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RESUMO 

 

Objetivo: Verificar por meio de reflexão acadêmica quais são os apoios necessários 

a eliminação de barreiras para pessoas com deficiência visual e baixa visão no 

mercado de trabalho com vistas a inclusão produtiva deste segmento a partir da 

percepção das mesmas. Para tanto, os debates focam também as estratégias 

profissionais e metodologias que podem ampliar o acesso das pessoas com 

deficiência ao emprego agregando qualidade ao trabalho desenvolvido e garantindo 

a sua permanência nos cargos com maior eficiência. Métodos: Com vista ao 

levantamento de informações utilizamos neste trabalho o nível descritivo da 

pesquisa exploratória e desenvolvemos, um Instrumento de pesquisa (questionário) 

que foi divido em duas partes: I – Dados Pessoais e II - Questionários. O 

questionário foi elaborado virtualmente no ambiente Formulários Google com o título 

“Apoios na Empregabilidade para pessoas com deficiência visual e baixa visão – 

Formulários Google”. Foram convidados a participar da pesquisa 232 indivíduos com 

deficiência visual e baixa visão, pertencentes a uma lista da rede de 

relacionamentos da pesquisadora. Do total de questionários recebidos 30 foram 

considerados válidos. Resultados: Após as análises das respostas recebidas 

observamos que para a maioria das pessoas com deficiência visual e baixa visão o 

uso das tecnologias e a metodologia do Emprego Apoiado se configuram em boas 

práticas com vistas a inserção no mercado de trabalho, bem como permitem que 

estes profissionais desenvolvam seu trabalho com maior autonomia e competência. 

Conclusões: É preciso divulgar a Metodologia do Emprego Apoiado para a 

sociedade em geral, com foco, principalmente, nas empresas que precisam atender 

o estabelecido na Lei de Cotas e inserir em seu quadro de profissionais pessoas 

com deficiência. Para além disso, faz-se necessário capacitar os profissionais que 

atuarão como consultores do Emprego Apoiado, bem como as pessoas com 

deficiência que serão direcionadas para as vagas de trabalho disponíveis. E, realizar 

o acompanhamento pontual das pessoas com deficiência empregadas com vistas a 

minimizar problemas, reduzir barreiras e desenvolver estratégias capazes de garantir 

a permanência destes profissionais nos cargos ocupados. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To verify through academic reflection which are the support needed to 

remove barriers for people with visual impairment and low vision in the labor market. 

Therefore, the discussions also focus on the professional strategies and 

methodologies that enhance the access of people with disabilities to employment 

adding quality to the work and ensuring their stay in office more efficiently. Methods: 

In order to collect information used in this study it was developed a questionnaire 

which was divided into two parts: I - Personal Data and II - Questionnaires. The 

questionnaire was designed virtually in Forms environment titled "Support the 

Employment for people with visual impairment and low vision - Google Forms." They 

were invited to participate in the study 232 patients with visual impairment and low 

vision, belonging to a list of the researcher's network of relationships. Only, thirty 

questionnaires received were considered valid. Results: After the analysis of the 

responses received it was noted that for most people with low and impaired vision 

the use of technology and the Supported Employment methodology are configured in 

good practices with a view to entering the labor market and allow these professionals 

develop their work with greater autonomy and competence. Conclusions: It is 

necessary to disclose the Employment Supported Methodology for society in general, 

focused mainly on companies that must meet the provisions of the Quotas Act and 

insert in your professional people with disabilities. Furthermore, it is necessary to 

train professionals who will act as the Supported Employment consultants and 

people with disabilities who are directed to the job openings available. And perform 

timely follow-up of people with disabilities employed in order to minimize problems, 

reduce barriers and develop strategies to ensure the permanence of these 

professionals in the occupied positions. 
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2 
 

 
 

Sabe-se que as pessoas com deficiência vêm enfrentando, ao longo dos 

tempos, inúmeras barreiras a sua inclusão de fato e de direito. Essas barreiras se 

constituem em obstáculos que extrapolam os limites da comunicação, da 

acessibilidade arquitetônica e atitudinal, e resultaram, durante muitos anos, numa 

visão assistencialista dos governos e das políticas públicas em relação a este 

segmento populacional. 

As pessoas com deficiência permaneceram escondidas da sociedade 

brasileira até meados do Século XX quando são inauguradas no Brasil as primeiras 

associações para o atendimento desse público. 

 

Esse movimento impulsionado, sobretudo, pelo cenário internacional, que a 
partir de 1948 com o advento da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, iniciou um amplo e profundo debate sobre os direitos iguais e 
inalienáveis como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo 
(SNPD, 2010. p. 10). 
 

O desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência associado ao estigma 

que estes sujeitos carregaram durante muito tempo, na esteira da proteção das 

famílias que as afastavam do convívio com o outro, ou por vergonha ou por zelo, fez 

com que estes sujeitos ficassem invisíveis por um longo período. 

No entanto, não foi possível ao nosso país ficar alheio as transformações que 

estavam ocorrendo no mundo. Assim como também não foi possível as pessoas 

com deficiência, seus representantes legais e aqueles que já realizavam trabalhos 

na perspectiva da inclusão social daqueles, deixar passar em brancas nuvens os 

movimentos internacionais que rompiam com esta visão ultrapassada da deficiência 

como doença e como sinônimo de incapacidade. 

Impelidas pelos movimentos internacionais de ruptura com o que já estava 

posto e era de conhecimento público e notório por parte da sociedade conservadora, 

as pessoas com deficiência passam então a se organizar em grupos constituindo um 

importante movimento de participação política no âmbito do processo de redemocratização 

do Brasil. 

 

Esse espaço foi sendo construído com muita luta, embates políticos, mas 
também, com conquistas importantes, embora, em muitos momentos sob a 
omissão do governo e com total invisibilidade por parte da sociedade (Idem). 
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A Constituição da República Federativa do Brasil1 - CF (1988) se constituiu 

como um marco importante deste avanço uma vez que estabelece em seu artigo 1º 

seus fundamentos, com destaque para o Inciso III – a dignidade humana (BRASIL, 

1988. s/n2). O Título II de nossa Carta Magna vai abordar os Direitos e Garantias 

Fundamentais, em seu Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. 

Com destaque para o Art. 5º quer vai dizer 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...] (BRASIL, 1988. s.n). 

 

No segundo capítulo da CF de 1988: Dos Direitos Sociais, a partir da redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010, são definidos os direitos sociais: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (Idem). 
 

Vale lembrar que no período da Constituinte 

 

[...] os grupos de pessoas com deficiência tiveram um protagonismo notável, 
conseguindo que seus direitos fossem garantidos em várias áreas da 
existência humana. Da educação, à saúde, ao transporte, aos espaços 
arquitetônicos. Foi realmente uma vitória a se comemorar sempre que 
conseguimos avançar na legislação que regulamenta tais dispositivos 
constitucionais (SNPD, 2010. p. 11). 
 

Estes grupos demarcaram espaços e trouxeram para a visibilidade a realidade das 

pessoas com deficiência, provocando reações e desacomodando a ordem da coisa pública. 

Isso não se constituiu em algo simples, bem como os resultados observados nos dias atuais 

ainda exigem mudanças mais significativas e impactantes na vida destas pessoas. A 

organização dos movimentos sociais na década de 1970 e a abertura política do período 

foram necessárias aos avanços percebidos, ainda que de forma tímida, nos cinquenta anos 

subsequentes. Os movimentos históricos de luta das pessoas com deficiência pelos seus 

direitos têm permeado as políticas públicas em nível nacional, estaduais e municipais. 

 

                                                           
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 28 jul 
2016. 
2 Utilizarmos as letras: s/n quando nos referirmos ao texto de artigos da Constituição da República 
Federativa do Brasil, significando sem número de página uma vez que estamos utilizando como fonte 
o documento disponível na internet, não paginado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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A busca pelo reconhecimento de direitos por parte de grupos considerados 
marginalizados ou discriminados marcou a emergência de um conjunto 
variado e rico de atores sociais nas disputas políticas. Assim como as 
pessoas com deficiência, os trabalhadores, as mulheres, os negros, os 
homossexuais, dentre outros com organizações próprias, reivindicavam 
espaços de participação e direitos. Eram protagonistas do processo de 
redemocratização pelo qual passava a sociedade brasileira. Ao promoverem 
a progressiva ampliação da participação política no momento em que essa 
era ainda muito restrita, a atuação desses grupos deu novo significado à 
democracia (SNPD, 2010. p. 12). 
 

Atualmente novos valores são agregados às pessoas com deficiência, como: 

empoderamento (uso do poder pessoal para fazer escolhas e assumir o controle da 

situação de cada um) e responsabilidade (de contribuir com seus talentos podendo 

atuar junto à sociedade com o intuito da inclusão de todas as pessoas com ou sem 

deficiência). 

Na história do Movimento das Pessoa com Deficiência no Brasil há consensos 

e dissensos, unidade e divisão, e parte destes conflitos é criada pelos movimentos 

sociais que buscam criar uma identidade coletiva para determinado grupo, 

representativo de uma tipologia da deficiência especifica. 

 

Um dos objetivos dessa afirmação identitária é dar visibilidade e alterar as 
relações de força no espaço público e privado. O sentimento de 
pertencimento a um grupo é elemento discursivo importante para mobilizar 
qualquer luta política. Os movimentos sociais são formados pela diversidade 
de identidades, porém, unificadas nas experiências de coletividade vividas 
pelas pessoas. A unidade é aEAçada por fatores como a disputa pelo 
poder, pela legitimidade da representação e pela agenda da luta política 
(SNPD, 2010. p. 13).  
 

A Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, explicita em seu artigo 2º que cabe 

ao Poder Público e seus órgãos assegurar que às pessoas portadoras de deficiência 

exercitem de forma plena seus direitos básicos. 

O Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que consolida as 

normas de proteção as pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. 

No Capítulo III – Das Diretrizes, o Decreto explicita em seu Inciso III que a inclusão 

das pessoas portadoras de deficiência deve ser prioridade em todas as iniciativas 

governamentais relacionadas à educação, saúde, trabalho, edificação pública, à 

previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer. De maneira implícita estamos falando aqui de acessibilidade. 

O artigo 32 do citado Decreto define 
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Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados 
dos recursos necessários para atender toda pessoa portadora de 
deficiência, independentemente da origem de sua deficiência, desde que 
possa ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e tenha 
perspectivas de obter, conservar e nele progredir (BRASIL, 1999: 144). 
 

O que significa dizer que as questões que envolvem a inclusão produtiva das 

pessoas com deficiência sempre perEAram as discussões que abarcam este público 

e as políticas públicas desenvolvidas para este segmento, principalmente, no campo 

educacional e da assistência social. 

 

O discurso da inclusão social hoje modula seu enfrentamento das 
persistentes e gritantes desigualdades na compreensão aceita 
voluntariamente ou sob pressão, de que pobreza, miséria, discriminações, 
violência não podem ser enfrentadas sem que se leve em conta aspectos 
culturais e identitários. Seja como variáveis explicativas das desigualdades, 
seja como recurso fundamental à superação, louva-se a multiciplidade, o 
brilho e a força das diferenças como trunfo e não tanto/mais como um 
obstáculo à justiça social. Porém, não é simples, fácil, nem livre de 
ambiguidades o caminho que leva à aproximação entre os temas da cultura 
e da identidade e as políticas de inclusão social (BURITY, 2006:39). 
 

Em 2008, a II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

ocorrida em Brasília, cujo tema central foi “Inclusão, Participação e Desenvolvimento 

– Um novo jeito de avançar, se organizou a partir de três eixos temáticos: 1 – saúde 

e reabilitação profissional; 2 – educação e trabalho; e 3 – acessibilidade. Estiveram 

presentes 1.798 pessoas (delegados, autoridades, convidados, acompanhantes, 

expositores e as equipes técnicas e de apoio, sendo que as discussões realizadas 

no âmbito da II Conferência foram significativas para a inclusão das pessoas com 

deficiência e o desenvolvimento de novas ações e políticas públicas para o 

segmento. Naquela ocasião surge como proposta  

 

Assegurar a educação profissional da pessoa com deficiência, em parceria 
com instituições da educação profissional, alocando recursos orçamentários 
para esse fim, assegurando a inclusão digital e a preparação para o 
aproveitamento no mercado de trabalho de acordo com a Lei de Cotas 
(BRASIL, 2012c. p. 51). 
 

O Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.  

A Convenção apresenta, em seu artigo 27 – Trabalho e Emprego 
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1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao 
trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse 
direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de 
sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho 
que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os 
Estados Partes salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao 
trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no 
emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim 
de, entre outros: 
a) Proibir a discriminação baseada na deficiência com respeito a todas 
as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições 
de recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, 
ascensão profissional e condições seguras e salubres de trabalho; 
b) Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de 
igualdade com as demais pessoas, às condições justas e favoráveis de 
trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho 
de igual valor, condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação 
de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho; 
c) Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus 
direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com as demais 
pessoas; 
d) Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas 
de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação no trabalho e 
de treinamento profissional e continuado; 
e) Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como assistência na 
procura, obtenção e manutenção do emprego e no retorno ao emprego; 
h) Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, 
mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir programas 
de ação afirmativa, incentivos e outras medidas; 
j) Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoas com 
deficiência no mercado aberto de trabalho; (Idem. p. 53 – 55). 
 

