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   RESUMO 

 
Uma das categorias que apresenta uma complexidade no movimento de inserção no mercado 
de trabalho é a deficiência visual, isso se deve ao não conhecimento por parte do empregador 
da potencialidade que possui a pessoa com deficiência visual; bem como das existências dos 
recursos tecnológicos que podem auxiliá-la no desenvolvimento de suas atividades laborais. A 
ausência de tais conhecimentos ainda é um fator de grande relevância para a não inserção 
dessa categoria. Diante destes pontos que julgamos relevantes, o presente artigo vem tratar de 
questionamentos que dificultam a inserção dessa clientela no mercado de trabalho; esse artigo 
tem como objetivo principal instigar as autoridades e empresários a uma reflexão sobre a 
necessidade de oportunizar a pessoa com deficiência visual a desenvolver uma atividade 
remunerada.  
 

Palavras-chave: Mercado de trabalho. Deficiência visual e Potencialidade. 
 
  

ABSTRACT 
 

One category that has a complexity in the movement of insertion in the labor market is 
visually impaired, this is due to lack of knowledge by the employer that has the potential of 
people with visual impairments, as well as stocks of technological resources that can help 
them in developing their activities. The absence of such knowledge is still a highly relevant 
factor for the failure to include this category. Given these points that we consider relevant, 
this article is dealing with questions that hinder the inclusion of these children in the labor 
market, this article's main objective is to instigate the authorities and businessmen to reflect 
on the need to create opportunities for people with visual disabilities develop a steady income. 
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1. Introdução 

 

Diante das mudanças que o mundo vem passando em todas as áreas 

principalmente no que se refere a do conhecimento, as inovações tecnológicas tem sido 

avassaladora exigindo assim uma maior capacitação em todos os níveis de atuação, 

necessitando que o cidadão invista cada vez mais em uma formação técnica 

profissionalizante, em curso de idiomas, bem como no conhecimento e domínio das novas 

tecnologias. E o que dizer das graduações, será o suficiente para garantir a inserção e 

permanência de um profissional no mercado de trabalho?  Elenquemos os custos financeiros 

que não são fáceis para ter acesso a essas informações; isso se referindo a uma pessoa que não 

apresenta deficiência imagine para uma pessoa com deficiência quer seja de natureza: física, 

intelectual, auditiva, visual ou múltipla. 

Os entraves no que diz respeito à acessibilidade: arquitetônica, atitudinal de 

comunicação ou mesmo pedagógica presentes em quase todas as instituições de ensino que 

alegam ainda não estarem preparadas para receber a pessoa com deficiência; e quando estarão 

preparadas? Onde está o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? 

 

Fica garantida nas redes públicas e privada de ensino a matrícula das pessoas 
com deficiência nos cursos regulares ou no sistema de educação especial 
quando a educação da escola comum não puder satisfazer ás necessidades 
educativa ou social do aluno, assim como serviços de educação em hospitais 
e congêneres no qual esteja internado por prazo mínimo de um ano. 
(BRASIL, Constituição Federal, Art. 208, III).  

 

O objetivo desse artigo é levar a uma reflexão aos profissionais envolvidos direta 

ou indiretamente com pessoas com deficiência que estão lutando por dignidade a fim de 

serem inseridos no tão competitivo mercado de trabalho; tem ainda como objetivo fomentar 

discussões as autoridades competentes e empresários acerca do número de cotas para a 

inserção no mercado de trabalho destinadas a beneficiários reabilitados ou para pessoa com 

deficiência. 
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A metodologia que será adotada para o desenvolvimento desse trabalho será 

através de pesquisas bibliográficas, pesquisas a instituições profissionalizantes e aplicação de 

questionário a associação de deficientes visuais situada em Aracaju. 

 

 

2. Historiando Trabalho e Educação  

 

A atividade laboral e a relação com o homem é vista desde a criação do universo 

como ato de sobrevivência para o homem, em Genesis 3, versículo 19, relata “No suor do teu 

rosto, comerás o teu pão...” o trabalho está relacionado ao homem como uma atividade 

intrínseca, pois não se pode desassociar-se sendo este um ato essencial  ao homem o qual 

buscou meios para alimentar-se e abrigar-se retirando da própria natureza através da prática  

da caça e da pesca. Neres (2008) nos apresenta aquele que não era capaz de prover seu 

próprio alimento por qualquer que fosse suas limitações ou deficiências eram abandonados à 

margem entregues à própria sorte, como podemos verificar nos estudos de Guhur (1992).  

