder seus 

questionamentos e posicionamentos, sendo assim “(...) unidades construídas em 

função das restrições e dos objetivos da pesquisa sobre discurso. ” 

(MAINGUENEAU, 2015, p.65). O autor considera ainda que essas unidades não 

tópicas pertencem a formações discursivas que são elaboradas a partir de 

restrições ocultas, ou seja, escolhas as quais não são possíveis de acessar, 

diferentemente do que acontece com as unidades tópicas, ou gêneros textuais, 

e categoriza diferentes tipos de formações discursivas as quais o corpus pode 

pertencer.  

Os materiais selecionados e produzidos para esta pesquisa foram 

considerados, então, parte componente de uma formações discursivas tópicas 

(o manual, pois ele existe a partir das coerções do gênero) e não tópicas (o 

registro das observações livres), ao levar em conta que o discurso é composto 

por um conjunto de textos e que a análise do pesquisador vai ao encontro de 

desvendar o que amarra o texto à situação de enunciação. Também avaliamos 

que esse corpus é composto por textos-produtos, o que significa que o texto é 

entendido como parte de uma atividade discursiva, que pode ser tanto oral e 

escrita quanto visual, e que possui um campo discursivo, ou seja, envolvem a 

noção de posicionamentos que abarcam os enunciados que se relacionam – no 

caso, o manual e os registros da aproximação da atividade de trabalho 

produzidos a partir da observação livre. 

 

a) O manual: A partir da Lei nº 8.213, que prevê a destinação de vagas para 

pessoas com deficiência visando à sua inclusão no mercado de trabalho, 

surge o manual “A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho”, produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e publicado 

em 2007. Considerando que o manual é um material bastante extenso, 

seu recorte fez-se fundamental. A primeira delimitação diz respeito à 

exclusão do capítulo 3 do manual, “Legislação”, para fins de análise. O 

conteúdo dessa seção diz respeito à legislação brasileira no que se refere 

à pessoa com deficiência e mercado de trabalho, aspecto já abordado na 
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introdução desta pesquisa. Além disso, esse capítulo não foi produzido 

pelo MTE, pois se resume a exposição das leis, e não tem o mesmo 

objetivo explicitado na introdução do próprio manual, que é o de facilitar o 

cumprimento das normas contidas na Lei nº 8.213, o qual é discutido nos 

outros capítulos. Sendo assim, os capítulos 1 e 2, compostos pela 

introdução e as normas que servem de guia para os empregadores, foram 

escolhidos para esta análise.  

 

b) As observações e as falas da trabalhadora: os registros resultantes da 

observação da situação de trabalho e das conversas com a trabalhadora 

são, por si só, um recorte do que foi visto em ambiente laboral, pois 

evidenciam as escolhas do pesquisador, claro que sempre limitadas pelos 

fundamentos metodológicos, as quais fazem parte de seu próprio 

trabalho. É necessário considerar a hipótese norteadora de pesquisa, pois 

ela de certa forma direciona o olhar do investigador, colaborando para o 

desenho das atividades que foram registradas. Não houve recortes do 

que produzimos, os registros se encontram em versão integral no item 

2.6.2, neste mesmo capítulo.  

 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO USO DO MANUAL “A INCLUSÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO” 

A escolha do manual “A inclusão de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho”, publicado em 2007 pelo Governo Federal, como objeto de análise 

desta pesquisa se justifica na medida em que é um produto da lei compensatória, 

já explicitada, nº 8.213 de 24 de julho de 1991, motivadora deste estudo. A 

política afirmativa cumpre sua função ao ir ao encontro do processo histórico de 

exclusão desse grupo, ao obrigar a destinação de vagas em empresas para 

pessoas com deficiência. Entretanto, a inserção dos deficientes no mercado de 

trabalho não se dá de maneira simples, sua implementação gera, pelo contrário, 

dúvidas e questionamentos.  

O documento aparece como uma missão do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) em sanar as incertezas e as dificuldades para aqueles que 
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empregam essa comunidade, além de frisar os direitos do trabalhador deficiente. 

Trata-se de uma manifestação interessante desse processo de inclusão, pois 

desponta entre o que está posto na norma (lei) e como se dá a inserção na 

atividade real. Ou seja, ele representa as dúvidas dos empregadores que 

possam surgir quando forem colocar em prática o que se pede em lei.  

Além disso, também influenciou na escolha desse material o fato de esse 

ser o único registro oficial em âmbito nacional sobre o tema, o que faz com que 

ele seja a maior referência do país no que diz respeito à integração da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho. Ele também interessa pela sua 

construção, que é genericamente híbrida, transitando entre um manual/cartilha, 

uma compilação de leis e um guia sobre a razão da lei de cotas, sobre ações 

afirmativas, igualdade e sociedade de direito.  

Esse material nem sempre nos apareceu como possibilidade para formar 

o corpus desta pesquisa, pois não é uma norma explícita. O contato com ele 

deu-se na busca na internet de informação sobre a colocação de deficientes no 

mercado de trabalho. Ao digitar pessoa com deficiência e mercado de trabalho 

no Google esse documento é o primeiro a aparecer, fixado no site do MTE. Ao 

abrir o site, há links das seções do arquivo de maneira independente umas das 

outras, onde é possível clicar e abrir apenas o sumário, apenas a apresentação 

e assim por diante. O último link diz respeito ao download do arquivo como um 

todo e está nomeado como “cartilha original para a impressão”.  (Essa 

designação chama a atenção, pois no corpo de todo texto do documento ele é 

referido, de maneira integral, como “manual” – discutiremos essa questão mais 

adiante.)   

 

2.3.1 Descrição do manual 

Para que tornemos mais clara a composição do manual, optamos por fazer uma 

descrição desse documento visando a produção de um olhar amplo do arquivo. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sugere, mas não obriga, o 

cumprimento dessas de normas para padronização de livros e folhetos. 
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A respeito da Normas Brasileiras (NBR) 6029:2006, que padroniza os elementos 

que constituem a edição de livros e folhetos, o folheto é uma publicação não 

periódica que possui no mínimo 5 e no máximo 49 páginas, e o livro , uma 

publicação não periódica com mais de 49 páginas (exceto a capa). Esse critério 

quantitativo é o único  explicitado pela Associação para a diferenciação desses 

dois gêneros, sendo assim, o manual em questão poderia ser considerado um 

livro, visto que, com as capas, possui 100 páginas. 

Dos critérios contidos na NBR 6026, o material em questão cumpre muito pouco. 

Como segue: 

 Parte externa: 

Segundo a norma, o material deveria conter capa(s), folhas de guarda, 

lombada, goteira. Como elementos opcionais, sobrecapa e orelhas. O 

manual possui apenas capa. 

 Parte interna: 

- Elementos pré-textuais: 

Segundo a norma, o material deveria conter falsa folha de rosto, folha de 

rosto, errata, sumário e prefácio. Como elementos opcionais, dedicatória, 

agradecimentos, epígrafe, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e 

siglas, lista de símbolos, lista de tabelas. O manual possui apenas 

sumário. 

- Elementos textuais: 

Segundo a norma, o material deveria conter introdução, desenvolvimento 

e conclusão. O manual possui introdução e desenvolvimento.  

- Elementos pós-textuais: 

Segundo a norma, o material poderia/deveria conter referências. Como 

elementos opcionais, posfácio, glossário, apêndice, anexo, índice e 

colofão. O manual possui apenas referências. 

Sendo assim, o corpus se caracteriza como único, pois não há critérios 

nos quais ele se encaixa – de acordo com o que há na ABNT – ou seja, não há 

uma simetria constitutiva para esse texto. O manual possui, como já dito, 100 

páginas em seu total, sendo: 

a) “Apresentação” (uma página)  
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b) “Introdução” – capítulo 1 (9 páginas)  

c) “A lei de cotas em perguntas e respostas” – capítulo 2 (35 páginas) 

d) “Legislação” – capítulo 3 (44 páginas) 

 

2.4 A PROTAGONISTA SOCIAL 

A protagonista social tem 36 anos, é casada e trabalha em um banco 

estatal, importante instituição financeira do país (que não referenciaremos aqui 

por questões de sigilo). Nasceu cega, portanto sua deficiência é considerada 

como visual congênita, e foi alfabetizada em braile, mas sempre frequentou o 

ensino regular e nunca uma escola especial. Com formação em Letras pela 

Universidade Federal do Paraná, prestou, em 2004, um concurso para trabalhar 

na referida instituição. O edital do concurso explicitava um número de vagas 

destinado para as cotas de pessoas com deficiência, como cumprimento da lei 

de 1991. A protagonista foi aprovada e ingressou para o cargo de escriturária, o 

qual ocupa até hoje – 12 anos depois. A atividade realizada pela trabalhadora 

refere-se mais especificamente a transferências bancárias internacionais. 

Em uma busca rápida pela internet é possível encontrar a definição dessa 

profissão como um “Profissional que trabalha com escrituração, que é a 

elaboração sistemática e metódica, em livros próprios, das contas de uma casa 

comercial”.  (Em: <http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/escriturario>. 

Acesso em: 10 de julho de 2015). Além disso, as informações encontradas 

indicam que o profissional deve ter formação na área de ciências contábeis ou 

contabilidade, entretanto, o edital do concurso da instituição em  indicava como 

requisito, o  ensino médio.  

Ademais, ainda no edital, há uma descrição sumária das atividades que poderão 

ser exercidas pelo candidato: 

(...) comercialização de produtos e serviços do NOME DA INSTITUIÇÃO, 

atendimento ao público, atuação no caixa (quando necessário), contatos com 

clientes, prestação de informações aos clientes e usuários; redação de 

correspondências em geral; conferência de relatórios e documentos; controles 

estatísticos; atualização/manutenção de dados em sistemas operacionais 

http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/escriturario
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informatizados; execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional 

do cargo, compatíveis com as peculiaridades do NOME DA INSTITUIÇÃO.  

Essas informações funcionam como um prescrito do que se deve realizar 

e se assemelham ao que diz o Ministério do Trabalho e Emprego na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) para o cargo de escriturário:  

Prestam atendimento a usuários de serviços bancários; realizam operações de 

caixa; fornecem documentos aos clientes e executam atividades de cobrança. 

Apóiam as atividades das agências e demais setores do banco; administram 

fluxo de malotes; compensam documentos e controlam documentação de 

arquivos. Estabelecem comunicação com os clientes, prestando-lhes 

informações sobre os serviços bancários. (Em: 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf

. Acesso em: 22 de julho de 2015) 

Consta também no edital como vantagem para o candidato em obter esse 

emprego, em primeiro lugar, a “(...) possibilidade de ascensão e 

desenvolvimento profissional (...)”. Cumpre notar, entretanto, que a funcionária 

em questão ocupa o mesmo cargo desde seu ingresso em 2004, ou seja, há 12 

anos, sem que tenha tido qualquer tipo de promoção dentro da empresa. Qual 

seria o motivo para que essa oportunidade não tenha surgido até agora? Teria 

relação com a deficiência? Há outros fatores que interferem nessa situação? 