No livro “Avanços das Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência”, o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver sem Limite - PVSL, 

instituído pelo Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, nasce como uma das 

políticas públicas implementadas a partir da II Conferência Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e institui entre suas ações a Bolsa-Formação para pessoas 

com deficiência que tinha, como objetivo inicial, a garantia de 150 mil vagas para 

pessoas com deficiência até 2014 através do Pronatec, meta que, em consonância 

com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008), hoje se estende a todas as vagas ofertadas no Pronatec 

como prioritárias para este público. 

O PVSL ressalta o compromisso do Governo Federal com as prerrogativas da 

Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, que se compromete, como signatário, a desenvolver 
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ações que visem a inclusão das pessoas com deficiência em todas as instâncias da 

sociedade através do desenvolvimento e implementação de políticas públicas para 

este segmento. Organizado em quatro eixos o PVSL aborda as questões que 

envolvem o Acesso à Educação, a Inclusão Social, a Acessibilidade e a Atenção à 

Saúde. 

De acordo com o texto da Cartilha do PVSL 

 

Atualmente, 45,6 milhões de pessoas declaram possuir algum tipo de 
deficiência, segundo o Censo IBGE/2010 (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). A proposta do Viver sem Limite é que a 
convenção aconteça na vida das pessoas, por meio da articulação de 
políticas governamentais de acesso à educação, inclusão social, 
atenção à saúde e acessibilidade. Elaborado com a participação de 
mais de 15 ministérios e do Conade (Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência), que trouxe contribuições da sociedade 
civil, o plano envolve todos os entes federados e prevê um 
investimento total no valor de R$ 7,6 bilhões até 2014 (BRASIL, 2013. 
p.8 -9).. 
 

A mudança de paradigma do modelo caritativo para o modelo social, 

fundamentada em uma base sólida e consistente, foi capaz de permitir a construção 

de uma nova perspectiva sobre a deficiência que ainda precisa investir no 

empoderamento desse segmento. Essa mudança de concepção da política do 

estado Brasileiro vem acontecendo nos últimos 30 e poucos anos e, ao situar suas 

demandas no campo dos Direitos Humanos, amplia suas possibilidades de 

entendimento e de governamentalidade. 

A consequente organização das pessoas com deficiência em grupos se 

constituiu em um importante movimento que também refletiu na nova organização 

das ações e políticas voltadas para esse público. Estes grupos demarcaram espaços 

e trouxeram para a visibilidade a realidade das pessoas com deficiência, provocando 

reações e desacomodando a ordem da coisa pública. Isso não se constituiu em algo 

simples, bem como os resultados observados nos dias atuais ainda exigem 

mudanças mais significativas e impactantes na vida destas pessoas na perspectiva 

do desenvolvimento de políticas públicas inovadoras para as pessoas com 

deficiência. 

Segundo Morosini e Bittar in Franco e Bittar (2006. p.165) políticas públicas 

são aquelas de responsabilidade do Estado quanto à formulação, implementação e 

manutenção, estabelecidas com base num processo de tomada de decisões que 

envolvem diferentes organismos da sociedade política e entidades da sociedade 
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civil. Ainda que formuladas num processo contraditório e complexo, envolvem 

interesses de vários segmentos que desejam garantir direitos. Para os autores é 

preciso pensar em política pública com caráter de política social. Esta política social 

visa à diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 

socioeconômico. 

 

Para enfrentar a pobreza e as desigualdades existentes na sociedade, o 
Estado produz as políticas sociais, “[...] abrangendo ações nas áreas da 
saúde, previdência e assistência social, cultura, comunicação e educação 
[...]” (2000:2) (MOROSINI e BITTAR, 2006). 

 

O atual movimento macro político brasileiro vem se desenhando com 

propostas cada vez mais integradas e sistêmicas, pautadas no conceito de Novo 

Desenvolvimentismo, que compreende que este processo deve aliar crescimento 

econômico e enfrentamento das desigualdades sociais. Nesta direção a pasta da 

Saúde (através do Ministério da Saúde), além do investimento na consolidação de 

seus diálogos com Educação e Assistência Social, busca fortalecer seu intercâmbio 

com o Desenvolvimento Econômico e com a Ciência e Tecnologia (C&T). Percebe-

se que o afinamento destas políticas pode provocar crescimento econômico, 

mudanças positivas na base produtiva e tecnológica da saúde e, consequentemente 

maior equidade e qualidade de vida para a população (VIANA et. al., 2011; 

GADELHA, MALDONADO, COSTA, 2012). 

O caráter sistêmico dessa parceria (Ministério da Saúde e C & T) evidencia-

se, principalmente, através de dados que mostram que a saúde no Brasil movimenta 

um mercado anual de R$ 160 bilhões de reais, com uma base produtiva que 

responde por cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB), gerando 

aproximadamente 12 milhões de empregos diretos e indiretos e que mobiliza parte 

significativa do investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P & D), o que é 

explicado também por seu potencial de operar como catalizador de inovações 

tecnológicas, tidas como formas de competição na sociedade globalizada e 

capitalista onde nos inserimos (VIANA et. al., 2011; GADELHA, MALDONADO, 

COSTA, 2012). 

Portanto, entendemos que é preciso estimular o desenvolvimento destas 

relações entre saúde e P & D com vistas ao desenvolvimento de novas estratégias 

que possam garantir o exercício da cidadania para todas as pessoas com 

deficiência. 
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Gadelha, Maldonado e Costa (2012) advogam que as políticas intersetoriais 

devem pautar-se na utilização estratégica do que chamam de Complexo Econômico 

Industrial da Saúde (CEIS), definido como conjunto articulado de atores que 

produzem bens e equipamentos, atores que prestam serviços em saúde e os 

consumidores. 

Segundo estes autores, o CEIS é fracionado em três subsistemas, a saber:  

1) O Subsistema de base química e biotecnológica, que abrange as 

indústrias farmacêuticas, produção de vacinas, reagentes para diagnóstico, entre 

outros bens;  

2) O Subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais, bastante 

heterogêneo e que comporta equipamentos diversos como seringas, instrumentos 

cirúrgicos, equipamentos médico-hospitalares, cadeiras de roda, etc.; e 

3) O Subsistema de serviços de Saúde, que compreende a prestação de 

serviços e procedimentos em saúde.  

O Subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais comporta, por sua 

vez, além de outros equipamentos, alguns Produtos de Tecnologia Assistiva 

utilizados como apoios pelas pessoas com deficiência visando eliminar as barreiras 

existentes (sejam elas de comunicação, atitudinais, arquitetônicas, instrumentais, 

programáticas e/ou de método) proporcionando assim a garantia de direitos. 

O direito à acessibilidade: Arquitetônica, Comunicacional, Metodológica, 

Instrumental, Programática e Atitudinal também está contemplado na Legislação 

Brasileira e, na perspectiva inclusiva, podemos destacar a: 

a) Acessibilidade comunicacional: não deve haver barreiras na 

comunicação interpessoal, escrita e virtual (Melo, 2008:31). 

b) Acessibilidade Metodológica: não deve haver barreiras nos métodos e 

técnicas de estudo, de trabalho, de ação comunitária e de educação dos filhos; e 

c) Acessibilidade Instrumental: não deve haver barreiras nos 

instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo, de trabalho e de lazer ou 

recreação. 

Nesse sentido a ideia do Design Universal pode nortear o desenvolvimento e 

a avaliação de ferramentas e métodos que podem auxiliar nos processos de 

inclusão das pessoas com deficiência. 
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A idéia subjacente ao Design Universal é que produtos e ambientes devem 
ser adequados, de forma direta, a um amplo número de pessoas, diferentes 
quanto à percepção visual, auditiva, à mobilidade, ao controle dos 
movimentos, à altura, ao peso, à maneira de compreender e se comunicar, 
entre tantos outros aspectos (PUPO; MELO; FERRÉS, 2008. p. 32). 

 

Em suma 

 

Promover soluções de acessibilidade numa perspectiva de Design Universal 
pode potencializar a convivência e a participação na sociedade na 
igualdade de direitos e deveres, na maior extensão possível, sem 
discriminação (PUPO; MELO; FERRÉS, 2008. p.33). 
 

No que tange a esta pesquisa a ênfase se dá na acessibilidade metodológica 

e na acessibilidade instrumental. 

 

Este entendimento amplo para acessibilidade, relacionado aos vários 
aspectos que interferem no convívio e na participação na sociedade, aliado 
ao Design Universal, pode contribuir para o delineamento de uma sociedade 
para todos (MELO, 2008. p.31). 
 

Precisamos pensar que mesmo com o Design Universal iremos nos deparar 

com situações nas quais será impossível chegarmos a situações que atendam todos 

os sujeitos indiscriminadamente, no entanto, os princípios do Design Universal 

podem nortear o desenvolvimento e a avaliação de ambientes, produtos e serviços 

na perspectiva inclusiva (idem). 

Algumas reflexões são necessárias, como: o uso equitativo deste design; a 

flexibilidade deste uso que deve contemplar uma ampla variedade de preferências e 

habilidades subjetivas; a facilidade do uso que deve ser simples e intuitivo; a 

disponibilização de informações perceptíveis, ou seja, o design comunica a 

informação necessária efetivamente ao usuário; deve exigir um baixo esforço físico 

dos usuários; e por fim, tamanho e espaço para aproximação e uso: tamanho 

apropriado e espaço são oferecidos para aproximação, alcance, manipulação e uso, 

independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário (MELO, 

2008. p.31). 

De forma abreviada podemos pensar que a promoção de soluções de 

acessibilidade na perspectiva do Design Universal potencializa a convivência e a 

participação dos diferentes sujeitos na sociedade, na igualdade de direitos e 

deveres. 
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A necessidade de aprofundamento na temática dos apoios é significativa no 

momento em que reconhecemos que existem 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência no Brasil, como já citamos neste texto, e existem, apenas 325,3 mil 

vínculos empregatícios declarados na Relação Anual de Informação Social (RAIS 

2011) como referentes a este segmento, representando 0,70% dos vínculos 

empregatícios no Brasil. Alguns recortes trazidos pela RAIS 2011 indicam que 213,8 

mil empregados com deficiência eram do sexo masculino (65,74% do total) e 111,4 

mil mulheres (34,26% do total) em 2011. 

Optamos por fazer um recorte em relação a tipologia da deficiência dos 

sujeitos desta pesquisa porque entendemos que o número de pessoas com 

deficiência visual (cegueira ou baixa visão) é significativo porque, de acordo com o 

Censo do IBGE de 2010, 6.5 milhões de pessoas informaram apresentar algum tipo 

de deficiência visual (3,5% do total de pessoas com deficiência no Brasil), sendo que 

destas 528.624 são cegas e 6.056.654 tem baixa visão. 

Frente a essa situação, a sociedade deve estimular a adoção de mecanismos 

que não permitam que está população fique à margem da sociedade. As pessoas 

com deficiência necessitam ser incluídas e para isso é necessário adequar os 

sistemas sociais como: educação, cultura, lazer e trabalho, entre outros, as 

especificidades dessas pessoas. Essa mudança precisa eliminar as barreiras que 

excluem certas pessoas com deficiência do convívio com os outros e mantem 

afastadas aquelas que foram excluídas. A eliminação das barreiras existentes deve 

ser um processo contínuo, além de contar com um esforço da sociedade no sentido 

de acolher todas as pessoas, independentemente de suas diferenças individuais e 

das suas origens na diversidade humana. 

No Brasil ainda que o tema deficiência, embora tenha ganhado notoriedade 

na última década e possua uma legislação bastante avançada, permite a 

observação de que a sociedade pouco fez para mudar uma realidade repleta de 

barreiras, preconceitos e discriminação. 

No mercado de trabalho essa situação de despreparo aparece de modo ainda 

mais clara. No Brasil, 30 milhões de pessoas com deficiência têm idade para 

trabalhar, mas desse total, somente 330 mil têm carteira assinada (0,011% do total). 

Estes trabalhadores estão distribuídos no mercado de trabalho: 175 mil são pessoas 
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com deficiência físicas; 73 mil são surdos; 22 mil são cegos; e 4 mil têm mais de 

uma deficiência, dados da RAIS 2011. 

Para apoiar esse enorme contingente de pessoas com deficiência que ainda 

estão fora do mercado formal de trabalho, o Brasil criou a Lei nº 8.213/91, conhecida 

como Lei de Cotas (regulamentada no ano de 2000), que obriga em seu artigo 93 

que as empresas a contratarem um percentual mínimo de empregados com 

deficiência ou reabilitados, que varia de acordo com a somatória dos números de 

empregados de todos os seus estabelecimentos – incluindo matriz e filiais, não 

importando onde estejam localizadas – nas seguintes proporções: 

- De 100 a 200 empregados: 2%; 

- De 201 a 500 empregados: 3%; 

- De 501 a 1.000 empregados: 4%; e 

- Acima de 1.000 empregados: 5%. 

No Serviço Público também é assegurado a pessoa com deficiência uma 

reserva de vagas, definida pelo artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 

1988, e pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990. Estes dois documentos 

legais garantem a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em 

concursos públicos para o provimento de cargos cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência dos profissionais aprovados nas seleções. 