Perceber-se ai um ato de exclusão e desumanidade para com essas pessoas vistas 

de formas diferenciadas por alguns povos e raças. 

De acordo com Buscaglia (2006, p.182), os antigos hebreus viam a doença e os 

defeitos físicos como uma marca dos pecadores; os nórdicos faziam de tais pessoas deuses. 

Na idade média os deficientes físicos e mentais eram vistos como possuídos pelo 

demônio e logo posto em fogueiras queimadas como bruxas; durante o período da Renascença 

essas mesmas deficiências eram consideradas desafortunadas então eram acolhidos em 

igrejas, orfanatos e hospitais. 

A história da pessoa com deficiência sempre teve uma trajetória marcada por 

dificuldades, abandonos e repudio pela sociedade preconceituosa.  

Neres (apud Bueno, 1993, p.68-69) nos apresenta que foram criadas escolas 

segregarias a exemplo do Instituto para Cegos de Nascimento, em Paris em 1791, com a 

finalidade de amenizar tal preconceito. Tendo como objetivo abrigar surdos e cegos capazes 

de trabalhar.  

No Brasil em 17 de setembro de 1854, foi inaugurado o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, em solenidade cujo registro, publicado no Jornal do Comércio com a 

presença do Imperador, a Imperatriz e as mais altas autoridades da Corte e do seu primeiro 

diretor, o Dr. Sigaud. 
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Hoje conhecido como Instituto Benjamim Constant é uma tradicional instituição 

de ensino para deficientes visuais, localizada no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. 

 

 

 

3. Mercado de Trabalho e a pessoa com deficiência. 

 

A inserção no mercado de trabalho é para todos os cidadãos com deficiência ou 

não, mas o que vemos na prática é outra realidade, pois os entraves que o candidato com 

deficiência enfrenta para preencher uma vaga nesse mercado competitivo são imensuráveis, 

que vai desde a falta de conhecimento por parte dos empresários sobre as potencialidades que 

possuem a pessoa com deficiência até mesmo a questão de acessibilidade necessária para 

oportunizar esse candidato a uma vaga na empresa; esta por sua vez não se predispõe em 

investir em recursos que possibilitem tais candidatos a desempenharem com êxito suas 

funções. 

Observa-se ainda que as empresas  exigem um novo perfil de trabalhador com 

capacitação técnica e pessoal; mas para capacitar essa clientela com deficiência percebe-se 

que são mínimas as instituições preparadas quer seja em recursos humanos ou mesmo na 

disposição de recursos tecnológicos o que torna desvantagem concorrer de igual modo com 

candidatos que não apresentam deficiência; restando-lhe no entanto, atividades que não 

inspiram perspectivas de ascensão ou investir em trabalho informal. 

Outro ponto que vale ressaltar é o tempo de permanência no emprego que esses 

candidatos passam, sejam qual for o porte da empresa, o que se percebe é que a maioria delas 

está preocupada em cumprir simplesmente a Lei nº 8.213/91 que estabelece cotas 

compulsórias que garantem uma porcentagem de vagas para empregados com deficiência no 

mercado. Como podemos observar no artigo 93. 

  

A empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a 
cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas 
com de deficiência, na seguinte proporção: até 200 funcionários. 2%, de 201 
a 500 funcionários 3%, de 501 a 1000 funcionários 4% 
de 1001 em diante funcionários 5%. (BRASIL, Lei nº 8.213/1991, Art.93). 
 

 
Como podemos observar na Lei Federal nº 7.853/1989 artigo 8º em que constitui 

crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: 
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I – recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa 
causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso 
ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta; 
II – obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, 
por motivos derivados de sua deficiência; 
III – negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua 
deficiência, emprego ou trabalho. (BRASIL, Lei Federal nº 7.853/1989, 
Art.8º).  
 

Mas o que realmente vemos através dos conselhos em defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência são denuncias sobre a ausência de oportunidades no que diz respeito 

ao preenchimento de vaga para o mercado de trabalho, sendo apresentadas desculpas que vão 

desde a ausência de pessoas com deficiência qualificadas à falta de escolaridade.  

Oportunizar uma pessoa com deficiência é antes de tudo oferecer meios de 

sobrevivência e valorização no fazer do indivíduo. Segundo Gramsci (1978, grifo nosso). 