 

 

2.4.1 Aproximação da situação de trabalho 

 

Levando em consideração que esta pesquisa se pauta pela abordagem 

ergológica a qual considera que cada situação de trabalho é única, optou-se por 

desenvolver uma espécie de diário de campo como um modo de aproximação 

da situação de trabalho. 2 Como já mencionado na introdução dessa pesquisa, o 

primeiro contato com a protagonista social aconteceu por e-mail. Após a 

autorização da empresa realizamos a primeira de três visitas que aconteceram 

                                                           
2 Decidiu-se por não o designar dessa forma (diário de campo) por acreditar que seja uma 

nomenclatura que já carrega consigo um sentido bastante desgastado na área de investigação. 
Além disso, não traz consigo toda a essência que engloba a pesquisa em Ergologia, que conta 
com a construção do conhecimento do pesquisador em conjunto com o protagonista social.  

 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
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durante novembro de 2014 e agosto de 2015. Todos os encontros ocorreram 

dentro da empresa, no centro de São Paulo (SP). Durante as visitas, sentei-me 

ao lado da trabalhadora em sua baia e passei algumas horas observando o 

ambiente de trabalho e também conversando com ela. Não houve nenhum tipo 

de entrevista ou perguntas pré-estabelecidas. Todos os diálogos ocorreram de 

maneira natural e espontânea conforme a protagonista social sentia-se à 

vontade para falar sobre alguma coisa.  

O anonimato, tanto da empresa quanto da trabalhadora, fez parte das 

condições por parte da instituição para que a pesquisa se realizasse. 3 Não tive 

autorização da empresa para filmar e, além disso, também houve resistência por 

parte da protagonista social para que gravássemos as nossas conversas. Sendo 

assim, os registros que aparecerão no próximo capítulo durante a análise são 

resultado de impressões e lembranças que guardei na memória e depois 

transcrevi, e também de anotações que foram feitas à mão em um caderno e 

depois passadas para o computador. Dessa forma, a aproximação da situação 

de trabalho configura um gesto interpretativo, traço característico da atividade de 

trabalho do pesquisador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Referiremo-nos a protagonista social, durante a descrição e a análise das observações como 

Ana. 
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CAPÍTULO 3: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE 

Para fundamentar teoricamente a pesquisa, nos apoiaremos nos 

pressupostos teóricos desenvolvidos pela Análise do Discurso francesa, mais 

especificamente o que foi elaborado por Dominique Maingueneau, e pelos 

estudos da Ergologia, abordagem multidisciplinar sobre o trabalho, que tem sua 

origem também na França com Yves Schwartz e seu grupo. Como é possível 

observar, áreas diferentes do saber foram convocadas para sustentar a análise 

desse objeto de estudo, o que já o caracteriza, de certa forma, como um estudo 

em Linguística Aplicada (LA). Como qualifica Moita Lopes (2006), a LA é uma 

área de estudos que focaliza tópicos em comum em uma construção de 

conhecimento transdisciplinar. Sendo assim, denomina-se esse campo como 

híbrido, mestiço.  

Esse modo de produção de conhecimento é fundamental para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, considerando que ela envolve a linguagem e 

a vida social. Lidar com esse tema declarando uma única disciplina como 

suficiente para sua completa investigação limitaria as possibilidades de visões 

sobre o assunto. Uma análise inter/transdisciplinar, portanto, é essencial. 

Segundo Schwartz (2007), trabalhar é arriscar, pois é gerir em tempo integral 

as situações nas quais se é colocado geradas pela distância sempre universal 

entre o trabalho real e o trabalho prescrito. “Todo ato, mesmo o mais simples, é, 

num primeiro momento, um uso de si por si-mesmo e este uso é sempre 

absolutamente singular”. (SCHWARTZ, 2007, p.69). Dessa forma, sendo essa 

atividade incomparável, a abordagem ergológica considera que apenas o próprio 

trabalhador pode falar sobre sua atividade de trabalho. 

Essa concepção sobre o trabalho está em concordância com os novos projetos 

que integram o papel da LA e do linguista aplicado em suas pesquisas. Julga-se 

ser esse um dos pontos mais importantes dessa investigação, pois rompe com 

uma tradição histórica do pesquisador colonizador, que entende seu sujeito de 

pesquisa como um objeto sem história e conhecimento a ser observado. Se as 

pessoas com deficiência são agora incluídas no mercado de trabalho, faz-se 

necessário que suas vozes tenham espaço “(...) como forma igualmente válida 
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de construir conhecimento e de organizar a vida social (...)”. (MOITA LOPES, 

2006, p.87).  

Pensando dessa forma, o pesquisador irá a campo observar o trabalhador e 

escutará o que ele tem a dizer sobre sua atividade e sobre sua condição. Assim, 

situa-se o trabalho do linguista aplicado no mundo, pois consideramos o 

participante da pesquisa como protagonista social, que está inscrito em um 

determinado momento social e histórico, que tem voz e conhecimento da sua 

atuação. A questão da pessoa com deficiência possibilita a discussão e 

desconstrução sobre o que há como padrão de corpo saudável e producente.. 

Sendo assim, dar voz a esse grupo é abrir caminhos para o rompimento do culto 

à aparência e para a mudança de ideia em relação ao que venha a ser um corpo 

produtivo e saudável. É necessário reinterpretar o que é posto socialmente como 

normal. 

 

3.1 ANÁLISE DO DISCURSO 

Segundo Helena Brandão (2004), os anos 50 foram determinantes para a 

consolidação da Análise do Discurso (AD) enquanto disciplina. É nessa época 

que surgem os trabalhos de Jakobson e Benveniste, de um lado, compondo a 

perspectiva europeia da enunciação e, do outro, Harris, ultrapassando o conceito 

de frase e chegando aos enunciados – marcando a análise do discurso 

americana.  

Detemo-nos, nessa pesquisa, na perspectiva francesa da AD a qual se 

caracteriza pela articulação entre a linguística, que é o que a diferencia de outras 

áreas do saber das ciências humanas, e o social. Esse segundo aspecto 

marcado pelos embates históricos e sociais, as condições de produção de um 

discurso e o espaço que ele mesmo produz para si dentro de um interdiscurso. 

Sendo assim, a AD não se preocupa apenas em relação ao sistema linguístico, 

mas como formação ideológica.  

A noção de interdiscurso, pressuposto para essa e qualquer pesquisa em 

AD, é definida por Maingueneau (1984) como um espaço de regularidades 

pertinentes no qual os discursos são integrantes, pois é apenas nessa relação 

que eles estabelecem suas identidades. Sendo assim, não é possível existir um 
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discurso que seja autônomo, pois é sua condição de existência o vínculo com 

outros discursos.  

Nesse capítulo discutimos algumas noções desenvolvidas por 

Maingueneau que foram mobilizadas a fim de elaborar uma análise discursiva 

do corpus dessa pesquisa. Foram essas: o discurso constituinte, a embreagem 

enunciativa, a cena enunciativa e a paratopia.  

 

 

3.1.1 Discurso constituinte 

Maingueneau (2010) define discursos constituintes como os discursos que se 

autorizam em si mesmos, ou seja, não há outros discursos que estejam acima 

dos discursos constituintes. Eles são chamados pelo autor de fiadores por 

responderem pelas diversas práticas discursivas da sociedade, e se legitimam 

ao se constituírem neles mesmos, podendo, assim, constituir outros discursos.  

Segundo o linguista, esses discursos sempre estarão ancorados em um 

Absoluto, isto é, em uma Fonte Legitimadora. É necessário considerar que há, 

em qualquer sociedade, arquétipos de falas de autoridade que dão sentido às 

ações de um coletivo. Esses são discursos-limite, pois eles se pretendem acima 

de qualquer fala, mas, ao mesmo tempo, devem ter em sua composição a Fonte 

Legitimadora, e aí que está seu paradoxo. De acordo com Maingueneau, “Os 

discursos constituintes, de fato, associam estreitamente um trabalho de 

fundação na e por sua enunciação, à determinação de um lugar associado a um 

corpus de enunciadores legitimados e uma elaboração de memória”. 

(MAINGUENEAU, 2015, p.141). 

Apesar de o autor propor uma definição para esse tipo de discurso, ele, com 

exceção dos discursos religiosos, filosóficos e científicos, considera arriscado 

propor uma lista de discursos que são considerados constituintes, pois alguns 

deles não apresentam total clareza em relação a esse aspecto. Maingueneau 

(2000) afirma ainda que o discurso jurídico, por exemplo, não possui um estatuto 

claro, justamente por usar como fonte legitimadora o discurso filosófico e 

científico, por exemplo.  

É possível considerar que o manual “A inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho” tenha como base o discurso da Lei, por ter sido pautado 
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na lei de inclusão n° 8.213, sendo esse discurso fundador por se tratar de uma 

regra categórica que surge de um lugar específico, no caso o Congresso 

Nacional do Brasil, composto por seus enunciadores legitimados, os deputados 

federais. Entretanto, no capítulo de introdução, na seção onde há a justificativa 

para a criação da Lei de Cotas, encontram-se referências à Revolução Francesa, 

à Segunda Guerra mundial, ao surgimento da cidadania, aos direitos humanos, 

ao fascismo, ao nazismo, o que evidencia que o discurso jurídico não é sua 

própria fonte legitimadora, pois o manual baseia-se também em outros discursos 

de ordem Absoluta, como o discurso da ética, da filosofia e da história. Sendo 

assim, consideraremos que há o meio de um caminho para o discurso jurídico, 

pois ele se comporta como sendo Absoluto, como o manual nos exemplifica, mas 

ele não o é, pelas referências as quais ele toma para se fazer valer, como 

classifica o autor, para fazer com que ele entre em relação com lugares comuns 

da sociedade. 

Entretanto, em alguma medida, o mesmo texto busca um caminho para 

validar-se em si mesmo e comprovar seu objetivo enquanto enunciação. Uma 

das estratégias é o uso de uma escolha lexical que chama a atenção, pois são 

usadas designações que fazem parte de dois campos semânticos que reforçam 

esse discurso que o manual se propõe a representar, o discurso da inclusão. 

Como reforça o autor, um discurso constituinte não simplesmente transmite 

ideias, ele “(...) legitima a instituição que o torna possível”. (Idem, ibidem, p.143).  

Então, para legitimar seu discurso, esclarecer a ação afirmativa e localizar as 

pessoas com deficiência na sociedade, é possível encontrar na seção 1.1 do 

manual, “Razão da Criação da Lei de Cotas” (texto na íntegra - anexo 1), o 

seguinte jogo lexical: 

Desigual Igual 

Exclusão Inclusão 

Maioria Minoria 

Desigualdade Direitos 

Opressão Liberdade 

Assistencialismo Oportunidade 

Tabela de oposições. 
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As palavras da coluna da direita reforçam o que é defendido na Constituição 

Federal, principalmente quando se pensa no Art. 5º, em que se diz que “Todos 

são iguais perante a lei”. Já as palavras da coluna da esquerda surgem para 

corroborar com o objetivo da lei n° 8.213, colocando as pessoas com deficiência 

na posição de um grupo que precisa de mais igualdade, inclusão, liberdade, 

autonomia, oportunidade, etc., afinal, são vítimas da opressão, do 

assistencialismo, da desigualdade, da exclusão. Além disso, esse jogo revela  o 

universo discursivo em que esse texto se encontra, colaborando para sua 

identificação de um modo global. Segundo Maingueneau (2010), a produção de 

um texto constituinte representa não só sua produção, mas também as 

condições nas quais ele se produz, e é isso que é possível encontrar nesse texto, 

sua legitimação através dele mesmo.  