Essas duas leis embora tenham o objetivo de garantir as pessoas com 

deficiência o acesso ao mercado de trabalho, com igualdade de oportunidades e 

condições, ainda se configuram como políticas afirmativas que não eliminam as 

tantas barreiras encontradas pelo segmento das pessoas com deficiência. 

É preciso lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Lei nº 13.146/20153 em seu artigo 101 altera 

o Artigo 93 da Lei de Cotas que passa a vigorar com a seguinte redação 

 

Art. 93. (...) 
§ 1o A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da 
Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 
(noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado 
somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com 
deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. 
§ 2º Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática 
de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de 
empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por 

                                                           
33 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm Acesso 
em 26 jul 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando 
solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados 
ou aos cidadãos interessados. 
§ 3o Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação 
direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de 
que trata a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 

No entanto, não conseguimos observar avanços significativos naquilo que 

tange a inclusão produtiva das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

porque o investimento na remoção das barreiras não está sendo realizado de forma 

efetiva. 

Dessa forma, percebe-se que é necessário discutir em profundidade o tema 

dos apoios como estratégia de eliminação das barreiras as quais, em interação com 

os impedimentos físicos, sensoriais e intelectuais das pessoas, produzem a 

deficiência, conforme conceito estabelecido pela Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas e seu Protocolo 

Facultativo. 

 

Artigo 9 
Acessibilidade 
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 
independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, 
os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar 
às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e 
barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros 9BRASIL, 
2012. p.18). 

 

Os apoios como estratégias de eliminação das barreiras que impedem o 

acesso de pessoas com deficiência visual e baixa visão ao mercado de trabalho 

aparecem destacados de forma relevante neste documento internacional nos temas 

da tecnologia assistiva, educação, habilitação e reabilitação para inserção no 

emprego, dentre outros. 

A pesquisa abordada neste texto permite identificar e caracterizar os apoios 

como os serviços destinados as pessoas com deficiência e baixa visão cujo enfoque 

se dá na metodologia do Emprego Apoiado (EA) e os produtos de Tecnologia 

Assistiva (está) de acordo com a necessidade apresentada pelo público 

entrevistado, no âmbito das adequações do posto de trabalho, dos instrumentos, 
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métodos e remoção de outras barreiras visando a inclusão econômica deste 

segmento. Nos próximos capítulos apresentaremos a metodologia utilizada na 

pesquisa, bem como, traremos de forma mais detalhada alguns conceitos 

importantes tais como: Tecnologias Assistivas e Emprego Apoiado. 
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2 OBJETIVOS 
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Esta pesquisa busca verificar por meio de reflexão acadêmica quais são os 

apoios necessários a eliminação de barreiras para pessoas com deficiência visual e 

baixa visão no mercado de trabalho. Para tanto, os debates focam também as 

estratégias profissionais e metodologias que podem ampliar o acesso das pessoas 

com deficiência ao emprego, agregando qualidade ao trabalho desenvolvido e 

garantindo a sua permanência nos cargos com maior eficiência. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar quais são os apoios necessários a eliminação de barreiras 

para pessoas com deficiência visual e baixa visão no mercado de trabalho; 

 Identificar quais os produtos de tecnologia assistiva que mais atendem 

as necessidades das pessoas na adaptação de postos de trabalho destinados para 

pessoas com deficiência visual e baixa visão; e 

 Refletir sobre a utilização da Metodologia do Emprego Apoiado para 

pessoas com deficiência visual e baixa visão e seus efeitos na prática laboral. 
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3 CONCEITOS IMPORTANTES: Tecnologia Assistiva e Metodologia do 

Emprego Apoiado 
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Os termos Tecnologia Assistiva e Metodologia do Emprego Apoiado são 

fundamentais para as análises desta pesquisa, por isso, neste capítulo 

apresentaremos o referencial teórico que ampara as discussões propostas nesta 

perspectiva. 

 

3.1 Tecnologia Assistiva (TA) 

Cabe destacar que existem no mundo diversas definições para Tecnologia 

Assistiva (TA), bem como para Metodologia do Emprego Apoiado, que também é 

considerada como serviço ou estratégia dentro da Tecnologia Assistiva. Para os 

autores Cook e Hussey (1995), Tecnologia Assistiva corresponde a definição dada 

pela American with Disabilities Act (ADA), ou seja 

 

[...] uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e 
práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas 
funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiências (COOK & 
HUSSEY, 1995). 
 

A respeito dessa definição Berschi (2013) afirma que 

 

A TA deve ser então entendida como um auxílio que promoverá a 
ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará a 
realização da função desejada e que se encontra impedida por 
circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento (BERSCHI, 2013. p. 2). 

 

Já em Portugal a definição de TA considera as estratégias, serviços e práticas 

que favorecem e ampliam as atividades das pessoas com deficiência. No país 

entende-se por ajudas técnicas qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e 

prática utilizada por pessoas com deficiência e pessoas idosas, especialmente, 

produzidos ou geralmente disponíveis para prevenir, compensar, aliviar ou 

neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a autonomia e 

a qualidade de vida dos indivíduos (PORTUGAL, 2007). 

No Brasil o conceito de Tecnologia Assistiva, elaborado em 2007 pelo Comitê 

de Ajudas Técnicas (CAT), estabelece 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social (Fonte: Assitiva.com.br, sem ano/sem página4). 

                                                           
4 Disponível em: http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html Acesso em 27 jul 2016. 

http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html
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Percebe-se que, de acordo com essa definição, a estratégia de Emprego 

Apoiado pode ser considerada como Tecnologia Assistiva. Mas, devido ao seu 

caráter de modificar a vida dos indivíduos com deficiência, que são beneficiados, 

essa metodologia pode ainda ser classificada como Tecnologia Social (ITS, 2010). 

Essa estratégia é uma ferramenta que agrega informação e conhecimento 

para mudar a realidade e construir pontes entre as necessidades e as soluções 

encontradas para elas (ITS, 2010). Assim, a Tecnologia Social visa solucionar 

questões e demandas com foco humano e social, através da utilização de produtos, 

dispositivos, equipamentos e novos procedimentos e metodologias (GARCIA, 2011). 

 

3.2 Metodologia do Emprego Apoiado (EA) 

 

Essa metodologia nasceu há mais de 30 anos nos Estados Unidos e na 

Europa a fim de se contrapor ao modelo de oficinas abrigadas, com o intuito de tirar 

do confinamento institucional as pessoas com deficiência, principalmente, 

intelectual, que tinham vontade de trabalhar, inserindo essas, posteriormente, no 

mercado de trabalho competitivo com os mesmos direitos e condições dos demais 

trabalhadores de uma empresa. 

Hoje, na Europa a Metodologia do Emprego Apoiado (EA) é amplamente 

difundida e já está consolidada em diversos países tendo, inclusive, legislação 

própria. Existem diversas associações que atuam com este foco no continente, tais 

como: a European Union of Supported Employmente (EUSE) que define o Emprego 

Apoiado como um conjunto de ações de assessoria, orientação e acompanhamento 

personalizado, dentro e fora do local de trabalho, realizadas por preparadores 

laborais e profissionais especializados para que a pessoa com deficiência encontre e 

mantenha um emprego remunerado em empresas do mercado formal de trabalho 

nas mesmas condições em que os trabalhadores que desempenham funções 

equivalentes atuam (EUSE, 2011). 

Os primeiros programas de Emprego Apoiado se realizaram a finais da 

década de 1970 e começo dos anos 80 (WEHMAN, MOON, EVERSON, WOOD e 

BARCUS, 1988), em projetos-piloto ligados à atividades de pesquisa e extensão nas 

Universidades de Virgínia, de Oregon, de Washington e de Wisconsin, destacando-
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se o professor Paul Wehman (WEHMAN, 1981, 1992, 2012), que tem sido 

considerado uma das referências fundadoras do Emprego Apoiado.  

Tendo como referência a experiência norte-americana, o Emprego Apoiado se 

expande desde o final dos anos 80 na Europa, sendo implementados projetos 

semelhantes aos norte-americanos na Irlanda, na Espanha, em Portugal, na 

Holanda, na Noruega e Finlândia... O projeto Open Road, desenvolvido por Christy 

Lynch na St. Michael’s House na Irlanda é considerado o primeiro projeto de 

Emprego Apoiado na Europa. Y no início dos da década de 1990 já se encontram 

funcionando projetos na Península Ibérica, como por exemplo o Projeto AURA em 

Barcelona, o primeiro da Espanha, o Projeto de Emprego Apoiado em Mallorca, 

desenvolvido por Fernando Bellver, e o Programa Horizon em Portugal, criado por 

Augusto Souza na entidade RUMO – Cooperativa de Solidaridade Social, (APEA, 

IMSERSO, 1998; VERDUGO e JORDAN DE URRIES, 2003, BELLVER, 2012; 

JORDÁN DE URRÍES, 2006 e 2008; SOUSA, et Al.,2005; VERDUGO e RAMIS, 

2004; WEHMAN, 2012). 

Podemos afirmar que a Metodologia Emprego Apoiado é uma metodologia 

porque envolve o caminho ou a via para a realização de algo. O que é coerente com 

o significado da palavra metodologia, que deriva de método do Latim “methodus” e 

tem como campos de estudo os melhores métodos praticados em determinada área 

com vistas a produção do conhecimento. 

Neste sentido a EA se desenvolve em etapas cujo foco é individualizado e 

tem como objetivo desenvolver e potencializar as habilidades das pessoas com 

deficiência, bem como atuar em relação as necessidades (desejos) das mesmas. 

A EA propõem incluir no mercado formal de trabalho pessoas com 

dificuldades de encontrar, por meios próprios, um emprego de maneira e prepará-las 

para desempenhar suas funções nos postos de trabalho mediante a assistência 

pessoal de um preparador laboral ou técnico/consultor de Emprego Apoiado que 

entenda as necessidades, tanto da pessoa com deficiência, quanto da empresa, 

sendo capaz de adequar ou ainda, de criar vagas, para que essas pessoas possam 

atuar de maneira autônoma ao exercer suas competências, satisfazendo ambas as 

partes. 

A Metodologia do Emprego Apoiado não se caracteriza pelo assistencialismo, 

ou seja, o empregador deve estar satisfeito com a qualidade e a produtividade do 
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trabalho oferecido pelo empregado, que deve estar satisfeito com a função exercida 

e as condições do emprego, que deverão ocorrer em igualdade às de seus 

companheiros (GARCIA, 2011). 

Segundo Verdugo e Jordán (2010), a Metodologia do Emprego Apoiado tem 

como objetivo principal oferecer um acompanhamento profissional que constitua 

grupos de apoio naturais, formados por pessoas cujo saber e atuação em relação 

aos direitos das pessoas com deficiência é significativo ou ainda, por pessoas que 

se dispõem a cooperar com o processo de inserção no mercado de trabalho deste 

público. As pessoas com deficiência devem participar ativamente deste processo 

através: da formulação de planos, metas e/ou estratégias; e do 

desenvolvimento/adaptação de meios, instrumentos e ações que implicarão na 

construção do grupo de apoio capaz de respeitar as individualidades de cada perfil 

e, com e a partir disto, é possível delinear projetos de vida. Nos países europeus 

essa metodologia é aplicada para apoiar pessoas com deficiência intelectual, já no 

Brasil ela está sendo utilizada para apoiar todas as deficiências. 

Achamos por bem destacar que a Revista de Administração e Inovação de 

Stanford (Review of Administration and Innovation) inclui a Metodologia de Emprego 

Apoiado como uma das recentes inovações sociais no ano de 2009. 

Cabe notar em relação aos objetivos da presente investigação que os apoios 

constituem eixo fundamental e indispensável da metodologia do Emprego Apoiado. 

A noção de apoio percorre com presencia notória toda a história do conceito do 

Emprego Apoiado. A ênfase no apoio está explícita tanto na mais recente definição 

de Emprego Apoiado da EUSE, aqui utilizada, que enfatiza se tratar de “um conjunto 

de ações” de apoio, como também nos primeiros conceitos utilizados desde as 

origens da elaboração teórica da metodologia.  

Nessa perspectiva, a relevância do apoio dentro do conceito do Emprego 

Apoiado foi enfatizada por BROOKE, WEHMAN, INGE e PARENT (1997), quando 

afirmam que 

Um dos maiores pontos fortes do emprego apoiado é a pura simplicidade do 
seu conceito: apoiar pessoas com deficiências graves ou significativas na 
obtenção e manutenção da um emprego competitivo mediante planos 
personalizados de apoio. (BROOKE, WEHMAN, INGE e PARENT, 1997. p. 
3. Grifos nossos). 

 

Enquanto, “conjunto de apoios”, JORDAN DE URRÍES observa que no 

Emprego Apoiado, o apoio 
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Pode vir de múltiplas e diferentes fontes. O trabalho do pessoal 
especializado em emprego na comunidade consiste em conjuga-las e ativa-
las na medida do necessário para conseguir que o desempenho do 
trabalhador e o desenvolvimento da sua atividade profissional e da sua 
carreira sejam os desejados a serem alcançados (JORDAN DE URRÍES, 
2006.p.: 23). 
 

