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RESUMO 

 

Em muitos aspectos, a vida da pessoa com deficiência não é diferente das demais pessoas. 

Ela é uma pessoa capaz, mas que possui limitações físicas ou mentais, não sendo fácil, muitas 

vezes, o processo de inclusão social. Este trabalho teve como objetivo identificar os principais 

elementos que dificultam a inserção dos Portadores de Necessidades Especiais (PNE’s) Visuais 

no mercado de trabalho brasileiro. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

periódicos, livros e outras publicações científicas, sendo possível identificar uma pequena 

participação dos deficientes visuais no mercado de trabalho ao longo deste período, justificada 

não pela falta de um sistema legal protetivo, mas por outras dificuldades verificadas nesse 

processo. Assim, cabe ao psicólogo auxiliar os PNE’s visuais no enfrentamento de suas 

dificuldades, a lidar com a exclusão, e a sociedade a desenvolver um olhar mais reflexivo e 

favorecedor da inclusão no mercado de trabalho desta população.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em muitos aspectos, a vida da pessoa com deficiência não é diferente das demais pessoas. 

Ele possui momentos de alegria e de tristezas, derrotas e conquistas, em outras palavras, bons e 

maus momentos, mas se diferenciam em uma particularidade, são vítimas constantes de 

preconceitos e discriminações. (CAVALCANTE, 1997) 

Infelizmente, têm-se notícias de que os povos antigos tinham o costume de tirar a vida do 

recém nascido com alguma deficiência física. (CAVALCANTE, 1997) 

Mesmo com os avanços científicos e sociais da humanidade moderna ainda não foi 

suficiente para mudar totalmente este quadro de preconceito. Certamente, isso se deve a uma 

visão distorcida por parte de alguns. 

Segundo Cavalcante (1997), há no fundo um sentimento velado de rejeição contra tudo o 

que é diferente, que é “defeituoso” e que causa mau estar. Utiliza-se de rejeição, afastando o PNE 

(Portador de Necessidade Especial) do convívio social. Pode-se concluir que esta vertente deve 

ser estudada, pois estaria aí a origem para o impedimento ao desenvolvimento do PNE como 

cidadão. 

A pessoa com deficiência é uma pessoa capaz, mas que possui algumas ou algumas 

limitações físicas ou mentais. O bem da verdade, a pessoa com deficiência não precisa e não quer 

o sentimento de pena de ninguém, mas apenas busca condições humanas e matérias que lhe 

permita viver como as demais pessoas. (HERCULANO, 2004) 

Incluí-las não é fácil,  a sociedade, as empresas e as próprias pessoas, ás vezes, mesmo que 

não intencionalmente são um pouco preconceituosas. Muitos acreditam que incluir pessoas 

deficientes principalmente no mercado de trabalho, pode vir a gerar muitos problemas, pois 

consideram este grupo de pessoas incapaz de trabalhar, desenvolver e pensar direito, portanto, 

passam a serem consideradas pessoas que não dão um bom rendimento e podem até causar 

prejuízos (HERCULANO, 2004). 

Na constituição Brasileira e na legislação existente, a pessoa com deficiência tem proteção 

especial. No que tange as garantias constitucionais, o Brasil possui um sistema legal de proteção 

bem encadeado. 

Dentre os quais este trabalho destaca a parte de destinada a assistência social: 
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“A assistência social será prestada aos necessitados, independentemente de contribuição á 

seguridade social, com objetivo de habilitar e reabilitar á vida comunitária, garantindo um salário 

mínimo mensal à pessoa deficiente que comprovar não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou tê-la provida por sua família” (art. 203, IV e V). retirar - isso aqui é pago para 

aqueles que recebem o BENEFÍCO E NÃO TRABALHAM, portando não se aplica 

 

Dentro desta assistência social, daremos ênfase a inserção do portador de necessidades 

especiais visuais no mercado de trabalho - retirar. 

No que se refere ás relações de trabalho, a Portaria n°772, de 26.8.99, do Ministério do 

Trabalho, permite a contratação de pessoa deficiente, sem a caracterização de emprego com o 

tomador de serviços, quando:  

a) realizada com a intermediação de entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e 

de comprovada idoneidade, que tenha por objetivo assistir a pessoa com deficiência;  

b) a entidade assistencial intermediadora comprove a regular contratação de portadores de 

deficiência nos moldes da consolidação das leis trabalhistas;  

c) o trabalho destinar-se a fins terapêuticos, desenvolvimento da capacidade laborativa 

reduzida devido a deficiência, ou inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e 

 d) igualdade de condições com os demais trabalhadores, quando os deficientes estiverem 

inseridos no processo produtivo da empresa (art. 1°); entre muitas outras, além de leis e decretos. 