Para além do trecho selecionado acima, no que se refere ao capítulo 2 do 

manual, intitulado “A lei de cotas em perguntas e respostas”, podemos observar 

que para cada pergunta feita recorre-se ao discurso da lei, conforme é possível 

verificar pelos fragmentos do manual a seguir reproduzidos: 

 

Figura 1 (MTE, 2007, P.20) 

 

 

Observamos que a resposta tem sua validade apoiada no artigo 93 da Lei nº 

8.213/91. É como se, para o contratante do trabalhador com deficiência, 

coenunciador esperado do manual (parceiro legítimo, como explicitaremos no 

próximo item, “Cena de enunciação”), todos os retornos das perguntas tivessem 
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que ser provados e pautados nesse discurso legal, como se ele fosse Absoluto, 

o qual não se contesta.  

 

Figura 2 (Idem, ibidem, p.32) 

Nesse outro trecho  encontramos a mesma situação, que segue por todo o 

capítulo de perguntas e respostas, em quase todos os itens e subitens. Sendo 

assim, para esclarecer os direitos desse grupo e sanar as possíveis dúvidas que 

as empresas podem ter, o MTE vale-se do discurso jurídico como maneira de 

comprovar que as pessoas com deficiência possuem todos seus direitos 

respaldados em leis que devem ser cumpridas e respeitadas, o que reforça seu 

comportamento de um possível discurso constituinte.  

É possível reparar que o manual não abre espaço para que a própria pessoa 

com deficiência enuncie, o que é próprio desse gênero. Não há em nenhuma 

passagem do texto a voz desses enunciadores que, partindo da perspectiva 

ergológica adotada nesta pesquisa, bem como a metodologia da Ergonomia da 

Atividade, deveriam ser os primeiros a serem ouvidos. É como se a voz desse 

discurso jurídico bastasse para enunciar pelo trabalhador que vive a situação 

laboral, além de ser aquele que vai sanar todas as dúvidas existentes, como se 

fosse possível prever qualquer eventualidade decorrente da aplicação da lei 

inclusiva. Essa perspectiva, que parte e fica no legal, é insuficiente, pois na 

prática os desafios da inclusão são de outra ordem.  

3.1.2 Cena de enunciação – Caracterização do Manual 

Como visto, apesar de a ação afirmativa de inclusão ser de 1991, apenas em 

2007 o Ministério do Trabalho e Emprego lança o manual “A inclusão de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho”. O objetivo desse manual é “(...) facilitar 

o cumprimento das normas contidas na Lei nº 8.213 (...)” (MTE, 2007, p.9). Ou 
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seja, a lei em questão não foi suficiente para que a inclusão fosse efetiva visto 

que, após a aprovação, essa política social não foi absorvida pelas empresas. 

Em razão disso, esse material colabora para a inclusão desse grupo no mundo 

no trabalho. 

Segundo Maingueneau (2013), qualquer texto produzido em uma sociedade 

pertencerá a um gênero discursivo. Para se desvendar um gênero há que se ater 

às categorias, que correspondem às necessidades da vida cotidiana, de modo 

que a inscrição de um ato enunciativo em um gênero do discurso contribui de 

maneira primordial para a legitimação daquele enunciado. A sociedade se 

organiza através dos gêneros discursivos e, graças a eles e ao conhecimento 

que se tem sobre eles, o homem é capaz de identificar um dado enunciado, 

assim como sua função. Sendo assim, podemos considerar que o manual se 

enquadra numa tipologia de prescrição, visto que sua orientação comunicacional 

predominante é informar como se deve proceder. Para o linguista, essa categoria 

se enquadra em todas as sociedades, em qualquer época, sendo historicamente 

invariável.   

Se é possível “(...) caracterizar uma sociedade pelos gêneros de discurso que 

ela torna possível e que a tornam possível (...)” (MAINGUENEAU, 1998/2013, 

p.67), especificamente o manual para inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho supõe a existência de trabalhadores com deficiência em 

busca de experiência profissional e de empresas com potencial de contratação 

desse segmento. Dessa forma, o texto denuncia e localiza um determinado 

contexto histórico, em que a inclusão é uma preocupação social, principalmente 

se considerarmos que esse texto seria impensável no Brasil há 50 anos.  

Maingueneau (2015) considera que todos os textos, por pertencerem a um 

gênero discursivo, também possuem um tipo de discurso e uma forma de se 

manifestar.Essas características representam, ao mesmo tempo, um espaço 

delimitado – por fazer parte de uma unidade tópica e, por isso, ser definido pelas 

restrições dos gêneros – e um processo de ações verbais e não verbais – pois 

gere a encenação da enunciação. Sendo assim, “Um gênero de discurso 

mobiliza seus participantes por meio de um papel determinado, mas não em 

todas as suas determinações possíveis”. (MAINGUENEAU, 2015, p.118).  
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É possível dividir a cena de enunciação em três partes: a cena englobante, 

a cena genérica e a cenografia.  A cena englobante refere-se ao tipo de discurso, 

como o religioso ou o publicitário, por exemplo. Sendo assim, essa 

caracterização é fundamental para que o leitor se localize diante da enunciação 

em questão, pois ela recorta o setor da atividade a partir de uma rede de gêneros 

de discurso, situando os parceiros em um quadro espaço-temporal. 

Maingueneau afirma que não é incomum que um texto participe de duas cenas: 

no caso dessa pesquisa,o manual “A inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho”, sua cena englobante poderia ser o discurso “político”, por 

ter sido publicado pelo governo federal e por abarcar questões que envolvem 

políticas públicas, ou o discurso de “inclusão”, por ser um texto que promove a 

inclusão das pessoas com deficiência. Partirá do pesquisador a escolha entre as 

cenas em questão, e sua justificativa se dará em função de seus objetivos. Vale 

lembrar que essa decisão terá sempre uma consequência, pois para cada 

escolha de cena englobante haverá uma análise diferente a ser realizada.  

A cena genérica é a unidade tópica, ou seja, o gênero de discurso. Ela 

opera a partir de algumas normas que geram expectativa no enunciador. Dessa 

forma, todo gênero terá algumas condições de êxito, garantindo-lhe ordens 

diversas.   

A cenografia é a maneira pela qual o enunciador constrói a adesão do 

destinatário, legitimando um discurso. Ela não é apenas um cenário ou um 

quadro, ela é o desenvolvimento da enunciação. Em uma propaganda de 

margarina, por exemplo, é comum o uso da cenografia familiar, pois ela 

estabelece uma comunicação específica com o consumidor e proporciona ao 

enunciador um desenvolvimento textual próprio. “(...) o locutor deve, em seu 

enunciado, configurar um mundo cujas propriedades sejam tais que justifiquem 

o próprio quadro da enunciação (...)”. (Idem, ibidem, p.123).  

Levando em consideração os aportes teóricos, o manual será 

considerado, em relação a sua cena de enunciação, como: 

Cena englobante: discurso político. A cena englobante é o tipo de 

discurso ao qual o texto corresponde. Esses são discursos já consolidados pela 

sociedade como o discurso político, religioso, publicitário, literário etc. De acordo 
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com Maingueneau, para determinar que um texto pertença a uma cena política 

é necessário que haja um “cidadão”, ou uma instituição que o represente, 

dirigindo-se a outros cidadãos. O MTE é um órgão administrativo que representa 

o Governo Federal e enuncia por ele, por meio do manual, aos empregadores 

de pessoas com deficiência. É necessário considerar, portanto, que essa cena é 

possível hoje devido ao nosso contexto sócio histórico.  

Cena genérica: manual 

 Finalidade reconhecida: o texto tem como objetivo informar e 

esclarecer assuntos acerca da inclusão da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho. Como todo texto pretende dizer algo, e os 

locutores, mesmo que não sejam questionados sobre isso, o 

sabem de forma espontânea, o resultado é uma regulação de 

produção e interpretação. “Os gêneros instituídos têm certa 

autonomia em relação às representações daqueles que as 

mobilizam”. (Idem, ibidem, p.121) 

 

 Estatuto dos parceiros legítimos: o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) enunciando para empregadores, trabalhadores 

com deficiência e para pessoas interessadas na inclusão da 

pessoa deficiente no mercado de trabalho. Em um gênero do 

discurso o enunciador e o coenunciador já estão previamente 

delimitados. Em um anúncio publicitário, por exemplo, há a relação 

entre a marca e o consumidor, os quais possuem papéis que 

envolvem competências específicas.   

 Lugar e momento legítimos: do ponto de vista empírico, a cartilha 

está disponível no site do MTE, que é o lugar onde qualquer 

pessoa pode encontrá-lo.  Discursivamente, o lugar e o momento 

se legitimam levando em consideração o momento histórico no 

qual ele é produzido. É constitutivo dos gêneros do discurso um 

lugar e um momento específicos. Entretanto, para alguns gêneros 

esses lugares estão pré-determinados, como um casamento em 

um cartório, por exemplo. Já para outros, não, como a despedida 



 

50 
 

de alguém que vai mudar de país. É necessário refletir sobre a 

escolha desses lugares, pois ela nunca será indiferente.  

 

 Modo de inscrição temporal: a cartilha possui apenas uma edição 

e publicação, podendo ser considerada assim, sui generis. Os 

gêneros possuem alguma regularidade em relação a sua 

temporalidade. Podem ser singulares ou periódicos, podem ser 

efêmeros e possuírem data de validade, ou podem se perpetuar 

por muito tempo.  

 

 Suporte: é possível encontrar esse material em formato digital e 

impresso. Não existe gênero sem suporte, ou seja, seu modo de 

existência material, eles são inseparáveis. Um texto pode ser oral, 

manuscrito, impresso etc., e a maneira como ele existe no mundo 

muda sua forma de consumo. Infelizmente, não há versões desse 

manual em braile ou em áudio, o que demonstra que sua 

acessibilidade é limitada apesar, de discursivamente, o manual 

militar em favor de uma sociedade mais inclusiva.  