O “conjunto de apoios” que o Emprego Apoiado desenvolve pode ser 

categorizado em três tipos:  

a) Os apoios realizados pela pessoa especializada na prestação dos 

serviços de Emprego Apoiado, consultor ou técnico de emprego apoiado, e que são 

inerentes ás fases da metodologia do Emprego Apoiado; 

b) Os denominados “apoios naturais”; e 

c) Os produtos de tecnologia assistiva ou tecnologia de apoio. 

A seguir, será especificado esse conjunto de apoios, lembrando que a 

Metodologia do Emprego Apoiado consiste em preparar uma pessoa com deficiência 

ou com dificuldades de inserir-se no mercado para um posto de trabalho por meio de  

assistência pessoal de um consultor ou técnico de EA. Essa estratégia analisa o 

potencial e o perfil dessas pessoas, os compara com as vagas e necessidades de 

trabalho de uma empresa, permitindo assim, encontrar ou criar uma vaga que 

beneficie os dois lados, sem se caracterizar como assistencialismo, ou seja, o 

empregador deve estar satisfeito com a qualidade e produtividade do trabalho 

oferecido pelo empregado, assim como o empregado satisfeito com a função 

exercida e com as condições do emprego, as quais deverão ocorrer em igualdade às 

de seus companheiros de trabalho. 

Aqui no Brasil foi realizado em 2010 o Seminário Internacional de Emprego 

Apoiado, realizado pelo Instituto de Tecnologia (ITS Brasil) em parceria com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Ainda em 2010, a parceria do ITS, do 

MCT e do Grupo de Estudos (completar com o nome por extenso do GEAE) da 

Pontifícia Universidade Católica (completar com o estado) resultou no Curso 

Internacional de Emprego Apoiado que teve como docentes mestres vindos da 

Universidade de Salamanca/Espanha. Entre os profissionais que atuaram no Curso 

estavam Verdugo e Jordán importantes referencias mundiais sobre o assunto. Mais 

recentemente, o Instituto de Tecnologia Social (ITS) com o apoio do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) criou um curso a distância na modalidade Educação a 
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Distância (EAD) destinado à formação de Consultores em Emprego Apoiado, para 

atender a uma demanda crescente nessa área. 

No Brasil algumas organizações já trabalham com a Metodologia do Emprego 

Apoiado, cuja base é a criação de grupos de apoio na família, na empresa e na 

comunidade e envolve a contratação de um consultor/preparador laboral que 

mediará os interesses do candidato e as necessidades da empresa. Porém, no início 

as ações estavam concentradas em atender as pessoas com deficiência intelectual 

e de desenvolvimento e as primeiras colocações de emprego apoiado conseguiam 

mais vagas no setor de serviços como: supermercados, restaurantes, hotéis, 

lanchonetes e bancos, por exemplo. Hoje, os empregos apoiados envolvem quase 

todos os setores e categorias de trabalho e o Movimento de Emprego Apoiado, ao 

longo de sua história, vem conquistando espaço para todos os tipos de deficiência, 

incluindo as psicossociais e as múltiplas (BETTI, 2011). 

 

3.2.1 Etapas da Metodologia de Emprego Apoiado 

 

Na primeira etapa da Metodologia de Emprego Apoiado: o consultor ou 

técnico de Emprego Apoiado elabora o perfil vocacional da pessoa com deficiência 

com base na análise do instrumento específico que permite: conhecer bem a pessoa 

usuária do serviço; suas habilidades; seus conhecimentos; seus desejos e anseios; 

seus gostos; suas potencialidades; e o tipo de trabalho gostaria de fazer, entre 

outras informações relevantes. Para isso é feita uma anamnese que viabiliza, ao 

seguir técnicas específicas, o aproveitamento ao máximo do tempo disponível para o 

atendimento e produz um diagnóstico (para além do entendimento clínico da 

palavra) seguro e que permitirá o desenvolvimento de ações e estratégias 

individualizadas (EUSE, 2005 e 2010). 

Na segunda etapa da Metodologia do Emprego Apoiado, a partir do perfil 

vocacional observado, o consultor ou técnico de Emprego Apoiado, busca um posto 

de trabalho adequado às potencialidades e habilidades da pessoa com deficiência 

no mercado competitivo EUSE, 2005 e 2010). 

Na terceira etapa da Metodologia de Emprego Apoiado ocorre a formação e o 

treinamento do profissional com deficiência dentro do posto de trabalho, auxiliado 

pelo consultor ou técnico de EA sob a égide da ideologia que roga que: aprende-se 

fazendo EUSE, 2005 e 2010). 
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Na quarta etapa da Metodologia de Emprego Apoiado o consultor ou técnico 

de EA procura identificar os apoios necessários para que as pessoas com 

deficiência desenvolvam as atividades de maneira autónoma. Esses apoios devem 

respeitar a acessibilidade universal e visar a remoção de barreiras: arquitetônicas, 

de comunicação de processos ou ainda o desenvolvimento e/ou adaptação de 

produtos de Tecnologia Assistiva necessários ao exercício dos profissionais com 

deficiência. Muitas vezes, o consultor ou técnico de EA desenvolve, também, 

procedimentos, recursos e/ou ajudas que tornam mais fácil a realização das 

atividades (com eficácia e segurança) inerentes ao posto de trabalho no qual a 

pessoa com deficiência atua EUSE, 2005 e 2010). 

A última fase da Metodologia do Emprego Apoiado (quinta etapa) envolve a 

retirada progressiva do consultor ou técnico de EA com o objetivo de que a pessoa 

com deficiência desenvolva e alcance maior autonomia no posto de trabalho 

ocupado. Esta etapa envolve também a disponibilização de produtos ou recursos 

necessários ao trabalho e precisa que o trabalhador com deficiência tenha a sua 

disposição as adequações necessárias para que consiga exercer com autonomia as 

tarefas e atividades para as quais ele foi contratado, independentemente da 

presença do consultor ou técnico do EA. 

Os apoios naturais se revestem de uma importância impar na Metodologia do 

Emprego Apoiado, porque cabe ao técnico de Emprego Apoiado desenvolver esses 

apoios, de forma que a pessoa com deficiência através desses apoios, 

progressivamente, esteja mais solidamente vinculada nas tarefas quotidianas do 

emprego e incluída na comunidade, e, assim, o técnico de emprego apoiado possa 

diminuir sua intensidade de trabalho, delegando ou repassando, por assim dizer, sua 

assistência para os apoios naturais. 

Os apoios naturais podem ser concebidos, conforme MURPHY e ROGAN, 

como 

 

Qualquer assistência, relações e interações que possibilitem à pessoa 
assegurar, manter e avançar num trabalho da sua escolar na comunidade; 
que se correspondam com as rotinas típicas do trabalho e com as ações 
sociais de outros empregados; e que enriqueça a vida social do indivíduo no 
trabalho e fora dele, entre seus companheiros e outros membros da 
comunidade (MURPHY e ROGAN, 1994. p. 4). 
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Os apoios naturais a serem desenvolvidos pelo técnico de Emprego Apoiado 

durante a aplicação das fases da metodologia são enormemente variados e 

diversos, até o ponto de BUTTERWORTH, HAGNER, KIERNAN e SCHALOCK 

(1996) terem falado de um “modelo multidimensional” dos apoios, classificando-os 

em três dimensões: 

a) Recursos de apoio, que são as fontes proporcionadoras de apoio e que 

ajudam na melhor inclusão da pessoa com deficiência, na retenção no emprego e na 

diminuição de conflitos, problemas ou estresse... Recursos de apoio podem ser: 

pessoas, procedimentos ou rotinas, assim como ferramentas ou equipamentos; 

b) Processos de apoio: que podem ser “espontâneos” (quando surgem 

iniciados por familiares ou companheiros de trabalho sem serem desenvolvidos 

especificamente pelo técnico de Emprego Apoiado), ou “facilitados” (quando 

familiares ou companheiros de trabalho a instâncias do técnico de Emprego 

Apoiado); e 

c) Da cultura da empresa: que se classificam em “típicos”, quando são 

parte da cultura da empresa ou “modificados” os apoios naturais típicos da cultura 

da empresa precisam de modificações. 

O importante a ser levando em conta na provisão de apoios naturais consiste 

na otimização deles, uma vez que a necessidade de apoios por parte das pessoas 

com deficiência ao longo da vida pode variar ou flutuar, devendo, então, procurar 

sempre a melhor adequação às necessidades e objetivos mudando ou perseguindo 

sempre a melhora da autonomia da pessoa com deficiência. 

Cumpre destacar, também, que a ênfase nos apoios implica numa mudança 

fundamental, radical mesmo, na forma de atenção e prestação de serviços para as 

pessoas com deficiência. Conforme notam BROOKE, WEHMAN, INGE e PARENT 

(1997) o paradigma dos apoios “deixa de lado o velho paradigma de prestação de 

serviços o lado e coloca o foco sobre o consumidor ou cliente” (BROOKE, 

WEHMAN, INGE e PARENT,1997: 4). 

Essa mudança de paradigma pode ser observada no seguinte quadro que 

compara o paradigma “velho” com o novo paradigma dos apoios ou suportes. 
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Quadro 1 – Paradigma anterior e Novo Paradigma 

Questão Paradigma anterior Novo Paradigma 

Qual é o problema? 
Falta de competências e 
motivação das pessoas 

Falta de suportes e planos 
integrados 

Onde reside o 
problema? 

Nos indivíduos  No sistema 

Qual é a solução? 
Avaliação, prescrição e 
integração em estruturas 
especiais 

Obtenção dos suportes 
necessários para o 
emprego competitivo 

Quem decide? Os profisionais 
Os indivíduos com apoio 
dos profissionais 

Fonte: APEA, 2005: 10. 

Conforme indicado nas colocações sobre o conceito de deficiência, essa 

mudança de paradigma está inserida na metodologia do Emprego Apoiado e 

sintoniza com a sensibilidade e propostas do movimento social das pessoas com 

deficiência. Não pode se esquecido que nas últimas décadas tem havido, graças à 

mobilização social das pessoas com deficiência e a convergência de diferentes 

estudos nas áreas da psicologia, sociologia, bioética e outras disciplinas, uma 

verdadeira revolução na concepção sobre as pessoas com deficiência. Numerosos 

estudos (ABBERLEY, 1995; MARKS, 1999; OLIVER, 1990; BARNES, 1997; 

SHALOCK (1999), questionam a concepção vigente na época, denominada de 

“modelo médico”, e postulam novas formas entender e de atender mediante políticas 

públicas às pessoas com deficiência, nas quais a causa e responsabilidade sobre a 

mesma não seja creditada à própria pessoa com deficiência, mas a relação dela 

com o ambiente, com a sociedade, com o sistema. Trata-se da superação do 

“modelo médico” para o “modelo social” ou para o “modelo dos direitos”, ou para o 

“modelo da diversidade” (PALACIOS e ROMAÑACH, 2007; PALACIOS, 2008).  

As pessoas com deficiência, desde os seus movimentos sociais, 

reivindicaram ser tratadas como pessoas, como sujeitos de direitos, em igualdade 

com as demais pessoas, como pessoas não inferiores, mas diversas e iguais em 

dignidade, direitos, autonomia, e participação social e política. Em resumo, o modelo 

social credita a situação de exclusão e dependência às barreiras que a sociedade 

impõe as pessoas com deficiência.  

Nesse sentido, a metodologia do Emprego Apoiado se situa, acompanha e 

nasce do movimento social das pessoas com deficiência, sendo que, como 

destacado pela Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA), o Emprego 

Apoiado não é somente uma metodologia, mas também, um movimento social. 
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Dessa forma, sabendo da problemática acerca da inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho bem como o acesso as Tecnologias Assistivas, 

bem como da existência de poucos estudos que enfoquem a metodologia do 

emprego apoiado, o presente estudo teve por objetivo averiguar a percepção de 

pessoas com deficiência visual e baixa visão sobre os apoios na inserção no 

mercado de trabalho e empregabilidade. 

Sabendo da problemática acerca da inserção das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, bem como das dificuldades em relação ao acesso as 

Tecnologias Assistivas de maneira geral e da existência de poucos estudos que 

enfocam a Metodologia do Emprego Apoiado no Brasil, vale relembrar que o 

presente estudo tem por objetivo verificar por meio de reflexão acadêmica quais são 

os apoios necessários a eliminação de barreiras para pessoas com deficiência visual 

e baixa visão no mercado de trabalho com vistas a inclusão produtiva deste 

segmento a partir da percepção das mesmas. 
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4 METODOLOGIA 
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Nesta pesquisa utilizamos a metodologia da pesquisa qualiquantitativa que 

engloba a metodologia qualitativa do tipo descritiva exploratória que compreende: a 

leitura de documentos e da legislação que aborda o mercado de trabalho com foco 

específico nas pessoas com deficiência visual (cegueira ou baixa visão); a 

realização do levantamento de dados e indicadores publicados sobre o tema; e a 

aplicação de um instrumento (questionário). 