(SANTOS, 2014) 

Assim, a pequena participação dos deficientes no mercado de trabalho e na geração de 

riquezas para o país não decorre da falta de um sistema legal protetivo, “mas sim da carência de 

ações, estímulos e instituições que viabilizem, de forma concreta, a formação, habilitação, 

reabilitação e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”. (SILVA, 2008) 

Esta assistência social decorre a uma responsabilidade social.  

Este é um conceito que trata de forma ética a relação socialmente responsável da empresa 

em todas as suas ações, políticas e, práticas e em suas relações com o ambiente; isso significa 

responsabilidade social da empresa em relação á comunidade, ao poder público, aos 

consumidores, ao mercado aos acionistas e aos demais participantes que, de alguma maneira, 

relacionam-se com a empresa. Responsabilidade social empresarial é hoje uma forma de filosofia 

de gestão de empresas. (OLIVEIRA, 207) 

Faz-se necessário dar oportunidade de desenvolvimento a pessoa com deficiência, pois 

desta forma saem ganhando: a sociedade, o gestor, o individuo com deficiência e a organização 
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que recebe adequadamente. O gestor de uma organização, ou mesmo apenas setorial deve 

perceber que foco em treinamento somente, não contribui para o desenvolvimento 

organizacional, individual e social. (REIS, 2009) 

 Assim, surgem questões como: As pessoas com deficiência visual são bem atendida na 

sociedade de um modo geral? Eles possuem inserção no mercado de trabalho? 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em torno de 0,05% da 

população possui deficiência visual grave (baixa visão e cegueira), sendo que esse número 

poderia chegar a 1% em países subde-senvolvidos (Jornal da Tarde, 6/05/2001). Com base nestas 

estimativas, o número de deficientes visuais no país se situaria entre 800 mil e 1,6 milhão de 

pessoas.  

Mas, segundo o IBGE, com base no censo de 2000, o número de pessoas com deficiência 

visual (considerados incapazes ou com pequena ou grande dificuldade permanente de enxergar) 

no país, é de 16.573.937 (quase 10% da população), embora o número dos que têm “grande 

dificuldade permanente de enxergar” seja 2.398.472 (1,4%) enquanto os “incapazes de enxergar” 

(cegos) somam 159.824 pessoas (perto de 0,1% da população). (BRUMER, 2004) 

Historicamente as pessoas com deficiência visual são vítimas de estereótipos e 

discriminações  rotuladas como desviantes do que se considera o padrão de normalidade dos 

seres humanos. Conforme Ventura (2001), expressões como “tão bonitinho e cego”, “pobrezinho 

coitado” e “coitado do ceguinho” mal disfarçam o sentimento de superioridade, mesmo que 

involuntária, de quem as pronuncia. Conseqüentemente, essas pessoas vêm sendo tratadas como 

objetos da ação e da piedade sociais 

No Brasil, vêm sendo implementados diversos dispositivos legais com vistas à inclusão do 

deficiente visual: a) criação de um órgão (CORDE), vinculado à Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos do Ministério da Justiça (1989); b) obrigação das empresas com cem ou mais 

empregados a preencherem de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, desde que habilitadas (1998); c) legislação 

sobre o voto do eleitor deficiente visual analfabeto (1998); d) instituição da Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que propõe o desenvolvimento de uma 

ação conjunta entre o Estado e a sociedade civil, visando assegurar a “plena integração” da 

pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural e o respeito e 

reconhecimento de seus direitos “sem privilégios ou paternalismos” (1999); e) obrigatoriedade 

dos estabelecimentos de ensino público e particular a ofertar matrícula em cursos regulares, 

oferecer educação especial realizada por uma equipe multiprofissional e oportunizar benefícios 

iguais aos conferidos aos demais educandos (1999); f) obrigatoriedade das instituições de ensino 

superior em oferecer aos alunos portadores de deficiência solicitantes a adaptação das provas 
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seletivas de ingresso e das avaliações das disciplinas, o fornecimento dos apoios necessários e de, 

no mínimo, uma sala de apoio ao portador de deficiência visual, utilizada durante todo o curso, g) 

fixação de critérios especiais para concursos públicos, com a reserva de um percentual mínimo 

de cinco por cento das vagas disponíveis a pessoas portadoras de deficiência (1999); h) 

instituição, no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho, de Núcleos de Promoção da 

Igualdade de Oportunidades e de Combate à Discriminação, encarregados de coordenar ações de 

combate à discriminação em matéria de emprego e profissão (2000), entre outros.( BRUMER, 

2004) 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar os principais elementos que dificultam a inserção dos PNE’s visuais no mercado 

de trabalho brasileiro. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Verificar como se dá a inserção do deficiente visual no mercado de trabalho, levantar 

questões referentes ao trabalho para portadores de deficiência visual. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema abordado que norteou a leitura. Para 

isso recorremos a periódicos, livros e outras publicações cientificas que tratam do assunto.  