 

A possibilidade não é realidade, mas é também ela, uma realidade: que o 
homem possa ou não fazer determinada coisa, isto tem importância na 
valorização daquilo que realmente se faz. Possibilidades quer dizer 
“liberdade”. A medida da liberdade entra na definição de homem. Que 
existam as possibilidades objetivas de não se morrer de fome e que, mesmo 
assim, se morra de fome, é algo importante, ao que parece. Mas a existência 
das condições objetivas- ou possibilidade, ou liberdade- ainda não é 
suficiente: é necessário “conhecê-las” e saber utilizá-las [...] (GRAMSCI 
1978, p.47 apud OLIVEIRA, 1996, p.9). 

  

Em um mundo capitalista onde o que prevalece é o ter e não o ser, o sem defeito, 

ou o que é belo. “Por que prender a vida em conceitos e normas? O belo e o feio... O bom e o 

mau... Dor e prazer... Tudo, afinal, são formas e não degraus do ser!” (QUINTANA, 1945, 

apud DOMINGUES et al., 2010, p. 32). 

 Pensar em oportunizar uma vaga de emprego para uma pessoa com deficiência 

torna-se uma batalha que exige esforço de super-herói; mesmo que esta procura não seja em 

uma grande empresa torna-se um caminhar exaustivo não só para a pessoa com deficiência, 

mas para toda a família.   

A busca incessante pela sobrevivência em poder desenvolver uma atividade 

remunerada na sociedade em que está inserida a fim de prover seu sustento e de sua família é 

o objetivo de todo cidadão, e não é diferente com a pessoa com deficiência (HELLER, 1997 

apud OLIVEIRA, 1996, p.16), ele precisa reproduzi-las para si mesmo, ele precisa apropriar-
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se de um mínimo do “sistema de exigências” do meio em que vive para poder, pelo menos, 

sobreviver. 

Em pesquisa de campo realizada em repartições públicas e privada, constata-se 

que das deficiências existentes observamos quais são as mais oportunizadas no mercado de 

trabalho e quais as que permanecem ainda excluídas no âmbito profissional; é comum vermos 

pessoas com deficiência auditiva ou com surdez trabalhando em grandes redes de 

supermercados desempenhando várias funções a exemplo de: empacotadores, caixas entre 

outras atividades, bem como as pessoas com deficiência física. No entanto ainda não é 

comum vermos pessoas com deficiência visual ocupando uma vaga no mercado de trabalho, 

mas isso se dá a que? Será ao descrédito das potencialidades dessas pessoas com deficiência 

visual? Ou pela ausência de acessibilidade em algumas empresas? Precisamos reverter esse 

quadro e fazer valer a Lei nº 8.213/91, que trata das cotas, e assim elevar o número de 

funcionários com deficiência no mercado de trabalho, para isso é preciso que haja um 

investimento por parte das instituições profissionalizantes na área da inclusão. 

  

[...] a maior dificuldade está na falta de percepção de oportunidades. O 
credito das potencialidades do deficiente [...] considerando-o capaz de ser 
autônomo para estudar e trabalhar, praticar esportes, cumprir as atividades 
da vida diária (AVD), entre tantas outras coisas [...] (SOUZA apud MASI, 
2002). 

 

 

4. Educação Profissional e a pessoa com deficiência  

 

Cada vez mais surgem instituições empenhadas em profissionalizar as pessoas 

com deficiência em algumas áreas do mercado de trabalho, no entanto ainda é insuficiente 

para atender o grande número desta demanda, a pesar das reivindicações feitas por elas 

através do Ministério Público, que muito tem feito para que sejam criadas novas instituições 

profissionalizantes e assim aumentar essa demanda, bem como variedades de cursos nas áreas 

tecnológicas as quais são exigidas no mercado de trabalho. 

Para que haja uma inclusão com sucesso nas instituições profissionalizantes faz-se 

necessário adequações de recursos e equipamentos específicos a exemplo no atendimento a 

pessoas com deficiência visual onde são necessários recursos simples como ledores de telas – 
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dosvox1, NVDA – sintetizadores de voz, livros falados, serviço de impressão em braile, 

serviço de mensagem dentre outros; os quais facilitarão a inserção e permanência em qualquer 

curso desejado promovendo assim a acessibilidade. 

Para as pessoas com baixa visão além dos ledores de telas e sintetizadores de voz 

estão disponíveis as lupas eletrônicas que facilitam a leitura de textos, luminárias ou ainda os 

conteúdos com letras ampliadas. 