Segundo Severino (2000), uma pesquisa qualitativa apresenta uma série de 

características importantes que justificam os rumos do texto e das informações nele 

contidas. A fim de validar estas informações é preciso evidenciar na construção 

textual rigor metodológico e confirmar dados empíricos que permitam a comparação 

entre o conteúdo, o levantamento das questões e suas ‘possíveis’ conclusões. A 

pesquisa qualitativa pressupõe uma construção pessoal, autônoma, criativa e 

rigorosa. E, de acordo com Gil (2008) 

 

Pode se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que 
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 
propostos. [...] A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos 
conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e 
outros procedimentos científicos. NA realidade, a pesquisa desenvolve-se 
ao longo de um processo que envolve inúmeras fases [...] (GIL, 2008. p. 
17). 

 

Ainda, conforme Duarte (2012) 

 

Tais conceituações se relacionam às diferentes classes às quais uma dada 
pesquisa pode pertencer. Assim sendo, quando seu objeto de estudo já se 
encontra prontamente definido, é chegado o momento de escolher quais 
procedimentos metodológicos serão utilizados para chegar a uma resposta, 
a uma definição, a partir daquilo que o pesquisador se propuser a analisar 
(DUARTE, 2012. Sem página). 
 

Em relação aos procedimentos técnicos podemos dizer que  

 

[...] apoiam-se nas análises: documental (que é muito semelhante à 
pesquisa bibliográfica), experimental (seleciona-se as variáveis que 
impactam no objeto de pesquisa) e de levantamento (que permite a 
interrogação direta de pessoas cujas práticas se quer conhecer e entender) 

(REAL, 2016. p. 10). 
 

Para a concretização dos objetivos deste trabalho é preciso observar que 

foram utilizadas as perspectivas trazidas pelas pesquisas exploratória e descritiva. 

Sobre a pesquisa exploratória, temos a seguinte definição 
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[...] tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. A Grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento 
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 
com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimules a 
compreensão (GIL, 2007.p.35). 
 

Já a pesquisa descritiva tem como finalidade a observação, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador, bem 

como a análise dos fenômenos sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. De 

acordo com Duarte (2012), a abordagem descritiva exploratória permite uma maior 

familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, enquanto a abordagem 

descritiva permite que sejam identificadas as características de uma população, 

fenômeno ou experiência, estabelecendo assim, relação entre as variáveis no objeto 

de estudo analisado. 

A pesquisa quantitativa  

 

[...] tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o 
raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da 
experiência humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar 
os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para 
apreendera totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o 
fenômeno (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004, p. 201). 
 

Dalfovo, Lana e Silveira (2008), explicitam que 

 

De uma forma geral, tal como a pesquisa experimental, os estudos de 
campo quantitativos guiam-se por um modelo de pesquisa onde o 
pesquisador parte de quadros conceituais de referência tão bem 
estruturados quanto possível, a partir dos quais formula hipóteses sobre os 
fenômenos e situações que quer estudar. Uma lista de consequências é 
então deduzida das hipóteses. A coleta de dados enfatizará números (ou 
informações conversíveis em números) que permitam verificar a ocorrência 
ou não das consequências, e daí então a aceitação (ainda que provisória) 
ou não das hipóteses. Os dados são analisados com apoio da Estatística 
(inclusive multivariada) ou outras técnicas matemáticas. Também, os 
tradicionais levantamentos de dados são o exemplo clássico do estudo de 
campo quantitativo (POPPER, 1972) (DALFOVO, LANA;. SILVEIRA, 2008. 
p. 7 -8). 
 

De acordo com as autoras o uso da metodologia quantitativa tem sido 

utilizado com frequência nas análises descritivas. 

 

Richardson (1989) expõe que este método é frequentemente aplicado nos 
estudos descritivos (aqueles que procuram descobrir e classificar a relação 
entre variáveis), os quais propõem investigar “o que é”, ou seja, a descobrir 
as características de um fenômeno como tal. Também, entre os tipos de 
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estudos quantitativos, segundo Diehl (2004) pode-se citar os de correlação 
de variáveis ou descritivos (os quais por meio de técnicas estatísticas 
procuram explicar seu grau de relação e o modo como estão operando), os 
estudos comparativos causais (onde o pesquisador parte dos efeitos 
observados para descobrir seus antecedentes), e os estudos experimentais 
(que proporcionam meios para testar hipóteses) (DALFOVO, LANA;. 
SILVEIRA, 2008. p. 7 -8). 

 

A partir do que foi abordado até aqui em relação as metodologias qualitativa e 

quantitativa achamos significativo destacar que as duas abordagens teóricas se 

mesclam e se constituem em outras possibilidades de análise que foram 

contempladas nesta pesquisa. 

Vale ainda destacar que o foco se dará sobre os apoios necessários a 

inserção das pessoas com deficiência visual (cegueira ou baixa visão) no mercado 

de trabalho e a proposta teórico metodológica que orienta a Metodologia do 

Trabalho Apoiado. 

Essa pesquisa de caráter descritivo pode assumir diversas formas: estudos 

descritivos; pesquisa de opinião; pesquisa de motivação; estudo de caso; e pesquisa 

documental. Em síntese, a pesquisa descritiva em suas diversas formas, trabalha 

dados e/fatos colhidos da própria realidade. E, para viabilizar está importante 

operação da coleta de dados são utilizados como principais instrumentos: a 

observação, a entrevista, o questionário e o formulário. De forma análoga ao que é 

feito nas pesquisas qualitativas aqui também podem ser avaliados um rol de 

alternativas como: entrevistas pessoais; entrevistas por telefone; cartas; 

questionários estruturados fechados; questionários semiestruturados e perguntas 

abertas; e com apresentação de cartões, objetos, material promocional etc. Trata-se, 

portanto, de um estudo transversal, descritivo e exploratório, de abordagem 

qualiquantitativa. 

Com vista ao levantamento de informações utilizamos neste trabalho o nível 

descritivo da pesquisa exploratória e desenvolvemos, em parceria com a Professora 

Doutora Eliana Ferretti, um Instrumento de pesquisa (questionário) que foi divido em 

duas partes: I – Dados Pessoais e II - Questionários. As questões do instrumento de 

pesquisa serão descritas no subcapítulo a seguir. 
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4.1 Instrumento de Coleta de Dados – Questionário 

 

Como já colocamos neste texto o instrumento de pesquisa é um questionário 

que foi dividido em duas partes. A primeira parte solicita os dados pessoais dos 

participantes (Nome; Idade; Sexo; Informação sobre a tipologia da deficiência; e 

Estado/Cidade onde mora); e a segunda parte traz 12 questões sendo que oito são 

fechadas (os participantes devem escolher apenas uma das opções disponíveis) e 

quatro abertas. 

O questionário foi elaborado virtualmente no ambiente Formulários Google 

com o título “Apoios na Empregabilidade para pessoas com deficiência visual e 

baixa visão – Formulários Google”. 

A seguir apresentamos as questões do formulário em ordem numérica e por 

parte do questionário. Para fins didáticos as questões abertas (presentes na 

segunda parte do questionário) serão indicadas pelos termos “questão aberta” e as 

fechadas serão sinalizadas pela numeração destaca em negrito. 

Parte I – Dados Pessoais 

1. Nome Completo: 

2. Estado: 

3. Idade: 

4. Sexo: 

5. Sua deficiência visual é (total (cegueira) ou baixa visão)? 

Parte II – Questionário 

1 - Quando você procurou um emprego: você teve o apoio de um profissional 

especializado na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho (sim 

ou não)? 

2 - Você acha que um profissional especializado poderia ajudar na sua 

colocação (questão aberta)? 

3 - O profissional responsável pela colocação fez um planejamento ou 

procurou saber quais eram suas habilidades, seus gostos e que tipo de trabalho 

você gostaria de fazer (sim ou não)? 

4 - Você acha que um estudo do seu perfil profissional seria importante para 

sua colocação no mercado de trabalho (sim ou não)? 
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5 - Você recebeu alguma capacitação ou treinamento antes de ocupar o posto 

de trabalho (sim ou não)? 

6 – O que você acha de ser treinado no posto de trabalho (questão aberta)? 

7 -  O posto de trabalho foi adequado as suas necessidades (sim ou não)? 

8 – Existiam produtos de Tecnologia Assistiva a sua disposição ou os 

processos foram modificados para atender a sua especificidade (questão aberta)? 

9 - Você foi consultado antes da contratação sobre quais adequações eram 

necessárias para que você pudesse exercer as tarefas do posto de trabalho para o 

qual foi contratado (sim ou não)? 

10 - Suas solicitações foram atendidas (sim ou não)? 

11 - Ser consultado sobre as adequações é importante (sim ou não)? 

12 – Comente sobre como foram suas inserções no mercado de trabalho 

(questão aberta)? 

A finalidade do questionário “Apoios na Empregabilidade para pessoas com 

deficiência visual e baixa visão – Formulários Google” foi explorar o tópico da 

empregabilidade de pessoas com baixa visão ou deficiência visual, utilizando a 

Metodologia do Emprego Apoiado. Segundo Gil (2010), o levantamento apresenta-

se como modalidade metodológica adequada por permitir um conhecimento direto 

da realidade, uma vez que o próprio entrevistado informa sua vivência, inibindo 

inferências subjetivas do pesquisador; e por permitir coleta de dados em curto 

espaço de tempo à custos relativamente baixos. 

 

4.2 Participantes da Pesquisa 

 

Foram convidados a participar da pesquisa 232 indivíduos com deficiência 

visual e baixa visão, pertencentes a uma lista da rede de relacionamentos da 

pesquisadora. Os convites foram realizados através de e-mail enviado e contato 

pessoal. A lista de pessoas continha indivíduos de todo o território nacional. Este 

convite eletrônico foi enviado em três datas consecutivas para recrutar o maior 

número de pessoas. A primeira data foi em 27 de julho, a segunda em 7 de 

setembro e a terceira em 16 de outubro de 2015. A cada convite enviado, foi 

solicitado também que os membros da lista replicassem a solicitação para outras 
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pessoas pertencentes as suas redes de relacionamento, como blogs e redes sociais 

como o Facebook. 

Para participar da pesquisa era preciso: possuir deficiência visual ou baixa 

visão; já ter pelo menos uma experiência de trabalho; ter 18 anos completos na data 

da coleta de dados; e ser alfabetizado. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética Institucional da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), sob o parecer de número 196.255, CAAE número 

12838213.0.0000.5504. 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

A coleta on-line iniciou-se no dia 27/07/2015 e foi encerrada no dia 

27/11/2015. Como resposta obtivemos 35 formulários preenchidos, sendo que, em 

um destes, o entrevistado não se identificou corretamente e quatro eram 

duplicações, portanto, do total de questionários recebidos 30 foram considerados 

válidos e cinco descartados. Por conseguinte, as análises e tabelas apresentadas 

neste texto tomarão como referência o total de 30 respostas válidas que 

correspondem a 100% do corpus de análise de pesquisa e os percentuais 

apresentados observarão essa totalidade. 

Gostaríamos de destacar que, quando enviamos o convite para que as 

pessoas respondessem ao questionário também solicitamos que as mesmas 

replicassem a solicitação para seus contatos. Porém, ainda assim não observamos 

um aumento no número de respostas recebidas. De forma resumida, 30 

questionários válidos representam 12,93% do total de questionários enviados. 

 

4.4 Sobre a Análise de Dados 

 

As análises descritivas dos dados demográficos (sexo, idade e estado) e das 

8 questões fechadas foram realizadas a partir de tabelas que sistematizaram as 

respostas recebidas. 

As análises das questões abertas foram realizadas tomando como referencial 

metodológico a técnica da Análise de Conteúdo. 
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[...] a Análise de Conteúdo é composta por procedimentos sistemáticos que 
proporcionam o levantamento de indicadores (quantitativos ou não) 
permitindo a realização de inferência de conhecimentos (CAVALCANTE; 
CALIXTO; PINHEIRO, 2014. p. 13). 

De acordo com os autores acima a Análise de Conteúdo enquanto método de 

organização e análise de dados possui características que implicam em: qualificar as 

vivências dos sujeitos e suas percepções sobre determinado objeto ou fenômeno; e 

aprofundar estudos quantitativos. 

 

Assim, a análise de conteúdo compreende técnicas de pesquisa que 
permitem, de forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes 
atreladas ao contexto da enunciação, bem como as inferências sobre os 
dados coletados. A escolha deste método de análise pode ser explicada 
pela necessidade de ultrapassar as incertezas consequentes das hipóteses 
e pressupostos, pela necessidade de enriquecimento da leitura por meio da 
compreensão das significações e pela necessidade de desvelar as relações 
que se estabelecem além das falas propriamente ditas (CAVALCANTE; 
CALIXTO; PINHEIRO, 2014. p. 14). 
 

De acordo com Minayo (2007) a Análise do Conteúdo compreende três 

etapas: pré-análise; exploração do material ou codificação e tratamento dos 

resultados obtidos; e interpretação. 

A etapa de pré-análise envolveu: leitura flutuante, desenvolvimento de 

hipóteses, definição dos objetivos e elaboração de indicadores que fundamentaram 

a interpretação. Na segunda etapa (exploração do material) os dados foram 

codificados a partir das unidades de registro. 

 

Durante a etapa da exploração do material, o investigador busca encontrar 
categorias que são expressões ou palavras significativas em função das 
quais o conteúdo de uma fala será organizado. A categorização, para 
Minayo (2007), consiste num processo de redução do texto às palavras e 
expressões significativas (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014. p. 
15). 