Após a leitura e fichamento, discutimos os resultados coletados e finalizamos com um 

relato sobre o estudo.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este trabalho aborda o tema “a inclusão do deficiente visual no mercado de trabalho”. 
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Muitas empresas vêm o deficiente como um funcionário especial que não precisa atingir 

metas, necessita de um tratamento diferenciado, que não é cobrado por suas responsabilidades 

profissionais, e só esta lá para cumprimento da lei.  

Essa visão deve ser repensada, os deficientes podem e devem ser cobrados como qualquer 

outro funcionário, não devem ser tratados com diferença, está nas empresas para realizarem seus 

trabalhos, de forma onde possa mostrar seu potencial.  

Os índices de deficientes empregados no Brasil, segundo o Censo 2000 e RAIS 2010, onde 

é possível observar que uma pequena porcentagem dos deficientes estão empregados hoje, 

havendo um grande potencial a ser explorado pelos governos e empresas, a fim de contribuir para 

a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com esses dados mostra-se que 

existem ainda muitos deficientes em busca de um emprego, e também muitas empresas em 

buscas desses profissionais, só é preciso unir os interesses em comum, mas para isso é necessário 

que o governo interfira não só impondo leis mas também promovendo ações para contribuir nas 

inclusões.  

Também existem “as dificuldades encontradas pelas empresas e deficientes na contratação, 

seja por despreparo das empresas ou dos deficientes” para exercer uma função laboral. Essas 

dificuldades é observada no decorrer do trabalho, como o despreparo do profissional, a 

desqualificação. 

Com os benefícios oferecidos pelo governo que muitas vezes o deficiente opta por não 

trabalhar formalmente para receber, e acabam trabalhando informalmente às vezes até com 

negócios próprios impossibilitando a empresa de incluí-los em seu quadro de funcionários.  

Apesar de existirem ferramentas que auxiliam na inclusão muitas empresas não têm acesso 

a elas principalmente as pequenas empresas que não possuem capital para investir em 

equipamentos de apoio e adaptações tornando inviável a contratação do deficiente.  

As pessoas que possuem algum tipo de deficiência seja ela física ou mental tem o direito de 

receber uma atenção especial, voltada para a sua necessidade específica, para que possam 

desenvolver sua personalidade, fortalecer sua auto-estima e alcançar o máximo na sua capacidade 

profissional.   Salienta-se ainda que essa pesquisa constitua, apenas, uma abordagem teórica ao 

assunto, onde buscou-se, tentar despertar no âmbito empresarial a importância da inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho e os benefícios que ambos pode obter com essa 

inclusão.  
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5. CONCLUSÃO 

 

O portador de deficiência visual é uma pessoa como as demais, com preferências, 

habilidades, aptidões, dificuldades, interesses e capacidade produtiva. Necessita apenas de 

oportunidade para desenvolver suas potencialidades. 

No campo da atividade profissional no Brasil, seja na área comercial, industrial ou rural, 

existem profissões compatíveis com o desempenho do deficiente visual, nos diversos níveis de 

formação. Tais profissões podem ser exercidas pelo deficiente na qualidade de empregado, 

profissional autônomo ou como empresário. 

Convém ressaltar a importância do desenvolvimento de ações voltadas para a preparação 

para o trabalho. Se a pessoa que está ingressando no mercado de trabalho não adquiriu a 

experiência profissional normalmente exigida, a habilitação torna-se imprescindível. Estas ações 

podem ser desenvolvidas tanto em nível de organização de cursos quanto de encaminhamento 

para os já existentes no mercado. 

Ao concluir este estudo, espera-se propiciar aos serviços, que atuam na área de 

encaminhamento profissional, o desenvolvimento de ações práticas que permitam ao deficiente 

visual conquistar seu direito ao trabalho e, conseqüentemente, atingir sua independência 

financeira, auto-realização e integração social. 

Este não é um trabalho acabado, devendo o mesmo ser aperfeiçoado. O grupo está, 

portanto, aberto a sugestões e críticas. 
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