E o que dizer da ausência muitas vezes da acessibilidade arquitetônico, a exemplo 

do piso tátil para melhor mobilidade da pessoa com deficiência visual poder circular no 

âmbito escolar sem depender de outra pessoa exercendo assim, “o direito de ir vir”.  

É notório os cursos profissionalizantes destinados a pessoa com deficiência não 

oferecerem uma proposta real, exigida pelo mercado de trabalho ou até mesmo que almeja a 

pessoa com deficiência. 

 

Além de fatores individuais, econômicos e sociais, outro aspecto que 
dificultaria a inserção da pessoa com deficiência no trabalho, apontado 
pela literatura científica, é a falha no processo de formação e qualificação 
profissional. No Brasil, essa formação tem freqüentemente ocorrido por 
intermédio de programas desenvolvidos por oficinas pedagógicas ou 
protegidas por instituições de ensino especial. 
Entretanto, existem críticas em relação aos procedimentos utilizados por 
esse programa, por considerar as atividades comumente ensinadas, como 
artesanato, tapeçaria e marcenaria, selecionadas mais em função dos 
recursos materiais disponíveis e da tradição institucional, do que da 
demanda do mercado de trabalho, Pouco contribuindo para efetivar 
qualitativamente essa população. (OLIVEIRA, 2008, p.13). 
 

 
5. Benefício de Prestação Continuada – BPC 

 

Diante das dificuldades pelas quais vivenciam as pessoas com deficiência para 

serem capacitadas e inseridas no mercado competitivo, outro fator que requer uma reflexão 

é a do Benefício de Prestação Continuada – BPC: 

 

(...) é a garantia de um salário mínimo por mês pago á pessoa com 
deficiência com incapacidade para a vida independente e para o trabalho, e 
aos idosos, a partir de 65 anos. Em ambos os casos é necessário que não 
possuam meios para prover sua subsistência, e nem tê-la provida por sua 
família. 

                                                           
1 Dosvox, programa gratuito disponível em: <htt://intervox.nce.ufrj.br/dosvox>. 
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(...) é um beneficio constitucional regulamentado pela Lei orgânica da 
assistência social 8.742/1993. 
Como requerer: (...) na agência do INSS mais próxima de sua residência. 
(Cartilha IBDD dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2008, p. 9).   
 

 
Outro fator que impede a pessoa com deficiência a procurar um emprego ou 

trabalho com carteira assinada é o medo de perder o Beneficio de Prestação Continuada, pois 

não é permitido o beneficio a partir do recebimento de outra renda, gerando assim, um 

“temor” por parte do beneficiado, pois quando é pensado em procurar um trabalho, o que lhe 

surge à mente é: será se vai valer à pena arriscar o benefício em detrimento de “três meses” de 

trabalho?  

Não é lícito um cidadão comum almejar melhorar sua renda? E porque isso não 

acontece à pessoa com deficiência? Seria uma atitude discriminatória? 

Por que não permitir que o benefício seja aplicado em formação continuada, em 

compras de recursos tecnológicos os quais custam caros para pessoa com deficiência? São 

pontos que merecem uma reflexão por parte das autoridades competentes, a fim de 

oportunizar a pessoa com deficiência uma vida mais digna e menos sofrida. 

 

6. BPC e a Nova Abordagem  

 

No dia 17 de novembro de 2011 no Palácio do Planalto a presidenta da República, 

Dilma Rousseff, durante o lançamento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, Viver sem Limites, apresentou modificações que vêem melhorar a vida da pessoa 

que recebe o Benefício de Prestação Continuada – BPC:  

 
[...] agora um dos planos mais modernos de apoio, estímulo e defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência. “O plano está em aberto, pretendemos 
melhorá-lo, escutando sugestões para atualizá-lo”, completou. , a presidenta 
assinou decreto que regulamenta o acesso ao trabalho para beneficiários do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 
A partir da regulamentação, pessoas com deficiência que são beneficiárias 
do BPC poderão trabalhar e retornar ao benefício em caso de saída do 
emprego, sem ter que passar pelo processo de requisição no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). O benefício também poderá ser 
acumulado ao salário de aprendiz. “A nova lei permite que beneficiários do 
BPC sem acesso ou com dificuldade de acessar o trabalho possam tomar a 
iniciativa de se qualificar e ter oportunidades”, explicou a ministra Tereza 
Campello, do MDS. (Plano Viver Sem Limites, 2012). 
 