 

Ainda nesta etapa foi elaborada a categorização, que consistiu na 

classificação dos elementos segundo as suas semelhanças e por diferenciação, com 

posterior reagrupamento, em função de características comuns, contradições e 

antagonismos de cada relato. Estes procedimentos resultaram em quatro categorias:  

1) Profissional Especializado; 

2) Treinamento no posto de trabalho; 

3) Tecnologia Assistiva; e  

4) Inserção no mercado de trabalho. 
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Na terceira e última etapa da Análise de Conteúdo apresentamos a 

interpretação dos resultados. 

 

A partir daí, o analista propõe inferências e realiza interpretações, inter-
relacionando-as com o quadro teórico desenhado inicialmente ou abre 
outras pistas em torno de novas dimensões teóricas e interpretativas, 
sugerida pela leitura do material (MINAYO, 2007, apud CAVALCANTE; 
CALIXTO; PINHEIRO, 2014. p. 15). 
 

O que foi possível concluir a partir da realização das análises será explicitado 

no penúltimo capítulo deste texto: 6 Conclusões (página 75). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Neste capítulo apresentaremos a sistematização das questões divididas da 

seguinte forma: 1º) Parte I – Dados Pessoais; e 2º) Parte II – Questionário. 

Vamos relembrar o que já explicitamos neste texto: a coleta on-line iniciou-se 

no dia 27/07/2015 e foi encerrada no dia 27/11/2015, as análises e tabelas 

apresentadas tomarão como referência o total de 30 respostas válidas que 

correspondem a 100% do corpus de análise de pesquisa e os percentuais 

apresentados observarão essa totalidade. 

 

5.1 Análises da Parte I – Dados Pessoais 

 

Em relação aos dados pessoais foi solicitado: 

1. Nome Completo: 

2. Estado: 

3. Idade: 

4. Sexo: 

5. Sua deficiência visual é (total (cegueira) ou baixa visão)? 

Não apresentaremos as informações referentes a identificação das pessoas 

com deficiência visual e/ou baixa visão que responderam ao questionário porque 

não há necessidade de nominar os sujeitos (tópico 1. Nome Completo). 

A tabela 1 apresenta a sistematização das respostas referentes aos Estados 

dos entrevistados, Tópico 2 – Estado. 

Tabela 1 – Estados dos participantes da pesquisa 

ESTADO RESPOSTAS PERCENTUAL (%) 

Bahia 3 10 

Mato Grosso do Sul 1 3,33 
Minas Gerais 2 6,66 

Paraná 3 10 
Pernambuco 2 6,66 

Rio de Janeiro 1 3,33 
Rio Grande do Sul 1 3,33 

Santa Catarina 2 6,66 
São Paulo 15 50 

TOTAL 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

O maior percentual de respostas foi do estado de São Paulo que corresponde 

a 50% dos questionários válidos recebidos (15 ocorrências), em segundo lugar vem 

a Bahia e o Paraná cada um com três ocorrências (10% das respostas), Minas 

Gerais, Pernambuco e Santa Catarina apresentaram duas ocorrências cada (6,66% 
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das respostas) e Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vem na 

sequência com uma resposta cada que corresponde a 3,33 % do total (cada um). 

Entendemos que estes resultados podem refletir a proximidade dos entrevistados 

que devolveram os questionários com a pesquisadora que mora no estado e 

desenvolve um trabalho significativo na perspectiva dos direitos das pessoas com 

deficiência, uma vez que ela milita nesta área já há muitos anos. 

Abaixo apresentamos a tabela 2 que traz as informações sobre a idades das 

pessoas que responderam ao questionário (tópico 3 da Parte I – Dados Pessoais). 

Tabela 2 – Idade dos participantes 

IDADE RESPOSTAS PERCENTUAL (%) 

de 20 e 30 anos 9 30 

de 31 a 40 anos 10 33,33 

de 41 a 50 anos 6 20 

de 51 a 60 anos 4 13,33 

Não respondeu 1 3,33 

TOTAL 30 100 

Tabela elaborada pela pesquisadora. 

O maior número de respostas envolveu a faixa de 31 a 40 anos de idade (10 

ocorrências correspondentes a 33,33% do total de respostas), seguida por nove 

respostas de pessoas na faixa de 20 a 30 anos de idade (30% do total), seis 

pessoas estão concentradas na faixa de 41 a 50 anos de idade (20% das 

respostas), quatro pessoas pertencem a faixa de 51 a 60 anos de idade (13,33% do 

total) e uma pessoa não respondeu a esta questão (3,33%). A média de idade dos 

respondentes é de 35,26 anos. 

Em relação ao sexo dos participantes da pesquisa temos 20 respostas 

referentes ao sexo masculino (66,666 % do total) e dez respostas referentes ao sexo 

feminino (33,333% do total). Esta relação reproduz a situação encontrada no 

mercado de trabalho também pelas mulheres sem deficiência que ocupam menos 

vagas e percebem um salário menor do que os homens com ou sem deficiência. No 

momento da sistematização das respostas percebemos que uma questão que 

envolvesse o salário das pessoas com deficiência também seria significativa na 

perspectiva do diagnóstico e mapeamento do trabalho deste segmento, uma vez que 

poderíamos observar um importante indicador em relação a igualdade de 

oportunidades e de valorização do trabalho das pessoas com deficiência. Fica como 

sugestão para a continuidade da pesquisa. 
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A tabela 3 – Sexo dos participantes (abaixo) apresenta a sistematização das 

respostas recebidas em relação ao tópico 4. Sexo, da Parte I – Dados Pessoais do 

questionário. 

Tabela 3 – Sexo dos participantes 

Sexo Respostas Percentual (%) 

Feminino 10 33,333 

Masculino 20 66,666 

TOTAL 30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

O Observatório do Mercado de Trabalho Nacional do MTE em seu Boletim de 

Indicadores do Mercado de Trabalho – Pessoas com Deficiência Nº 035 extraídos do 

Cadastro geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referentes ao 3º 

Quadrimestres de 2010 (últimos dados sobre as pessoas com deficiência publicados 

no site do Ministério do Trabalho (MTE) a partir da RAIS 2009 e da CAGED 2010 

vão demonstrar que há uma discrepância entre o número de empregos gerados 

96,7% corresponderam ao emprego feminino (4.021 pessoas) e apenas 3,3% a 

homens (131 pessoas). Porém, a Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com 

Deficiência (BRASIL, 2012. p. 22) vai fazer referência a Taxa de Atividade da 

população (que mede o percentual de pessoas economicamente ativas na 

população de 10 ou mais anos de idade) de 10 anos ou mais com pelo menos uma 

das deficiências por sexo e tipo de deficiência destacando que, independente da 

tipologia da deficiência o percentual de homens empregados na semana de 

referência é sempre maior do que o das mulheres. Em relação ao público específico 

desta pesquisa que é a deficiência visual (cegueira e baixa visão) o percentual é de 

63,7% de homens empregados e 43,9% de mulheres. Nesta direção achamos 

relevante apontar que são necessários estudos mais atualizados sobre as relações 

que envolvem tanto a idade quanto o sexo das pessoas com deficiência inseridas no 

mercado de trabalho. 

Na Tabela 4 (na próxima página) temos as informações sobre a deficiência 

visual dos pesquisados, tópico 5 da Parte I – Dados Pessoais: Sua deficiência visual 

é total (cegueira) ou baixa visão? 

Tabela 4 – Cegueira ou Baixa Visão 

Deficiência Visual Homens Mulheres TOTAL PERCENTUAL 

Baixa visão 5 2 7 23,3 

Cegueira total 15 8 23 76,6 

                                                           
5 Disponível em: http://www3.mte.gov.br/observatorio/indicadores_boletim_03.pdf Acesso em 22 jul 2016. 

http://www3.mte.gov.br/observatorio/indicadores_boletim_03.pdf
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TOTAL 20 9 30 
 Tabela elaborada pela pesquisadora. 

Como podemos observar 76,6% dos entrevistados informou que tem 

deficiência visual total (cegueira total) o que representa 23 ocorrências e sete 

pessoas responderam que tem baixa visão (23,3%). A maior incidência de respostas 

em relação a cegueira total foi de pessoas do sexo masculino (15 ocorrências que 

correspondem a 65,21% do total de respostas de pessoas com deficiência visual 

total) e oito ocorrências de respostas de pessoas do sexo feminino (34,78% do total 

de respostas de pessoas com deficiência visual total). Uma proporção semelhante 

pode ser observada em relação aos dados de baixa visão apresentados na tabela 

porque cinco respostas foram de pessoas do sexo masculino (71,42% do total de 

respostas de pessoas com baixa visão) e duas respostas referentes a pessoas do 

sexo feminino (28,57% do total de respostas de pessoas com baixa visão). 

 

5.2 Análises da Parte II – Questionário 

 

Na primeira questão fechada perguntamos: 1 - Quando você procurou um 

emprego: você teve o apoio de um profissional especializado na inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho (sim ou não)? A tabela a seguir 

apresenta a sistematização das respostas recebidas. 

Tabela 5 – Existência de apoio de um profissional especializado para inserção no 
mercado de trabalho 

Opções Respostas Percentual (%) 

Sim 5 16,66 

Não 24 80 

Não respondeu 1 3,33 

TOTAL 30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

O alto índice de respostas negativas em relação a primeira questão da 

segunda parte do questionário (24 respostas que correspondem a 80% do total de 

respostas) evidencia que os investimentos em relação ao Emprego Apoiado ainda 

são incipientes no Brasil. Por outro lado, permite a observação de que a maioria das 

pessoas com deficiência conseguiu se empregar apesar de não ter nenhum apoio 

externo no momento de sua inserção no mercado de trabalho. O fato é que estudos 

que observam a efetividade desta inserção e o tempo de permanência destes 

profissionais no mercado de trabalho não existem o que, de certa forma, começa a 
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ser discutido com trabalhos de pesquisa da natureza do que ora apresentamos. É 

relevante sinalizar que na sequência do instrumento de pesquisa a questão 2 aborda 

especificamente o entendimento das pessoas com deficiência inseridas no mercado 

de trabalho em relação a ajuda de um profissional especializado na sua colocação. 

A questão 2 - Você acha que um profissional especializado poderia ajudar na 

sua colocação (questão aberta)? foi respondida de forma livre pelos entrevistados e 

permitiu elencar alguns pontos importantes em elação a atuação deste profissional 

tais. De forma sistematizada tivemos 21 pessoas respondendo afirmativamente a 

esta questão (70% do total de respostas), três pessoas respondendo não (10% do 

total), quatro pessoas respondendo talvez, não tem certeza ou depende (13,33% do 

total) e duas pessoas que não responderam à questão (6,66% do total), o que 

significa que a grande maioria dos profissionais inseridos no mercado de trabalho 

que responderam ao questionário acredita que a atuação de um profissional pode 

ajudar na colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Na tabela 6 sistematizamos as respostas recebidas a esta questão e 

apresentamos também as colunas que trazem as informações sobre o sexo dos 

participantes e o tipo de deficiência apresentada porque permitem a ampliação das 

discussões. Cabe um destaque: o conteúdo da terceira coluna que diz respeito as 

respostas dos entrevistados não foi alterado e/ou corrigido porque traz as respostas 

pontuais (importadas do formulário original) de cada um dos profissionais que 

respondeu ao questionário e entendemos que alterar seu conteúdo seria interferir na 

autoria. 

As respostas positivas serão sinalizadas na tabela através do uso de um *; as 

respostas negativas serão sinalizadas por dois asteriscos; as respostas que 

evidenciam dúvidas serão antecedidas por ***; e as aqueles que não responderam 

serão indicados pelas letras NR (em maiúsculas). 

 

Tabela 6 - Você acha que um profissional especializado poderia ajudar na sua 

colocação? 
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Sexo 
Sua deficiência 

visual é? 2- Você acha que um profissional especializado poderia ajudar na sua colocação? 

Feminino Total (cegueira) 
** Sinceramente não, pois é muito mais digno e satisfatório quando você mesmo se esforçou e conseguiu 
o emprego que tem. 

Masculino Total (cegueira) * Sim, pois me daria maior suporte. 

Feminino Total (cegueira) 

* Sim, principalmente na leitura do contrato de trabalho, na rescisão do mesmo e no apoio "psicológico" 
em perícias médicas, já que os médicos têm se mostrado reticentes e resistentes a redigir laudos 
médicos favoráveis às pessoas cegas e com baixa visão principalmente em concursos públicos, mesmo 
que elas comprovem ter todos os requisitos profissionais solicitados.  

Masculino Baixa visão 
* Nas minhas atividades, penso que o presente auxílio seria fundamental no início dos trabalhos, todavia 
não de maneira permanente.  

Masculino Baixa visão 

* SIM, ESSES PROFISSIONAIS TEM A VISÃO, QUE MUITAS VEZES O RECRUTADOR DA EMPRESA 
NÃO TEM, JA TIVE DIVERSOS PROBLEMAS COM ISSO, QUAIS CID'S ESTAO NA LEI DE COTAS, 
PORQUE A MESMA E IMPORTANTE. 

Feminino Total (cegueira) 
* com certeza um profissional especializado ajudaria bastante, porém quando eu procurei trabalho foi 
numa época bastante difícil, hoje as coisas estão bem mais fácil. 