 

 Organização textual: não é possível encontrar regularidade no que 

diz respeito à organização textual do texto como um todo ou 

mesmo quando posto em relação a outros, pois, como já dito, ele 

pode ser considerado sui generis. Entretanto, ele possui um arranjo 

peculiar. Uma de suas seções, denominada “A lei de cotas em 

perguntas e respostas”, faz com que seja possível caracterizá-lo 

como cartilha, pois é nesse segmento que o texto se justifica em 

sua finalidade, ou seja, é o lugar em que o coenunciador encontrará 

o conteúdo que responde ao objetivo do texto – que é esclarecer 

dúvidas em relação à contratação da pessoa com deficiência. Ao 

dominar um gênero de discurso, o enunciador e o coenunciador 

possuem uma noção relativamente clara do seu modo de 

composição e de seu plano de texto, o que facilita sua identificação. 
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 Recursos linguísticos específicos: para que se domine amplamente 

o manual é necessário possuir uma  familiaridade com o 

vocabulário legal e o de inclusão. É pressuposto que o participante 

domine um tipo uso da língua para dominar um discurso. Cada 

pessoa possui um repertório de variedades linguísticas, ao passo 

que cada gênero impõe usos diferentes da língua. Para cada 

atividade haverá um recurso linguístico específico. 

Cenografia: Durante todo o texto o material é referido como manual e 

consideramos que é essa a cenografia que o especifica. Esse  é um gênero que 

se caracteriza por apresentar-se como texto em que se é possível encontrar 

respostas para todos os possíveis problemas e no qual todas as dúvidas são 

sanadas, sendo assim, a designação “manual” corresponde ao seu objetivo e, 

ao mesmo tempo, o caracteriza enquanto organização textual. Considerando-o  

em sua totalidade, como é composto por uma justificativa, perguntas e respostas, 

sugestões de leitura e pela legislação relacionada à inclusão, ele extrapola o que 

se espera de um manual, mas continua comportando-se como um. O discurso 

contido nele o legitima enquanto forma, pois a cenografia em questão, além de 

se manifestar plenamente e de maneira rígida (diferente de como acontece em 

um debate, por exemplo) convém para fortalecer o enunciado desejado.  

3.1.3 Embreagem enunciativa 

A cena de enunciação representa o que poderíamos chamar de “moldura” do 

discurso. Entretanto, a enunciação se manifesta por meio de marcas linguísticas 

que ancoram o enunciado às situações de enunciação. De acordo com 

Maingueneau (2013), os embreantes – conjunto de operações que definem a 

pessoa, o tempo e o espaço – dependem do movimento enunciativo do texto 

para que sejam interpretados. 

 Segundo o autor, “A interpretação dos embreantes de pessoa é 

indissociável da cena de enunciação de cada texto”. (MAINGUENEAU, 2013, 

p.150). Sendo assim, essas marcas são consideradas estratégias de 

argumentação, pois elas colaboram para o estabelecimento de uma relação 

entre o enunciador e o leitor.  
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O uso do embreante “nós”, por exemplo, designa, segundo o linguista, não 

apenas um grupo de indivíduos, mas sim um sujeito coletivo. No manual, apesar 

de a inclusão social ser de responsabilidade de todas as esferas da sociedade – 

como ele mesmo sugere em “Todos nós somos igualmente responsáveis pela 

efetiva compensação de que se cuida” (MTE, 2007, P.11) –, o surgimento desse 

embreante aparece de maneira tímida, apenas na Apresentação e na seção 1.1, 

já mencionada anteriormente. Além disso, essas são as poucas ocorrências de 

embreantes de pessoas desse texto, como veremos adiante.  

Nessas seções (Apresentação e 1.1), encontram-se cinco passagens em que o 

“nós” foi mobilizado no texto: 

Tentamos, nesta edição, abarcar os questionamentos e dúvidas mais 

frequentes, sem a pretensão de esgotá-los. Ao contrário, esperamos que os 

aspectos abordados sirvam também para incentivar outras análises e 

indagações. (...). Esperamos, portanto, que esta publicação, dirigida 

principalmente aos empregadores, possa auxiliar também os auditores-fiscais no 

exercício de sua função. (Idem, ibidem, p.9) 

 

Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de quaisquer minorias. 

Quanto às pessoas com deficiência, estamos superando o viés assistencialista 

e caridosamente excludente para possibilitar-lhes a inclusão efetiva. (...). Todos 

nós somos igualmente responsáveis pela efetiva compensação de que se cuida. 

(Idem, ibidem, p.11) 

 

Verificamos, nessas passagens, a evocação de um “nós” que corresponde 

exclusivamente ao MTE, nas três primeiras ocorrências, um embreante que 

separa o enunciador do coenunciador, contrapondo-o a um “você”, 

estabelecendo uma relação entre eles. Já nas duas outras ocorrências o “nós” 

surge abarcando todas as pessoas, incluindo os coenunciadores, chamando 

todos para um movimento a favor da inclusão das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho.  

No restante do texto encontramos o que Maingueneau (2013) chama de 

apagamento de pessoas. Não há indício de enunciador ou de coenunciador, nem 

de outros embreantes. Na verdade, essas unidades são pré-estabelecidas nos 

primeiros momentos do texto e, depois, as marcas são suprimidas. Segundo o 

autor, esse processo estabelece uma ruptura com a situação de enunciação. 
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Figura 3 (Idem, ibidem, p.28) 

 

Levando em consideração a materialidade linguística do fragmento acima, não 

é possível estabelecer um enunciador para as perguntas do capítulo 2 do 

manual, tampouco o coenunciador para qual é enunciado.  Supõe-se quem atua 

nesses papéis discursivos pela inferência que se faz ao objetivo do texto. Não 

há como prever, pois essa questão, por exemplo, pode interessar tanto à 

empresa quanto a trabalhadores com deficiência, além de pessoas interessadas 

no assunto por qualquer outra razão. Dessa forma, o texto encontra-se, em sua 

maior parte, em um plano não embreado, com exceção do capítulo 1 e da 

Apresentação. Esse movimento favorece a criação de uma cenografia do gênero 

manual e também dos textos de lei, em que há uma supressão dos 

coenunciadores no que diz respeito à materialidade linguística.  

 

Em contrapartida, quando nos atentamos aos registros feitos a partir das 

observações percebemos que esses embreantes se manifestam de maneira a 

dar um sentido diferente. Em uma das visitas feitas à protagonista social, cheguei 

por volta das 8h30 da manhã e nos sentamos em sua baia de trabalho. Como o 

atendimento aos clientes só começa às 10h, passamos esse tempo 

conversando. Pude perceber que ela queria dizer sobre sua condição e sobre 

sua vida no trabalho, pois logo começou a falar sem que eu fizesse qualquer tipo 

de questionamento. Dentre as coisas que disse, destaco a seguinte fala: “Eu 

estou há 10 anos numa empresa que não me deu nenhuma promoção. A minha 
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vida profissional está fracassada, pois depois de um terço dela eu não sai do 

lugar. ” No fragmento, há marcas linguísticas que se manifestam por meio da 

enunciação da protagonista social que funcionam como vestígios explícitos do 

enunciador: eu, me, minha. De acordo com Maingueneau (2013), quando o 

enunciador, base do ato de enunciação, corresponde ao sujeito da frase, ele é 

exibido pela forma “eu” e, sendo assim, essa é sua marca. “A minha vida 

profissional”, mesmo sendo um grupo nominal, também desempenha um papel 

importante no fragmento, pois tem em si a categoria de terceira pessoa, ou seja, 

daquele ou, no caso, daquela de quem se fala. Além disso, a palavra 

“fracassada” indica uma atitude da anunciadora em relação àquilo que estava 

sendo dito. A trabalhadora modaliza de maneira apreciativa sua situação no 

trabalho, o que indica um juízo de valor que, no caso, é negativo. Para ela, a sua 

vida profissional pode ser qualificada como um insucesso, uma frustração.  

Segundo Souza-e-Silva (2014),  

A legitimação dos discursos não passa somente pela articulação dos 

conteúdos; ela é sustentada por um enunciador “fiador”, cuja “corporalidade”, 

mais ou menos imprecisa, é construída no próprio movimento da leitura. 

(SOUZA-E-SILVA, 2014, p.284) 

A situação de enunciação se inscreve, portanto, a partir do uso desses 

elementos que, juntos, compõe todo seu sentido e, ainda, conta com o corpo que 

o enuncia. Além disso, através dessa declaração e da apreciação negativa que 

a acompanha, podemos verificar que o trabalho é parte constitutiva do ser tanto 

que o que acontece na atividade pode ter consequências sérias na vida do 

trabalhador. Se considerarmos que há uma mobilização corporal e intelectual 

para que o sujeito execute suas atividades, nada menos esperado do que um 

reconhecimento por isso. Ana revela que não há espaço para crescer 

profissionalmente, que sua participação se restringe a exercer a mesma função 

que ocupa há pouco mais que 10 anos. Será possível imaginar quantos danos 

isso causa ao homem que trabalha?  

 

 

3.1.4 Paratopia 
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Acreditamos que é por meio da hipótese de pesquisa que este estudo se 

depara com o encontro da linguagem e do trabalho: as pessoas com deficiência 

pertencem a um grupo potencialmente paratópico, pois, mesmo que contratadas 

e frequentando o ambiente de trabalho, não possuem uma inclusão social plena 

como idealizado pelas novas normas legais que preveem mecanismos de 

inclusão. Para compreender esta afirmação, e avaliar sua possibilidade, será 

necessário discutir a respeito desse conceito, cunhado por Dominique 

Maingueneau em sua obra Le Discours littéraire, de 2004, e que teve sua 

primeira edição brasileira em 2006 (com o título Discurso literário). O autor 

retoma o conceito e o amplia em obras seguintes, como veremos adiante. 

Em Discurso literário, o linguista centraliza a discussão e caracteriza o 

discurso literário como sendo paratópico. Para justificar, Maingueneau explica:  

A existência social da literatura supõe ao mesmo tempo a 

impossibilidade de ela se fechar em si mesma e a de se confundir com a 

sociedade “comum”, a necessidade de jogar com esse meio-termo e em seu 

âmbito. (MAINGUENEAU, 2012, p.92) 

Sendo assim, a literatura ocupa um lugar impossível, pois essa instituição 

não pode fazer parte do espaço social, mas, através de suas condições de 

produção e criação, explora diversos espaços sociais. Ou seja, mesmo que uma 

obra tente ser universal ou generalizante, na busca por retratar uma sociedade, 

ela surge sempre como um fenômeno local e se cria através das normas e das 

forças que emergem desses lugares. Dessa forma, o autor classifica esse 

pertencimento como sendo paradoxal, pois ao mesmo tempo que pertencem, 

não pertencem à sociedade.  

Em sua obra Doze conceitos em Análise do Discurso (2010), ao recuperar 

a discussão acerca dos discursos constituintes, Maingueneau retoma o debate 

sobre paratopia, abrindo espaço para que ela alcance outros tipos de discurso. 

Quase que como uma sugestão para novas pesquisas, o autor insere, então, 

três diferentes percepções de paratopia, para além da literária: a paratopia 

espacial, a paratopia temporal e a paratopia de identidade. Coloca-se, então, o 

conceito de paratopia de identidade, caracterizado como a paratopia que afasta 

alguém de um grupo. É esse conceito que essa pesquisa busca explorar e 
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aprofundar tomando como partida a inserção da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, já que o autor, apesar de fazer surgir a ideia, não a 

desenvolve.  