9 

 

 
Essa mudança possibilita a pessoa com deficiência encarar a busca para alcançar a 

tão sonhada vaga de emprego, sem temer o transtorno no retorno do beneficio; caso ele venha 

desempregar-se. 

7. ADEVISE – Breve histórico 

 

A associação dos deficientes visuais de Sergipe – ADEVISE, localizada na Av. 

Pedro Paes de Azevedo, nº 761 - Bairro Grageru Aracaju/SE; tendo como ultima presidenta 

no ano de 2011 a senhora Maria Ubiraci Mendonça da Silva a qual cumpriu seu mandato com 

muitas conquistas a frente dessa significada associação para os 565 (quinhentos e sessenta e 

cinco) associados com deficiência visual (cegos e baixa visão). Hoje, têm a frente uma nova 

presidenta a senhora Isis Cristina de Oliveira Posener. 

A associação foi fundada no dia 12 de junho de 1999, sem fins lucrativos atuando 

em todo estado de Sergipe. 

A ADEVISE realiza várias atividades nas áreas de educação, mobilização, 

cultura, música, esporte lazer, profissionalização e mercado de trabalho.  

 

 

8. Resultado da pesquisa 

 

Em pesquisa realizada no dia 30 de setembro de 2011 através de um questionário 

o qual foi aplicado à presidenta Maria Ubiraci Mendonça da Silva, tendo como objetivo obter 

conhecimento sobre o interesse de inserção do mercado de trabalho por parte dos associados e 

se os mesmos recebiam Beneficio de Prestação Continuada – BPC dentre outras perguntas. 

A cerca da busca por uma vaga no mercado de trabalho foi nos dado a resposta 

que a maioria já havia procurado emprego, porém foram ignorados pelas empresas ou 

instituições as quais os associados procuraram. 

No que diz respeito ao BPC recebem aproximadamente 320 (trezentos e vinte 

associados), onde a minoria possui carteira de trabalha assinada.  

Conclui-se, no entanto que ainda a inserção no mercado de trabalho para as 

pessoas com deficiência visual é deficitária, pois o descrédito no que refere à potencialidade é 

algo relevante; levando assim a um apego no Beneficio de Prestação Continuada – BPC. 

 



10 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

Haverá um dia, em que a palavra inclusão não mais será propagada pela 

humanidade, pois ela já fará parte do convívio de todos, como o ar que faz parte do nosso 

viver. 

A humanidade não mais olhará a pessoa com deficiência meramente pela 

deficiência, mas, verá as potencialidades que a mesma possui.    

A acessibilidade, não será objeto de preocupação do poder público, pois as novas 

construções serão erguidas, dentro das normas técnicas e as antigas construções estarão 

adaptadas a serviço de todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência; havendo assim, uma 

preocupação com toda a humanidade, respeitando o direito de ir e vir de todo cidadão.  

A comunicação, esta, não mais terá distinção seja qual for à deficiência, pois 

haverá uma preocupação de todos em compreender e se comunicar com cada ser humano 

dentre suas especificidades e singularidade. 

O homem entenderá que o que de fato tem valor, não custa nada. As pessoas 

devem ser valorizadas e respeitadas pelo que são respeitando-as e sendo respeitadas, 

indistintamente de raça, credo, cor ou genética. 

Não seremos acéfalos e cegos a ponto de cometer os mesmos erros do passado, 

indulgentes, intransigentes com seres humanos, que por serem diferentes fisicamente e/ou 

mentalmente, são fadados ao insucesso econômico e social. 
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QUESTIONÁRIO 
 

 
1- Nome da associação. 

R – Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe - ADEVISE 

2- Endereço da associação. 
R – Av. Pedro Paes de Azevedo 761 - Bairro Grageru – Aracaju – SE  

3- Nome do (a) presidente (a) da associação. 
R – Maria Ubiraci Mendonça da Silva 

   
4- Esta associação é composta de quantos associados? 

R – 565 associados 
 

5- Quantos já foram em busca de oportunidade de emprego no mercado de trabalho? 
(   ) maioria  ( x) minoria 

    

6- Qual foi o resultado? 

(  ) satisfatório     (  x ) ignorado    (  x  ) entraria em contato depois 

(  ) outro  qual? ___________________________________________ 

 

7- Quantos associados recebem o BPC? 
R – Aproximadamente 320 
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8- Quantos associados trabalham com carteira assinada? 

(   )  maioria  (x ) minoria       

          

        

Obrigada pela colaboração! 

 

 

 Aracaju, 30 de setembro de 2011.  

 

 