Masculino Total (cegueira) NR 

Feminino Total (cegueira) 
* Sim, porque haverá uma maior probabilidade de contratação e permanência na vaga, se esta for 
preparada para receber a PcD, a inclusão tende a ser mais eficaz. 

Masculino Total (cegueira) * Sim As pessoas teriam capacidade de entender tudo o que é possível  

Masculino Total (cegueira) 
* Sim, pois ele entrando em contato pode saber mais de minhas habilidades e isso ajuda muito nas 
indicações 

Masculino Total (cegueira) 
** No meu caso específico, não. Além do mais, acho que as pessoas cegas devem ter apoio na formação 
profissional, e não na colocação. 
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Feminino Total (cegueira) 

* sim, porém, no caso do serviço público as equipes multiprofissionais que deveriam oferecer este apoio 
não funcionam são atribuições destas equipes: • emitir parecer sobre as informações prestadas pelo 
candidato no ato da  inscrição;  • apoiar o órgão responsável pelo concurso público quanto à adaptação 
das  provas e seus locais de realização e, do curso de formação;  • avaliar sobre a eficácia das medidas 
indicadas (e tomadas) como necessárias às adaptações do ambiente de trabalho e da forma de 
cumprimento das  funções para a execução das tarefas de acordo com a deficiência;  • avaliar a 
funcionalidade do candidato com deficiência frente às atribuições  do cargo ou emprego público, em 
conjunto com os demais fatores de  desempenho, como a assiduidade, disciplina, capacidade de 
iniciativa,  produtividade e responsabilidade.  

Masculino Baixa visão ** não 

Masculino Total (cegueira) * Acho que sim a mim e qualquer outro principalmente quando começamos. 

Feminino Baixa visão * 
* Sim, se for bem preparado e realmente compreender as necessidades dos deficientes e não só se ater 
a conceitos generalistas de inclusão.  

Masculino Total (cegueira) 
* Sim. Poderia contribuir no processo de integração com a equipe e no mapeamento das atividades 
adequadas ao meu perfil. 

Masculino Baixa visão * sim 

Masculino Total (cegueira) 

* Presada Vilma, com uma ajuda de um profissional especializado ajudaria muito, porque saberia como 
lidar com a pessoa cuja a deficiência não é uma limitação e daria muito mais condição para o próprio 
trabalhar 

Masculino Baixa visão NR 

Feminino Baixa visão 

* Sim, poderia auxiliar quanto a orientação para a chefia, demais colaboradores. Contribuir quanto ao 
encaminhamentos dos recursos de acessibilidade a serem solicitados, entre outras atribuições que 
podem ser construídas junto com a PcD 

Feminino Total (cegueira) 
*** Acredito que aos 7 anos atrás essa questão da empregabilidade da pessoa cega, não era tão clara 
como hoje.  

Feminino Total (cegueira) 

*** Difícil dizer, pois fui me adaptando aos meus gestores e o que faço é bastante específico, geralmente 
os colocadores profissionais atuam em áreas genéricas e comuns que geralmente acham que os 
deficientes visuais devem atuar. 

Masculino Total (cegueira) 
* Sim, um profissional capacitado além de passar a segurança pode incluir numa vaga com total 
autonomia e quebrar o paradigma da pessoa com deficiência visual. 

Masculino Total (cegueira) 
* Presada Vilma, claro que um profissional ajudaria uma pessoa com deficiência, cujo ajude o próprio a 
fazer a entrevista com mais confiança e o objetivo ele vai evoluindo com a experiência. 
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Masculino Total (cegueira) 
** Acredito que não, porque como minha área de atuação antes da deficiência era muito específica, não 
creio que alguém fora da área pudesse auxiliar na minha inclusão, a não ser eu mesmo. 

Masculino Total (cegueira) * sim, pois conhece mais realmente que, é esse outro profissional que quer se encaixar 

Masculino Total (cegueira)  * Sim, poderia se desse encaminhamento efetivo 

Masculino Total (cegueira) *** DEPENDE DO SERVIÇO 

Masculino Total (cegueira) 
*** Essa questão é bem relativa, pois este tipo de profissional tanto pode ajudar quanto atrapalhar a 
depender do quanto ele conhece das especificidades das pessoas com deficiência visual. 

Feminino Total (cegueira) 
* Sim, e muito. Porque, se na sociedade somos ainda vistos sob o olhar da piedade, sob este ponto de 
vista é que os empresários não abrem as portas para nós. 

Tabela elaborada pela pesquisadora. 

Ao analisarmos a tabela 6 podemos destacar também que, das 21 respostas afirmativas a questão, 15 respostas foram de 

pessoas totalmente cegas (quatro mulheres e dez homens) e seis de pessoas com baixa visão (duas mulheres e quatro homens). 

Em relação as respostas negativas, três ao todo, temos apenas pessoas com cegueira total respondendo que a presença de um 

profissional especializado não ajudaria na sua colocação (uma mulher e dois homens). Dois homens não responderam à questão e 

categorizamos como “em dúvida” quatro respostas, sendo duas de mulheres e duas de homens. 

As respostas negativas ressaltam a satisfação de conseguir um emprego sem a ajuda de outra pessoa e/ou sinalizam que a 

área de inclusão é muito específica e que apenas o sujeito poderia ajudar a si mesmo. 

As respostas positivas destacam entre as possibilidades de ação e requisitos destes profissionais: 

- A importância do preparo do profissional que irá ajudar na colocação no mercado de trabalho de uma pessoa com 

deficiência; 

- O fato de que este profissional precisa compreender as necessidades das pessoas com deficiência e não se ater aos 

conceitos generalistas sobre a inclusão; 
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- A possibilidade deste profissional especializado orientar todos os 

profissionais e demais colaboradores da empresa quanto aos 

encaminhamentos dos recursos de acessibilidade;  

- A possibilidade/necessidade deste profissional emitir parecer sobre 

informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição para a vaga;  

- O fato de que este profissional pode apoiar o órgão responsável (em 

caso de concurso ou seleção pública) para que o processo seja inclusivo; 

- Está entre as atribuições deste profissional avaliar as medidas 

indicadas e tomadas em relação as adaptações do ambiente de trabalho, bem 

como sugerir as adaptações necessárias para que as tarefas sejam executadas 

sem prejuízo pelas pessoas com deficiência empregadas;  

- Este profissional pode avaliar a funcionalidade dos candidatos e 

trabalhadores; 

- Este profissional pode auxiliar na leitura do contrato de trabalho e nos 

atos subsequentes a assinatura como: rescisão, entre outros documentos; 

- Este profissional pode atuar na preparação dos candidatos às vagas 

disponíveis no mercado de trabalho; 

- Pode ajudar a desmistificar o estereótipo das pessoas com deficiência 

que ainda toma como ponto de referência a incapacidade e não as 

competências; 

- Pode preparar o profissional com deficiência para o processo seletivo e 

entrevistas; 

- Ajudar a construí a autonomia da pessoa com deficiência empregada; e 

- Oferecer suporte para tudo o que for necessário. 

De certa forma vale dizer que aqui estão descritas atribuições que 

extrapolam os limites da questão abordada, uma vez que tratam não só do 

momento de colocação no mercado, mas também das ações e estratégias 

necessárias a contratação, manutenção, desempenho e permanência dos 

profissionais no mercado de trabalho. Isso significa que são necessárias ações 

com vistas a apresentar a Metodologia do Emprego Apoiado para as pessoas 

com deficiência para que as mesmas possam ampliar seu conhecimento a 

respeito das possibilidades de atuação destes profissionais nos processos que 

envolvem a inserção das mesmas no mercado de trabalho. 
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As pessoas cujas respostas categorizamos como ‘em dúvida’ destacam 

que a atuação do profissional especializado depende do tipo de serviço 

ofertado; refletem sobre a necessidade de este profissional ter uma 

competência na área; e, ainda, sinalizam que está interferência pode tanto 

ajudar quanto atrapalhar os processos de inserção no mercado de trabalho. 

Já a Tabela 7 sistematiza as respostas recebidas a questão 3 - O 

profissional responsável pela colocação fez um planejamento ou procurou 

saber quais eram suas habilidades, seus gostos e que tipo de trabalho você 

gostaria de fazer (sim ou não)? 

Tabela 7 – Existência de planejamento ou contato para a colocação 

3 - O profissional responsável pela colocação fez um planejamento ou procurou 
saber quais eram suas habilidades, seus gostos e que tipo de trabalho você 
gostaria de fazer? 

OPÇÕES RESPOSTAS PERCENTUAL (%) 

Sim 6 20 

Não 17 56,66 

Não respondeu 7 23,33 

Total  30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

Sete pessoas não responderam esta questão (23,33% do total), seis 

informaram que foram consultados (20% do total), mas a maioria das respostas 

(17 ocorrências ou 56,66% do total) a questão 3 foi negativa, isso significa que 

não tem sido frequente o contato entre o profissional responsável pela 

colocação e o candidato à vaga, tampouco há um planejamento anterior com 

vistas ao levantamento das habilidades, gostos e tipos de trabalho que a 

pessoa com deficiência gostaria de fazer na empresa. Ainda que entendamos 

que a atuação do profissional seja relevante para que as vagas existentes 

sejam preenchidas pelos candidatos que se identifiquem com os cargos e 

tenham habilidades específicas que os qualifiquem para as vagas, temos 

observado que ainda é incipiente a rotina desta estratégia nos processos que 

envolvem a contratação de pessoas com deficiência. 

Nesta direção é possível inferir que o movimento se dá muito mais frente 

a obrigatoriedade do cumprimento da Lei de Cotas do que pela compreensão 

de que as pessoas com deficiência possuem habilidades e competências para 

o trabalho. 

Nossa experiência e militância na área das pessoas com deficiência tem 

nos mostrado que as grandes empresas optam, com grande frequência, pela 
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contratação de pessoas com: deficiência física mínima, deficiência auditiva ou 

visual, porque há o entendimento (equivocado e simplista) de que, para estes 

profissionais, as adaptações necessárias seriam menores. 

De acordo com a Cartilha do Censo de 2010 – Pessoa com deficiência 

 

Quanto aos tipos de deficiência, a menor taxa ocorreu no segmento 
das pessoas com deficiência mental ou intelectual, tanto para os 
homens quanto para as mulheres, cujos valores foram 22,2% e 
16,1%, respectivamente. A deficiência motora foi a segunda mais 
restritiva, com taxas de 41,3% para os homens e 27,4% para 
mulheres. Em terceiro lugar ficou a deficiência auditiva, com 52,4% 
para homens e 31,3% para mulheres. A deficiência visual foi a menos 
restritiva, apresentou taxa de 63,7% para homens e 43,9% para 
mulheres. Com exceção da deficiência mental ou intelectual, cuja 
diferença entre as taxas para homens e mulheres foi de 6,1%, as 
diferenças entre as taxas de atividade para as demais deficiências 
foram altas, de 13,9% para a motora, 21,1% para a auditiva e 19,8% 
para a visual (BRASIL, 2010. p. 21) 
 

A tabela 8 destaca as respostas recebidas tendo como foco, 

especificamente, a análises dos dados a partir das respostas produzidas pelas 

pessoas com deficiência visual total (17 pessoas) e as com baixa visão (seis 

pessoas) de um total de 23 respostas. Lemos que onze pessoas cegas 

responderam que não tiveram contato com o profissional responsável pela 

colocação e seis pessoas com baixa visão também responderam que não. 

Ainda cinco pessoas cegas responderam que sim e apenas uma pessoa com 

baixa visão respondeu da mesma forma. Refletindo sobre a citação destacada 

da Cartilha do Censo de 2010 - Pessoa com Deficiência e analisando a tabela 

na perspectiva de que há o entendimento real de que a deficiência visual é 

menos restritiva em relação a ocupação das pessoas com deficiência no 

mercado é possível levantar algumas hipóteses: 1ª) Os profissionais 

responsáveis pela colocação das pessoas com deficiência não investem no 

planejamento das ações por entender que as pessoas com cegueira e/ou baixa 

visão precisam menos de apoio no momento da inserção do mercado de 

trabalho; e 2 ª) Como existe um percentual significativo de pessoas com 

deficiência visual (cegueira ou baixa visão) já inseridas no mercado de trabalho 

partem do pressuposto de que as empresas já estão preparadas para receber 

estes profissionais. 
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Tabela 8 – Existência de planejamento ou contato para a colocação por tipologia 
da deficiência (cegueira ou baixa visão) 

3 - O profissional responsável pela colocação fez um planejamento ou procurou 
saber quais eram suas habilidades, seus gostos e que tipo de trabalho você 
gostaria de fazer? 

OPÇÕES Cegueira Percentual (%) Baixa visão Percentual (%) 

NÃO 11 73,91 6 35,29 

SIM 5 83,33 1 16,66 

Total 16 + 7 = 23 respostas 
Tabela elaborada pela pesquisadora. * Nesta tabela foi considerado apenas o total de 
respostas cujas opções foram: sim ou não, por tanto, o percentual calculado toma como 
referência 23 respostas que, no caso específico desta tabela correspondem a 100%. 