Mais para frente, em 2013, em um artigo sobre argumentação e cenografia, 

a ideia de paratopia e identidade surge de maneira tímida na análise da 

propaganda política do candidato à presidência francesa em 2007, José Bové.  

Maingueneau classifica o lugar de fala do candidato como paratópico, pois ao 

mesmo tempo em que ele está filiado, ele está não filiado à política, ou seja, ele 

não possui uma posição exata dentro de sua área de atuação. Essa pequena 

análise encontrada nesse artigo nos mostra que o autor está ampliando o sentido 

de paratopia para além da paratopia literária. É esse novo caminho que guia 

nosso olhar para o corpus dessa pesquisa. 

 Quando as pessoas com deficiência, mesmo que por meio da lei 

compensatória, conquistam seu lugar dentro do mercado de trabalho, mas não 

conseguem avançar profissionalmente dentro da empresa, elas estão em uma 

situação que podemos considerar paratópica, por estarem e não estarem 

ocupando um lugar. As vivências da protagonista social dessa pesquisam 

ilustram essa situação, visto que ela ocupa o mesmo cargo há 12 anos, o que a 

desmotiva como profissional. Esse fato sugere que as empresas contratam a 

pessoa com deficiência por uma questão legal, mas não demonstram interesse 

que o trabalhador avance profissionalmente. Ao transpor a ideia de paratopia 

literária para essa realidade, a pesquisa tensiona a teoria proposta por 

Maingueneau, abrindo uma nova possibilidade de uso dessa noção. Sendo 

assim, é possível pensar que haja três estágios para a colocação dessas 

pessoas no mercado de trabalho: a atopia (o não lugar), a paratopia (o lugar 

paradoxal) e a topia (o lugar de direito).  

 

 

 

3.2 ERGOLOGIA 
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A Ergologia constituiu-se como uma abordagem multidisciplinar sobre o 

trabalho que busca compreender os fenômenos, a fim de transformá-los. Como 

explica Schwartz (2007), o processo taylorista, que data de 1970, motivou o início 

desses estudos ao passo que suscitou questionamentos em relação a esse 

processo. Por que o taylorismo nos traz elementos importantes para a reflexão 

sobre a atividade de trabalho? Qual a relação desse processo com o que se 

entende hoje como trabalho?   

A Organização Científica do Trabalho, ou seja, o taylorismo (sistema de 

trabalho configurado pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow 

Taylor), se preocupou em simplificar a atividade humana na tentativa de 

antecipar por completo qualquer possível impasse. Entretanto, a perspectiva 

ergológica entende essa antecipação como uma previsão irrealizável. Como 

mostra Yves Schwartz (2009/2011), em seu texto “Manifesto por um 

ergoengajamento”, em que inicia o debate sobre a atividade humana deixando 

como pano de fundo a complexidade do homem e de suas relações 

interpessoais, não é possível desconsiderar o fato de que o homem é 

atravessado por questões sociais, econômicas e históricas, sendo a vida no 

trabalho cem por cento prognosticada impossível e invivível. 

Sendo assim, o modelo taylorista torna-se ineficiente ao passo que as 

antecipações não anulam a capacidade do homem de repensar suas escolhas e 

realizar seus debates internos, que são o que há de mais natural e intrínseco à 

atividade, e que não é possível ver. Por isso, quando desconsideramos os 

caminhos e levamos em conta apenas os resultados, anulamos o que há de mais 

essencial nessa prática humana. A inclusão da pessoa com deficiência no 

ambiente de trabalho pede um olhar com mais atenção para esse processo de 

reinvenção da atividade, uma vez que ele não se restringe apenas ao trabalho, 

mas envolve também relações sociais e questões pessoais (psicológicas e 

corporais). 

 

 

3.2.1 O Trabalho e a mudança 
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Schwartz e Durrive (2007) discorrem a respeito da mudança da concepção 

de trabalho na história contemporânea, além da suposição do fim do trabalho e 

a derradeira resposta a ela: o trabalho não tem um limiar na história da 

humanidade, ele se desloca e se modifica sempre. A metamorfose é inevitável e 

não há uma direção única para isso, pois sempre existirão particularidades, 

afinal, a atividade de trabalho é antes de qualquer coisa uma atividade humana. 

Para exemplificar a concepção de mudança, Schawrtz traz a imagem de um 

operário e sua máquina, sendo esta a representação do que era o trabalho até 

a década de 80. Era possível que se pensasse em um corpo com deficiência 

para essa noção de trabalho? As novas tecnologias trouxeram uma mudança 

para o trabalho e também possibilitaram formas de acessibilidade, o que é 

fundamental para a mudança de concepção acerca da pessoa com deficiência, 

que ganha uma nova ideia, a de trabalhador. O sentido de “empresa” também 

se modificou, como se pode observar pelo fato de hoje, por exemplo, as 

instituições públicas e privadasbrasileiras cumprirem a lei de cotas para pessoas 

com deficiência, ou seja, o cumprimento da lei impulsionou uma mudança. 

Novos tipos de trabalho surgiram, como formas mais modernas de 

produção que modificam o trabalho e isto “(...) cria formas novas de 

competências e modifica muitas coisas, principalmente na composição social”. 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p.27). Vivemos a era da inclusão e, graças às 

mudanças, o trabalho hoje incorpora, mesmo que ainda de maneira tímida, um 

grupo que antes não possuía participação nesse espaço, alcançando uma 

modificação na composição social a qual Schwartz se refere. Isso significa que 

novas relações coletivas deverão ser criadas, de modo que as empresas e os 

funcionários absorvam as pessoas com deficiência até o momento em que elas 

façam parte do coletivo de trabalho. Sendo assim, a mudança no trabalho 

sempre irá existir e não aceitar a mudança é não nos permitirmos sermos 

contemporâneos de nosso próprio tempo. Por outro lado, também não é possível 

julgar as resistências existentes em relação a essas mudanças, pois só o 

trabalhador pode mensurar o custo que elas causam. Portanto, a inclusão é 

necessária, mas ela não aconteceria sem nenhum tipo de entrave, tanto para o 

trabalhador quanto para a empresa e os outros funcionários, pois ela configura 

uma mudança  
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Para debater a entrada da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho, será necessário expormos os princípios ergológicos, em especial o que 

diz respeito às quatro proposições ergológicas, encontradas no anexo ao 

capítulo 1 do livro Trabalho e ergologia: conversas sobre a atividade humana, 

por se tratar dos princípios de base dessa abordagem. Também abordaremos 

as reflexões feitas acerca das Técnicas e Competências administradas pelo 

Registro 1 e o Registro 2  por considerarmos que essas são noções que ajudam 

a compreender o acontecimento explorado nessa pesquisa.  

 

3.2.2 A distância entre o real e o prescrito é universal 

A primeira proposição ergológica é a de que sempre existirá uma distância 

universal entre o trabalho prescrito (o que é antecipado) e o trabalho real (o que 

se dá de fato). Essa ideia surge com a Ergonomia da Atividade e é 

problematizada com a Ergologia.. Schwartz afirma que uma das razões para a 

existência da distância é a de que cada pessoa possui um viver no trabalho – o 

que caracteriza a identidade de qualquer e todo protagonista na atividade.  

Segundo Schwartz (2007), no que diz respeito à atividade humana do trabalho, 

todos são sempre pegos de surpresa, sendo assim, o trabalhador está em tempo 

integral negociando as normas que antecipam a própria atividade, levando o ser 

humano a recompor a situação e a se recompor de acordo com o que ele é e 

como ele gostaria que fosse o ambiente que o cerca. Essa recriação permanente 

é tão única e particular que não é possível pretender viver no lugar de outra 

pessoa, pois essa intenção faria com que ignorássemos um ser em atividade. 

Trabalhar é gerir um encontro que nenhuma pessoa vivenciou antes, é sempre 

uma reinvenção local, pois sempre haverá uma distância universal entre o que 

se pensa sobre uma atividade entes de executá-la e a realidade dessa atividade.    

A agência bancária onde a protagonista social trabalha fica no centro 

antigo de São Paulo. Cheguei por volta das 8 horas da manhã, aguardei do lado 

de fora da agência e, de longe, pude vê-la chegar. Ela caminha usando uma 

bengala de guia e, de maneira muito natural, avança pela porta da agência sem 

nenhum problema. Cumprimentamo-nos e quando questiono sobre sua ida do 

metrô até o local de trabalho e ela diz que, para acertar o caminho, conta os 
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passos na rua até a entrada do banco. Quando a Ergonomia da Atividade 

constata e a Ergologia reafirma que não há distância entre o real e o prescrito, 

essa universalidade atinge mais aspectos do que aqueles é possível pensar em 

um primeiro momento. O deslocamento do trabalhador de sua casa até seu 

ambiente de trabalho também está inserido nesse distanciamento e conta para 

a vida no trabalho. Ela conta que quando está indo trabalhar de metrô não é raro 

que as pessoas a parem para perguntar se ela quer ajuda ou se está indo para 

algum hospital, pois sempre a interpretam como alguém que está precisando de 

ajuda e quando ela diz que está indo trabalhar as pessoas se espantam. Não é 

possível prever quais as consequências no dia a dia de um sujeito que demora 

horas para chegar em seu local de trabalho, que enfrenta o transporte público 

precário nas grandes cidades, que é mulher e sofre assédio enquanto percorre 

seu caminho, que é cego em uma sociedade predominantemente visual. 

Quantos recriações foram mobilizadas para que esse trabalhador chegue em 

seu destino? Também não é possível prever.  

A atividade da protagonista social consiste em atender o cliente que 

deseja fazer uma transferência de ordem internacional pelo telefone e, ao 

mesmo tempo, realizar o processo de transferência pelo computador. Como a 

trabalhadora é cega, ela recria o que está previsto para essa atividade, pois ao 

mesmo tempo em que ela escuta a pessoa na linha há também a escuta do 

software que faz a leitura do computador para ela. Em um ouvido há o microfone 

e em outro há um fone ligado à CPU. Nenhuma dessas condições de trabalho e 

atividade foram previstas quando se pensou na atividade de trabalho do 

escriturário.  

 

3.2.3 A distância é ressingularizadora 

Da mesma forma que sabemos que haverá uma distância, essa distância 

nunca será a mesma. Apesar de essa noção parecer ir de encontro à anterior, 

um olhar mais atento revelará, na verdade, a complexidade da atividade de 

trabalho. Jamais será possível prever o que se encontrará nesse meio de 

caminho entre o prescrito e o real. É uma via de mão dupla em que, de um lado 
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caminha-se ao encontro da distância, mas, de outro, nunca se saberá 

exatamente e com antecedência que distância será essa.   

Nas visitas, reparei que a tela de seu monitor estava desligada e, quando 

perguntei o motivo, Ana conta que prefere deixar a tela apagada, pois assim 

saberá que não há ninguém olhando. A trabalhadora justifica dizendo que todos 

no trabalho fazem coisas que não são do trabalho. Caso vá checar um e-mail 

pessoal, por ser cega, não sabe se alguém estará olhando, como seu superior, 

por exemplo. Quando a trabalhadora reinventa as situações, ela nos mostra que 

além de não ser possível prever todos os impasses do trabalho, inclusive os que 

não nos damos conta do que é também parte do trabalho, não é possível prever 

como cada pessoa irá recompor uma situação.  

Diante dessa situação, é possível pensar em duas questões: 1) mesmo 

que hoje haja empresas que possuam um caráter mais “liberal” em relação às 

vestimentas, flexibilidade de horários etc., durante o trabalho não se considera 

válida outra atividade que não seja trabalhar. É como se o trabalhador estivesse 

sendo vigiado o tempo todo; e 2) para os seres visuais, alguns impasses passam 

despercebidos. Quem enxerga vê que o chefe está próximo, ou qualquer outro 

colega, e consegue equilibrar a situação de outras formas. A trabalhadora 

participante desta pesquisa resolve esse conflito desligando a tela de seu 

computador, o que traz para ela privacidade, essencial para qualquer 

trabalhador.  

Ao ser questionada sobre sua situação na empresa, a participante da 

pesquisa menciona que não há do que queixar-se, pois ninguém a trata mal, mas 

ela não tem perspectiva de crescimento, entretanto, os concursos estão cada 

vez mais difíceis, pela concorrência e por todas as exigências, e que por mais 

que ela mande seu currículo para outras empresas não aparece nenhuma boa 

oportunidade de emprego. Para a protagonista social, podem existir pessoas 

menos capacitadas sem deficiência, mas essas são promovidas, não as pessoas 

com deficiência. Ela já foi indicada por chefes anteriores para ser efetivada, mas 

nunca foi escolhida. Ela diz que trabalha nessa instituição por ter uma certa 

estabilidade financeira e vai lidando com essa situação de trabalho buscando 

forças em Deus e planejando viagens – menciona que já conhece a Europa, os 

Estados Unidos e o Canadá. Vemos que assim como a Ergologia anuncia, o 
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trabalhador recria significâncias em seu espaço laboral para poder dar 

continuidade a sua vida e fazer com que ela seja vivível dentro e fora do trabalho.  

De acordo com Schwartz, questões como essas só poderão ser reveladas 

caso o pesquisador vá a campo para observar a atividade de trabalho e 

conversar com o trabalhador que efetua a atividade, e isso porque a distância é 

sempre singular. Essa ideia de unidade traz consigo a concepção de que a 

distância está sempre localizada em uma história particular do trabalhador que 

se constitui de características físicas, culturais, filosóficas etc., o que levará à 

terceira proposição, que discutiremos a seguir. 

 

3.2.4 A distância remete ao corpo-si 

Durante a execução de uma atividade, há racionalidades que devem ser 

levadas em consideração. Para o filósofo, “(...) jamais existe uma única 

racionalidade no trabalho”, (Idem, ibidem, p.43), o que é muito importante. Deve-

se pensar em uma entidade que faz emergir essas racionalidades, mesmo que 

de forma inconsciente. Ao perguntar a um trabalhador o porquê de ele ter tomado 

uma atitude x ou y, ele provavelmente não saberá dizer o motivo. Quando 

visualizamos a distância entre o prescrito e o real não conseguimos acessar de 

forma plena as razões pelas quais aquelas atitudes foram tomadas. Isso porque, 

apesar de haver escolhas feitas a partir de uma racionalidade, não é possível 

alcançar todos os níveis que entrelaçam o ser humano.  

A fim de tornar a situação de trabalho vivível, o homem adota condutas 

visando a uma economia corporal, fisiológica e também intelectual e cognitiva. 

Essas recomposições são feitas a partir do princípio de se ganhar tempo, 

justamente para poder lidar com os imprevistos do trabalho. Schwartz denomina 

essa entidade que controla e racionaliza de corpo-si, definindo-a como “(...) 

alguma coisa que atravessa tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o 

muscular, o sistema nervoso”. (Idem, ibidem, p.44). Não se pode fazer uma 

distinção precisa de todas essas partes do ser que são mobilizadas, pois tudo 

ocorre ao mesmo tempo, do mais biológico ao mais cultural.  
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Quando a protagonista de pesquisa afirma que “Minha ferramenta é a minha 

voz” é possível observar essa entidade sendo acionada para dar conta do real 

da atividade. Em primeiro lugar, recuperamos o “eu” que é acionado para lugar 

ao enunciador, que diz que sua fala é o meio pelo qual consegue trabalhar e, 

mais do que isso, viver. Por não poder desvendar suas curiosidades com o olhar, 

é necessário que ela pergunte para alguém sobre alguma dúvida que tenha 

relacionada ao trabalho ou mesmo durante uma confraternização para saber o 

que há para comer, mesmo que isso cause um certo constrangimento. Ela ainda 

diz que uma vez um colega deu a sugestão de que ela olhasse para as pessoas 

enquanto fala porque, para quem vê, a falta de direcionamento no olhar 

demonstra falta de atenção para aquela interação. Ou seja, para que ela seja 

aceita em um ambiente visual é necessário que ela aja de um modo que não faz 

parte de sua existência. Por qual motivo uma pessoa cega teria de compreender 

a relevância de conversar com alguém com o olhar direcionado para outra 

pessoa? A existência do ser, no e além trabalho, é baseada na economia 

corporal do corpo-si, que, por consequência, é elaborada inconscientemente de 

acordo com suas necessidades.  

Essa situação fez com que ela se lembrasse também que quando criança as 

pessoas sempre a consideravam intrometida pela maneira com que ela se 

manifestava em algumas situações, mas, para ela, perguntar e tocar é o modo 

de enxergar o mundo. A atividade de trabalho e todas as outras atividades que 

envolvem o estar vivo exigem que se acionem todos os traços da natureza do 

ser humano. Sendo assim, é o corpo-si que administra a distância entre prescrito 

e real da atividade, que mescla o consciente com o inconsciente, permeando o 

ser humano em seu todo em todas as suas vivências.  

 

3.2.5 A distância remete ao debate de valores 

Ao considerarmos que o trabalho é algo simples, recuperando a ideia 

taylorista segundo a qual tudo é possível prever, é o trabalhador que arca com o 

custo dos limites de uma atividade. Mas, se é levada em consideração a 

distância que existe entre o real e o prescrito, que essa distância é sempre 

universal e, ao mesmo tempo, singular, conseguimos enxergar o ser humano 
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que está exercendo seu ofício e, o tempo todo, fazendo escolhas. De forma 

consciente ou inconsciente, as escolhas são feitas a partir de critérios, que são 

estabelecidos através de valores. Para Schwartz, não é possível escapar disso 

e, mesmo que não esteja de modo totalmente aparente, sempre há escolhas, em 

qualquer atividade de trabalho, por menor que seja. A última proposição geral 

diz respeito à relação que existe entre atividade e valores.   

Além disso, podemos pensar que esses debates são, ao mesmo tempo, 

consigo mesmo e de ordem social. Os debates consigo mesmo têm a ver com a 

entidade corpo-si, pois está ligada à economia que o trabalhador faz de seu 

corpo como um todo de forma consciente ou inconsciente. E os debates e 

valores que são de ordem social remetem à ideia de vida em sociedade. Quando 

se toma uma decisão para não atrapalhar ou mesmo colaborar para a vida de 

um colega de trabalho, esse debate é acionado, pois o trabalhador deve acreditar 

que aquele ambiente proporciona um trabalho vivível e possível. É impossível 

compreender o trabalho ignorando esses debates que perpassam todo o 

encontro de qualquer atividade laboriosa. 

 Na empresa onde a protagonista social trabalha, há piso tátil no térreo e na 

porta da agência até o elevador, mas ele termina e não avança pelos andares. 

Para chegar a sua baia, é necessário passar por uma pequena recepção de seu 

setor e por outra porta que dava para uma grande sala labiríntica, cheia de baias. 

Durante a primeira vista, vi que a protagonista social anda certa de onde deve ir 

e, durante o percurso até sua mesa, é comum que uma funcionária da limpeza 

retire alguns baldes ou outras coisas do caminho do caminho para a trabalhadora 

passar. Essa imagem pode representar a funcionária negociando um debate de 

valores por ela mesma e pela trabalhadora cega, pois ela não prevê que há 

alguém que não poderá ver os baldes e, por isso, os deixa na passagem, mas, 

ao mesmo tempo, rapidamente se antecipa a ponto de Ana* nem perceber que 

ela estava ali. Como os debates de valores remetem a vida em sociedade, a 

cena denuncia a falta de adaptação do ambiente às pessoas com deficiência, 

pois a instituição contrata o indivíduo, mas não orienta os outros funcionários a 

lidar com aquela nova realidade que configura uma mudança para todos os 

trabalhadores daquele ambiente de trabalho.  
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Há outra situação observada que também remete a ideia de debate de 

valores evidenciada pela Ergologia. Há um sorteio de um livro sobre uma 

palestra que aconteceu na empresa. Reparei que outros colegas foram algumas 

vezes até a mesa de Ana pedir para que ela participasse, mas todas as vezes 

ela se recusou. No momento em que a trabalhadora opta por não participar do 

sorteio como forma de protesto o que é de ordem pessoal se revela na sua vida 

profissional, evidenciando o debate de valores dessa trabalhadora. Para ela é 

necessário que tanto a empresa quanto os autores e as editoras pensem na 

acessibilidade dos livros que estão produzindo – o que inclusive incide sobre o 

debate de valores que fazemos pelos outros – e, ao posicionar-se dessa forma, 

a protagonista de pesquisa nos mostra que não é possível haver uma fronteira 

entre o que somos e o que acreditamos em nossa vida privada e o que somos 

no trabalho, não há dois seres atuando de maneira independente (o que seria 

invivível, como já mencionado), mas sim um ser que trabalha e que tem em si 

valores resultantes de seu momento histórico, sua condição social e seus valores 

políticos, perpassados da mais importante para a mais simples tarefa do dia a 

dia no trabalho.  

 

3.2.6 Técnicas e competências 

Marcelle Duc e Yves Schwartz discutiram acerca do advento da tecnologia 

e da informática buscando entender a maneira como isso influencia o homem e 

as técnicas. Para Schwartz, essa é uma questão que sempre fez parte da vida 

humana, apesar de as novas tecnologias terem aumentado a perspectiva do 

problema. Hoje, quando pensamos em novas tecnologias, nos vem à cabeça um 

advento que não alterou apenas as relações de trabalho, mas todos os níveis de 

práticas sociais. Diferentemente do que se pode pensar, essas mudanças não 

anulam o homem da atividade, mas sim deslocam as competências do homem 

em atividade e fazem surgir novas formas de decifrar novas situações e 

problemáticas. 

É comum , ao pensar em técnicas, recorrermos a ideia de uma aplicação 

da teoria, mas, para o filósofo, a técnica vai submeter-se a uma intenção de 

transformar o meio em função de si, ou, dito de outra forma, algo que se dá na 
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relação entre o homem e o meio. Afinal, “A internet não é um fim em si” (Idem, 

ibidem, p.87), é uma forma de movimentar informações, de utilizar recursos etc. 

Por detrás dessas funções, há uma intenção transformadora, que está presente 

em qualquer momento da história do trabalho humano. Fazer uso de uma técnica 

implicará seguir algumas regras, mas também fará surgir uma reinvenção local 

promovida pelo trabalhador. Há um protocolo a ser cumprido, que colabora para 

a competência de uma atividade, mas também há algo a mais que completa a 

dimensão da atividade, que é o encontro de uma realidade única a qual o homem 

é submetido, uma existência única que nunca foi vivenciada por outra pessoa 

além daquela que trabalha. Desse encontro, que é um momento único e 

particular, surgem as “dramáticas do uso de si”, que são a confrontação em um 

momento particular, no qual tentamos encontrar uma solução, com toda a nossa 

história” (p.89).   

Para Luis Durrive, o ato técnico tem dois lados: de um, um ato particular 

em que as situações foram imaginadas de fora da situação, de forma homogênea 

e neutra, e, do outro, um ato singular em que alguém ou um coletivo 

ressingularizou um certo procedimento dentro de determinadas condições, 

baseados em situações particulares vividas. Essas facetas que fazem do ato 

técnico um processo de difícil articulação. Sendo assim, o homem se beneficia 

das técnicas por elas serem generalizantes, mas também graças a sua 

capacidade de reconfigurar essas normas de acordo com o meio e suas 

variabilidades. Isso é trabalhar!  

Os autores apresentam uma dialética entre a antecipação e a 

confrontação na qual as técnicas se inscrevem, isso porque não é possível viver 

uma situação que seja cem por cento padrão. Além disso, a atividade faz parte 

da vida, ela é vida, o que já faz pensar o uso das técnicas como algo que estará 

em constante mudança, para que a situação seja vivível ao trabalhador, 

afastando-o do assujeitamento. Dessa forma, chama-se de Registro 1 

(R1/antecipação) o que antecede a atividade a fim de guiá-la, é a regra, a norma, 

e de Registro 2 (R2/encontro), o que é ressingularizado, ou seja, aquilo que o 

homem faz quando é colocado diante das normas antecedentes, nunca de modo 

neutro, mas sim coberto por valores. Como descreve Durrive, é “(...) uma espécie 

de corrida entre um movimento de antecipação e um movimento de confrontação 
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(...)” (p.95). É nesse movimento, nessas duas dimensões fundamentais que vão 

muito além do prescrito e do real, que é possível enxergar o encontro dos 

encontros, como mencionado por Schwartz: várias fontes de história que se 

harmonizam para que o encontro aconteça.  

O sistema nega as particularidades dos indivíduos e idealiza o trabalho 

para um homem mítico, quando na verdade quem realizará a atividade será um 

homem comum, permeado por debate de valores e complexidades. Como nos 

conta a protagonista social, mesmo que hoje ela possa trabalhar graças ao 

advento da tecnologia, afinal ela a utiliza em tempo integral para realizar sua 

atividade de trabalho, nem sempre ela está a favor do trabalhador, o que pode 

ser exemplificado pelo fato de ela não conseguir concluir seu curso dentro da 

universidade da empresa, ou mesmo quando ela recebe e-mails que são, para 

ela, ilegíveis. Sendo assim, o contexto é sempre caracterizado pela 

generalidade, mas as formas de reagir aos problemas são particulares de cada 

um. Os custos dessas situações para o trabalhador não podem ser medidos. 

Nesse sentido, surgem os conceitos de trama e urdidura: de um lado tem-se o 

conjunto de procedimentos e meios, que é a trama, e, de outro, a aplicação dos 

indivíduos nas situações de trabalho, sempre carregados por subjetividades, 

esta é a urdidura. O interesse pelo trabalho abarca o fascínio por uma dialética 

elementar que se dá entre o singular e o geral.  

 

Em sua atividade, os homens e as mulheres, no trabalho, tecem. Do lado da 

trama, os fios que os ligam a um processo técnico, às propriedades das matérias, 

das ferramentas ou dos clientes, a políticas econômicas (...). Do lado da urdidura, 

ei-los ligados à sua própria história, ao seu corpo que aprende e envelhece, a 

uma enorme quantidade de experiências de trabalho e de vida, a diversos grupos 

sociais que lhes proporcionaram saberes, valores, regras com as quais eles 

compõem, dia após dia (...) (p.105)  

Resgatando a analogia com a tecelagem, os fios da trama (R1) se cruzam 

com os fios da urdidura (R2) e a relação entre esses dois registros possui, como 

menciona o autor, ao mesmo tempo, uma significação universal e uma 

significação restaurada. Tem-se, então, a trama como os processos técnicos, as 

regras, as tradições, as normas, que são totalmente visíveis e utilizadas pelo 

homem para controlar as situações. É possível ver a trama como aquilo que 
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comanda a atividade, controlando o ser humano. Já a urdidura é como a 

experiência de vida, a memória, aquilo que não se pode ver, mas que possibilita 

o viver no trabalho. Sem a urdidura não seria possível compreender a trama, 

pois, segundo Schwartz, a atividade humana é essencial para que se possa 

compreender o funcionamento de uma ferramenta. A complexidade da atividade 

está justamente nesse nó entre os dois conceitos em que se misturam técnicas 

e história. É nessa articulação que surgem novas formas de trabalhar e de 

trabalho, assim como as reservas de alternativa – inventividade necessária para 

lidar com diferente situação de um meio, que é sempre infiel.   

A mesa em que a protagonista desta pesquisa trabalha é comum, igual a 

de todos os funcionários, assim como o computador: há uma CPU, um monitor 

e um teclado. A única diferença é que ela, por ser cega, não usa mouse. O 

computador é comum, mas, por ser cega, utiliza um software que realiza a leitura 

de tudo que é possível fazer em um computador, como ler e responder e-mails, 

produzir textos e, principalmente, utilizar o programa da empresa que possibilita 

a realização das transferências bancárias. Por trabalhar em uma central de 

atendimentos, recebe ligações das agências para efetuar as transações através 

de um microfone em um ouvido e, no outro, escuta o leitor do computador, com 

um fone, o que torna sua atividade bastante complexa. O que possibilita que ela 

trabalhe com o computador e a internet (fundamentais para sua atividade) é uma 

ferramenta que faz a leitura de textos, que ela escuta através de um fone – 

programa chamado Jaws para Windows. Essa é uma ferramenta de leitura 

amplamente conhecida no âmbito do que se chama Tecnologia Assistida, área 

recente que abrange os recursos e serviços que contribuem para oferecer ou 

ampliar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência e, por 

consequência, cooperam para a promoção de uma vida mais independente e 

sem exclusão. Além de efetuar a leitura de vários tipos de formatos textuais, o 

software permite a navegação de textos e gráficos por meio do teclado. Uma das 

especificações desse programa é a possibilidade de selecionar a velocidade com 

que o programa lê o texto. Pedi para Ana e ela me mostra como o leitor funciona. 

Reparei que ela escuta em uma velocidade bastante alta. Ela mostra alguns e-

mails de comunicação interna da empresa em que recados são enviados em 

uma imagem, mas o programa Jaws, que faz a leitura do computador não lê 
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imagens, apenas texto, o que impossibilita o acesso à mensagem que está 

sendo veiculada. Isso a impede de se informar sobre eventos, e conta que uma 

vez perdeu a inscrição para o “provão”, pois o recado acerca de datas e prazos 

foi dado neste formato de “cartaz”. Supostamente as ferramentas tecnológicas 

estão à disposição dela, mas de fato não estão, não funcionam. A relação da 

técnica com a humanidade colabora para o processo de desneutralização da 

relação do homem com o meio, pois não é praticável viver submetendo-se ao 

assujeitamento. Quando o conflito entre o R1 e o R2 acontece é quando o 

homem coloca um pouco de si em uma determinada situação, deixando vestígios 

de sua própria vida. Desse jeito, a espécie humana estabelece uma relação viva 

com o meio no qual se encontra, buscando, principalmente, a saúde no trabalho, 

fazendo surgir os valores que são fundamentais para que haja vida.  

Ana conta sobre sua vida profissional e sobre sua condição no trabalho. 

É difícil encontrar motivação, pois desde que prestou o concurso e entrou no 

banco sua vida profissional está parada. Nunca teve a oportunidade de ser 

promovida e mudar de cargo, sendo assim, há 12 anos está na vaga de 

escriturária na mesma instituição. Diz que há anos ela é bem avaliada, mas 

quando aparece alguma vaga outras pessoas são indicadas. Apesar de não 

sentir pressão do banco, se pressiona para crescer e busca alternativas. Há um 

curso a distância que deve ser realizado on-line pelos funcionários do banco que 

querem evoluir na empresa, mas ele não é acessível. De acordo com a 

trabalhadora, já cumpriu 92% do curso, entretanto, há animações em que se 

deve clicar para dar continuidade, mas como o software não lê imagens ela não 

pode prosseguir com o curso. A protagonista social insiste que o mais difícil no 

ambiente de trabalho é a acessibilidade na informática, pois não adianta um 

programa ter um layout bonito se não tem funcionalidade. O banco faz a 

contratação, pois precisa cumprir a meta da lei de cotas, mas não acompanha a 

pessoa com deficiência em sua prática laboral deixando a acessibilidade em 

segundo plano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Luis Durrive, no capítulo 5 do livro Trabalho e ergologia: conversas sobre a 

atividade humana, inicia a discussão sobre linguagem e trabalho definindo essa 

relação como imemorial. Podemos atribuir essa definição ao fato de que tanto a 

linguagem humana quanto a atividade de trabalho iniciaram-se há mais tempo 

do que é possível prever ou pontuar na história da humanidade, ambas 

singularizando o homem no mundo.  

É possível estabelecer as correspondências entre linguagem e trabalho 

considerando que esse vínculo é fundamental na medida em que as práticas 

linguageiras gerem as atividades laborais, visto que vivemos o período das 

tecnologias, da comunicação e também da inclusão. Ao considerar a inserção 

da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, essa discussão é conduzida 

a outro nível, pois essa entrada modifica o falar e o fazer em diversos âmbitos 

sociais, inclusive no trabalho. É necessário que por meio da inclusão os sujeitos 

sejam vistos a partir de suas particularidades e peculiaridades, pois é insuficiente 

tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata.  

O falar no trabalho não diz respeito apenas ao que se fala sobre o trabalho 

e as expressões e possíveis chavões de áreas específicas, diz respeito ao outro. 

É importante que haja “(...) o reconhecimento de uma pessoa, de uma pessoa 

que está no trabalho, que está agindo (...)” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, 

p.137) e isso se dá por meio da linguagem, possibilitando transformações da 

vida em sociedade através da experiência de cada um. Segundo a protagonista 

dessa pesquisa, “O mundo ainda é delas”, ou seja, das pessoas sem deficiência. 

Está na materialidade linguística a separação de dois mundos, o visual e o não 

visual, o ouvinte e o surdo, o acessível e o não acessível. O reconhecimento tão 

necessário anunciado por Schwartz acontecerá quando várias barreiras forem 

transpostas e o trabalhador, em sua atividade, compreender o mundo como 

sendo dele também. O tema dessa pesquisa de mestrado procura colaborar para 

a agenda em LA no sentido em que renarra a vida social, visto que a inclusão 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é recente na história do 

Brasil e do mundo. Também buscou contribuir para a identificação de uma 

identidade local, ao considerar que a inserção de um grupo em um ambiente (no 

caso, o laborioso) modifica-o e descortina um lugar para os que estão à margem. 
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Além disso, por nos apoiarmos nos estudos ergológicos e ir a campo, a pesquisa 

coopera para a reinvenção da emancipação social, pois estabelecemos um 

diálogo com um grupo, e não para esse grupo. A protagonista foi inscrita na 

produção de conhecimento, e sua colaboração amplia os modos alternativos de 

conhecer. O objetivo não foi, de nenhuma forma, generalizar o conhecimento, 

mas sim compreender um fenômeno singular e social. Como explica Schwartz, 

o que é essencial da atividade não é possível ver. Podemos dar conta de 

resultados materiais e econômicos, mas o que é intrínseco à atividade só pode 

ser sentido na e pela atividade. 

Para a garantia de sua legitimação, os discursos sobre trabalho e pessoas 

com deficiência ainda são pautados por leis, ou seja, por discursos que se 

sustentam pela existência de um poder jurídico, e não por uma motivação social, 

filosófica, histórica etc. Há um lema desse grupo que diz Nada sobre nós, sem 

nós, entretanto, ainda há um caminho a ser percorrido para que haja uma 

participação plena das pessoas com deficiência em todas as instâncias de 

elaboração de leis, políticas públicas, projetos, campanhas etc. que dizem 

respeito a elas.  

Confirma-se assim a hipótese de que as pessoas com deficiência 

pertencem a um grupo potencialmente paratópico, visto que, ao mesmo tempo 

em que essas pessoas estão incluídas em um ambiente de trabalho, sua 

inserção é, em certa medida, limitada. É na noção de paratopia identitária que 

se dá a articulação entre o que está construído discursivamente no manual, onde 

teoricamente todos os imprevistos sobre essa medida podem ser previstos e 

sanados, em que todas as prescrições podem ser antecipadas, e o que se 

observa no real da atividade. Mesmo que a pessoa com deficiência desenvolva 

sua atividade de trabalho como qualquer trabalhador, recriando o ambiente de 

forma permanente, existem forças e normas invisíveis que possuem um alcance 

muito maior do que a política pública de inclusão, o que caracteriza o 

pertencimento paradoxal desse grupo.  

Segundo a pesquisa Expectativas e Percepções sobre a Inclusão de 

Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho realizada em 2015, 67% dos 

gestores tem resistência em entrevistar e contratar pessoas deficientes. Essa 

pesquisa foi realizada por uma empresa brasileira especialista em inclusão social 
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e econômica das pessoas com deficiência no Brasil, a iSocial, e contou com mais 

de 1500 participantes. O dado mais interessante dessa pesquisa, que vai ao 

encontro deste trabalho, é a ideia que se tem sobre as principais barreiras que 

os profissionais com deficiência encontram no ambiente de trabalho. 

Para 63% dos empregadores entrevistados, a acessibilidade é o maior 

impeditivo para a contratação dessas pessoas. Esse dado nos lembra da lei de 

de 2000, que foi criada justamente para que as instituições não tivessem mais 

como pretexto a falta de acessibilidade para não contratar deficientes. Parece, 

portanto, que essa continua sendo, desde 1991, a justificativa mais indicada 

pelas empresas contratantes para não admitir esses funcionários. Entretanto, 

para 54% das pessoas com deficiência entrevistadas, a maior barreira para o 

acesso ao mercado de trabalho é a falta de boas oportunidades, sendo a 

acessibilidade a oitava colocada. Não é difícil perceber que há um contrassenso 

na aplicação da lei, já que para os empregadores a inclusão se mostra sempre 

muito difícil de ser realizada e para os trabalhadores as oportunidades são ruins.  

Mas isso não significa que a lei não seja boa ou que a inclusão não seja 

positiva. A lei é fundamental e deve existir, pois, uma legislação que determina 

a inclusão é o único caminho para garantia de direitos de grupos minoritários. O 

lado negativo é que a lei já completou 24 anos e seus resultados ainda são 

pequenos, o que revela um caminho que vem sendo percorrido a passos lentos. 

Sendo assim, pode-se pensar que a solução para o paradoxo resultaria em uma 

segunda hipótese, que esta pesquisa não se propôs investigar, mas que deixa 

um cenário possível: talvez a paratopia seja um meio de caminho, para as 

pessoas com deficiência que foram incluídas no mercado de trabalho, entre a 

atopia e a topia, no seguinte sentido:  

Atópico           Paratópico           Tópico 

Em uma situação de atopia, os deficientes estão completamente excluídos do 

acesso ao mercado de trabalho – vale lembrar que não se supõe que essa fase 

tenha sido completamente superada, mas acreditamos que, com a lei de 

inclusão, a primeira barreira tenha sido quebrada. Na situação de paratopia, 

como já exposto, elas ocupam e adentram o ambiente laboral, rompendo o 

impedimento institucional e físico, mas não o social. Já em uma situação de 
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topia, esse grupo se encontraria em plena inclusão, em que tanto a sociedade 

quanto esse grupo tenham tido oportunidade de ultrapassar os obstáculos 

institucionais, físicos e sociais.  

Em relação às perguntas de pesquisa, concluímos que a lei n° 8213/91 tem 

preocupado empregadores e instituições, mas a promoção de uma vida 

profissional plena para o trabalhador com deficiência não é o foco desses 

interesses. As empresas buscam trabalhadores, ainda, com o objetivo de 

cumprir com a lei de cotas, deixando o principal propósito da inclusão de lado. 

Observamos que, de acordo com manual de inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho publicado pelo governo federal em 2007, as 

dúvidas referentes a esse ingresso referem-se e dizem respeito apenas aos 

empregadores, sendo desnecessária a voz daqueles sobre quem se fala. Essa 

característica casa com o gênero discursivo o qual o texto se encontra, mas não 

com a perspectiva de que a construção deve ser feita em conjunto, que permeia 

tanto essa pesquisa quanto o lema do próprio grupo. A deficiência é um tema 

que se refere diretamente aos direitos humanos, pois todo o cidadão tem o direito 

de usufruir de condições necessárias para que suas habilidades, talentos e 

aspirações sejam desenvolvidos sem preconceito. Não é possível que esse 

objetivo seja alcançado sem a ação das instituições governamentais e também 

civis, pois essa é uma mudança que exige uma mobilização de todos os setores 

de nossa sociedade. Portanto, além de cumprir com a Lei de Cotas, os 

contratantes, assim como os órgãos governamentais, poderiam, afim de 

melhorar a contratação das pessoas com deficiência, promover palestras dentro 

das próprias empresas para a valorização dos profissionais com deficiência, 

oferecer treinamentos sobre inclusão, incentivar e ampliar o investimento para o 

desenvolvimento de tecnologias que contribuem para o acesso físico e 

intelectual do trabalhador.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Trecho do Manual “A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho”. Reprodução integral da seção “Razões da Criação da Lei de 

Cotas” 

1.1 Razões da Criação da Lei de Cotas 

Embora as conquistas, a partir da Revolução Francesa de 1789, tenham 

possibilitado a consolidação da concepção de cidadania, elas não foram 

suficientes, pois se constatou que a mera declaração formal das liberdades nos 

documentos e nas legislações esboroava, ruía, frente à inexorável exclusão 

econômica da maioria da população. Tratou-se, então, já no século XIX, de se 

buscar os direitos sociais com ações estatais que compensassem aquelas 

desigualdades, municiando os desvalidos com direitos implantados e 

construídos de forma coletiva, em prol da saúde, da educação, da moradia, do 

trabalho, do lazer e da cultura para todos.  

Foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial, porém, que a afirmação 

da cidadania se completou, eis que, só então, percebeu-se a necessidade de 

valorizar a vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, as minorias, suas 

necessidades e peculiaridades. Ou seja, verificou-se claramente que a maioria 

pode ser opressiva, a ponto de conduzir legitimamente ao poder o nazismo ou 

fascismo. Para que isso não se repetisse na História, fez-se premente a criação 

de salvaguardas em prol de todas as minorias, uma vez que a soma destas 

empresta legitimidade e autenticidade àquela. 

Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de quaisquer minorias. 

Quanto às pessoas com deficiência, supera-se o viés assistencialista e 

caridosamente excludente para possibilitar-lhes a inclusão efetiva. Passarão a 

ser sujeitos do próprio destino, não mais meros beneficiários de políticas de 

assistência social. O direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar é a mola-mestra 

da inclusão de qualquer cidadão e, para que se concretize em face das pessoas 

com deficiência, há que se exigir do Estado a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária (art. 3º, Constituição Federal), por meio da implantação de 

políticas públicas compensatórias e eficazes. 
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A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais. Todos são 

igualmente responsáveis pela efetiva compensação de que se cuida. As 

empresas, por sua vez, devem primar pelo respeito ao princípio constitucional 

do valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se implementem a 

cidadania plena e a dignidade do trabalhador com ou sem deficiência (art. 1º e 

170 da CF/88). Nesse diapasão, 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.  

O Brasil conta com 24 milhões de pessoas com deficiência, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essas pessoas, porém, não 

circulam nas ruas, nas escolas comuns, nos locais de lazer e cultura e muito 

menos têm acesso ao trabalho. É hora, portanto, de se reverter esse quadro. Os 

problemas que daí decorrem refletem-se na baixa escolaridade desse grupo, 

grande dificuldade de inserção social, de constituição de vínculos familiares para 

além dos lares paternos e maternos. Esse muro institucional pode e deve ser 

rompido por meio do comprometimento de todos.  

As empresas devem, assim, cumprir a lei em questão, esforçando-se para 

implantar programas de formação profissional, flexibilizando as exigências 

genéricas para a composição de seus quadros, de modo a, objetivamente, abrir 

suas portas a esse grupo social em evidente estado de vulnerabilidade. Nesse 

sentido, é possível, então, o trabalho conjunto com organizações não-

governamentais e/ou o Sistema S (SENAI, SENAR, SENAC, SENAT e 

SENACOP). Essas organizações detêm um conhecimento acumulado há 

décadas acerca das potencialidades das pessoas com deficiência e dos métodos 

para sua profissionalização. Recente alteração legal (Lei nº 11.180/05) possibilita 

a formalização de contratos de aprendizagem para pessoas com deficiência, 
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sem limite máximo de idade, sendo possível a combinação de esforços entre as 

empresas e as instituições mencionadas (Lei nº 10.097/00). 

                                                                                             (MTE, 2007, p.11-12) 
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Anexo 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido

 

 