A tabela 9 sintetiza as respostas recebidas a questão 4 - Você acha que 

um estudo do seu perfil profissional seria importante para sua colocação no 

mercado de trabalho (sim ou não)? É a única pergunta do questionário que 

teve unanimidade entre os respondentes. Todos os 30 participantes 

responderam que sim, um estudo de um perfil profissional especializado seria 

importante no momento de sua inserção no mercado de trabalho. Isso significa 

que as pessoas com deficiência visual (cegueira e/ou baixa visão) 

compreendem a importância deste profissional e de seu papel. 

Tabela 9 – Importância de um estudo de perfil para sua colocação no mercado de 
trabalho 

OPÇÕES RESPOSTAS PERCENTUAL (%) 

SIM 30 100 

NÃO 0 0 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

O profissional especializado deve utilizar a Metodologia do Emprego 

Apoiado 

 

A metodologia do Emprego Apoiado analisa o potencial e o perfil da 
pessoa com deficiência desempregada e os compara com as vagas e 
necessidades de trabalho de uma empresa, facultando encontrar ou 
criar uma vaga que beneficie os dois lados (ITS BRASIL, sem ano/ 
sem página6). 
 

A tabela 10 apresenta a sistematização das respostas recebidas a 

questão 5 - Você recebeu alguma capacitação ou treinamento antes de ocupar 

o posto de trabalho (sim ou não)? 

Tabela 10 – Capacitação ou treinamento antes de ocupar o posto de trabalho 

5 - Você recebeu alguma capacitação ou treinamento antes de ocupar o posto de 

trabalho (sim ou não)? 

                                                           
6 Disponível em: http://www.itsbrasil.org.br/1o-seminario-ea/o-que-e-emprego-apoiado Acesso 
em 01 ago 2016. 

http://www.itsbrasil.org.br/1o-seminario-ea/o-que-e-emprego-apoiado
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OPÇÕES CEGUEIRA 
PERCENTUAL 

(%) 
BAIXA 
VISÃO PERCENTUAL (%) TOTAL 

PERCENTUAL 
TOTAL 

Sim 20 66,66 7 23,33 27 90 

Não 2 100 0 0 2 6,66 

Talvez 1 100 0 0 1 3,33 

TOTAL 30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

A maioria das respostas a esta questão foi afirmativa, 27 pessoas (90% 

do total) responderam que receberam capacitação ou treinamento, duas 

pessoas responderam que não e uma pessoa respondeu: talvez. Isso mostra 

que, ainda que não exista a rotina frequente de um contato com um profissional 

especializado no momento da colocação os contratantes têm se preocupado 

com a capacitação dos profissionais com deficiência para o exercício de suas 

funções nos diferentes postos de trabalho. 

Achamos que o mapeamento dos potenciais dos profissionais com 

deficiência e de estudos sobre os perfis dos mesmos antes do 

encaminhamento para as vagas reduziria a necessidade de troca de função, o 

investimento em capacitação a posteriori e diminuiria a necessidade de solução 

de demandas contingenciais, minimizando custos, otimizando processos e 

operando de forma a produzir maior efetividade e eficiência no processo de 

inclusão. 

A tabela 11 apresenta as respostas a questão 6- O que você acha de ser 

treinado já no posto de trabalho? Vale lembrar que esta era uma questão 

aberta e os participantes tiveram liberdade para responder e retomamos uma 

informação já disponível neste texto: o conteúdo da terceira coluna diz respeito 

as respostas dos entrevistados e não foi alterado e/ou corrigido porque traz as 

respostas pontuais (importadas do formulário original) de cada um dos 

profissionais que responderam ao questionário porque entendemos que alterar 

seu conteúdo seria interferir na autoria. 

Adotamos a seguinte estratégia para indicar as respostas: as respostas 

negativas serão sinalizadas por dois asteriscos (**) e as resposta que indicam 

dúvida serão sinalizadas por três asteriscos (***), as respostas não antecedidas 

por asteriscos são positivas. De forma simplificada temos duas respostas que 

indicam dúvida e uma negativa apenas. As outras 27 destacam aspectos 

positivos, bem como permitem uma série de inferências. 
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A seguir apresentamos a tabela 11 e na sequencia tecamos alguns 

comentários. 
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Tabela 11 – O que você acha de ser treinado no posto de trabalho (questão aberta) 

Sexo Sua deficiência visual é? 6- O que você acha de ser treinado já no posto de trabalho? 

Feminino Total (cegueira) Muito melhor por poder aprender diretamente como se deve proceder na empresa onde o deficiente é 
colaborador. 

Masculino Total (cegueira) Muito importante, pois teria maior possibilidade de crescer profissionalmente. 

Feminino Total (cegueira) Nunca passei por esse tipo de experiência, mas gostaria de conversar com esse profissional sobre 
recursos e estratégias que me permitissem ampliar o dinamismo no dia-a-dia profissional. 

Masculino Baixa visão Penso que é o ideal. Um treinamento fora do posto de trabalho não prevê todas ou nem a maioria das 
situações que o trabalhador com deficiência poderá vivenciar.  

Masculino Baixa visão ISSO E BOM,EU FUI  PARA POSTO DE TRABALHO CRÚ, OU SEJA SEM TREINAMENTO,MAS 
TINHA CURSO DE TELEMARKETING PARA TRABALHAR NA TELEFONIA DE HOSPITAL 

Feminino Total (cegueira) Ser treinado no campo de trabalho maravilhoso desde que o treinador compreenda as dificuldades e 
capacidade do candidato dando-lhe oportunidade de criar seus métodos que lhe facilitaram o 
desempenho. Eu por exemplo fui treinada 

Masculino Total (cegueira) *** Talvez. 

Feminino Total (cegueira) É uma alternativa que poderá amenizar o estranhamento de amas as partes. 

Masculino Total (cegueira) Importante para adaptar se ao ambiente  

Masculino Total (cegueira) Em certas ocasiões é importante, pois o funcionário poderá ter ainda mais familiaridade com suas 
funções. 

Masculino Total (cegueira) o treinamento é parte fundamental para que se avalie a compatibilidade da pessoa com deficiência 
com o cargo e com as atribuições do órgão ou setor que esta foi inserido, nem sempre a pessoa se 
adequa a determinados lugares e tarefas, o que provoca subutilização da mão-de-obra, o exercício 
de tarefas sem qualquer acessibilidade, desmotivação dos profissionais com deficiência e até o 
desencadeamento de doenças emocionais e físicas por causa do desrespeito pela falta de 
acessibilidade. 

Feminino Baixa visão pode ser interessante 

Masculino Total (cegueira) Acho que é muito importante pois conheceremos nossa realidade e dificuldades caso haja e assim 
corremos atrás para sana-las. 

Masculino Baixa visão Bom, para  conhecer  O trabalho em circunstâncias reais e não hipotéticas.  

Feminino Total (cegueira) Acredito ser importante, pois ao mesmo tempo que o deficiente realiza seu processo de adaptação as 
suas tarefas e atribuições, seus colegas de trabalho também vão se adequando ao contexto inclusivo 
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vivido pelo ambiente de trabalho. 

Masculino Baixa visão Uma maneira muito impulsiva, pois no local de trabalho a uma certa pressão sobre voce e dificulta o 
aprendizado. 

Masculino Total (cegueira) No posto de trabalho com um treinamento cuja a função é capacitar e melhorar a qualidade de 
rendimento do funcionário será muito bem vinda 

Masculino Baixa visão Conforme as teorias em Gestão de Pessoas/princípios, o treinamento é tudo de mais relevante a um 
profissional. Isso, certamente, envolve também, os profissionais com deficiência. O princípio "manter" 
é um dos mais importantes, pois foca o profissional na função ocupada e o valoriza, dando total 
apoio/treinamento para bem exercer as suas atribuições. 

Masculino Baixa visão ótimo ,excelente iniciativa . 

Feminino Cegueira ** como qualquer pessoa quando faz parte do quadro de funcionário recebe o treinamento, a pessoa 
com deficiência também. Não vejo porque fazer o treinamento antes ou em fora da empresa. 

Feminino Total (cegueira) Acho importante, pois facilita a adaptabilidade no caso de a pessoa seguir carreira nessa empresa. 
Por outro lado, talvez dificulte que se adapte em outra empresa e cargo, caso lhe seja necessário. 
Então precisará de novo auxílio. Assim, ideal é que todos fossem abertos,, tanto gestores, quanto 
deficientes para que não dependam de terceiros para sua adaptação.  

Masculino Total (cegueira) *** Tudo depende das atividades a serem executadas. Não acho que haja tanta diferença assim no 
que se refere à capacitação. Por questões de desinformação dos recrutadores, acho que precisamos 
estar prontos para encarar os desafios. Acho que, se precisa haver alguma ação mais específica, 
essa deveria ser no aspecto conscientização de empregadores/recrutadores. 

Masculino Total (cegueira) Muito importante. Além de você já estar incluso percebe que a empresa está investindo em você, 
logo, vestir a camisa da empresa é algo inevitável. 

Feminino Total (cegueira) Caso esteja trabalhando no posto de trabalho ajudaria muito conhecer mais a nossa função, pois a 
cada dia vai tendo melhorias no ambiente. 

Feminino Total (cegueira) Eu acredito que isso é fundamental, porque os funcionários sem deficiência são acompanhados 
durante o período de experiência, então, por equiparação de oportunidades, a pessoa com 
deficiência deve ser treinada para as rotinas da empresa, como forma de acompanhamento. 

Masculino Total (cegueira) bem, precisa o profissional avaliar quem realmente necessita dessa treinamento, mas em princípio 
vejo com bons olhos. 
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Masculino Total (cegueira) Muito eficaz 

Masculino Total (cegueira) Muito importante para a qualificação e melhor aproveitamento das funções destinadas ao profissional. 
Masculino Total (cegueira) Se não tiver chance de ser treinado antes, é importante sim. 

Tabela elaborada pela pesquisadora. 

De acordo com as duas pessoas que ficaram em dúvida em relação a efetividade do treinamento no posto de trabalho 

podemos destacar que elas não acham necessário distinção entre o treinamento para pessoas com ou sem deficiência porque 

ambos profissionais precisam passar por este processo para que possam se ambientar com o trabalho e com a empresa. 

Já as respostas da maioria indicam/sinalizam que ser treinado no posto de trabalho: 

- Permite conhecer o trabalho em circunstâncias reais; 

- Faz com que o profissional com deficiência passe a trabalhar com problemas e demandas reais e não mais hipotéticas, 

vivenciando a rotina do trabalho e da empresa; 

- Possibilita que o profissional incorpore a rotina e a pressão do local de trabalho; 

- Capacita a pessoa com deficiência para o desempenho de suas funções; 

- Permite que se avalie a compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo e com as atribuições do órgão ou setor em 

que a mesma está inserida; 

- Permite o desenvolvimento de estratégias que evitem a subutilização da mão-de-obra; 

- Evita o retrabalho; 

- Influencia na atuação do profissional com deficiência; 

- Permite que sejam identificadas barreiras para o pleno exercício da função; 

- Ameniza as situações de estranhamento de ambas as partes; 

- Permite que as pessoas com deficiência possam sugerir e criar métodos que favoreçam sua atuação na empresa; 
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- Favorece a adaptação; 

- Qualifica o trabalho do profissional com deficiência com vistas a 

maximizar seu desempenho; 

- Favorece a adaptação dos diferentes atores (com e sem deficiência) 

nos processos que envolvem o desempenho das funções; 

- Favorece a familiaridade da pessoa com deficiência as funções 

necessárias ao cargo; 

- Favorece o crescimento do profissional na empresa; e 

- Incentiva os processos de inclusão. 

Nossa percepção é de que os profissionais com deficiência defendem a 

capacitação como forma de inclusão na empresa e de qualificação para o 

exercício de suas funções, bem como atua em relação a identificação e o 

desenvolvimento de estratégias que podem favorecer ou inviabilizar esse 

processo. No tento, muitos participantes destacam que é preciso planejar estas 

capacitações e considerar a subjetividade de cada profissional com deficiência 

e, para além disso, deve ter como foco as habilidades e competências deste 

profissional. 

A tabela 12 mostra as respostas em um recorte por tipologia da 

deficiência visual (cegueira ou baixa visão). 

Tabela 12 - O que você acha de ser treinado no posto de trabalho por tipologia da 
deficiência visual (cegueira ou baixa visão) 

OPÇÕES CEGUEIRA 
PERCENTUAL 

(%) 
BAIXA 
VISÃO PERCENTUAL (%) TOTAL 

PERCENTUAL 
TOTAL 

Sim 20 66,66 7 23,33 27 90 

Não 2 100 0 0 2 6,66 

Talvez 1 100 0 0 1 3,33 

TOTAL 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

A próxima tabela que analisamos vai abordar a questão 7 - O posto de 

trabalho foi adequado as suas necessidades (sim ou não)? 

Tabela 13 -  O posto de trabalho foi adequado as suas necessidades? 

OPÇÕES Cegueira Baixa visão TOTAL Percentual 

SIM 14 1 15 50 

NÃO 5 5 10 33,33 
Não 
respondeu 4 1 5 16,66 

TOTAL 23 7 30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 
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Como podemos observar na Tabela 13 15 pessoas responderam que 

sim (50% do total de respostas), dez pessoas responderam que não (33,33%) 

e cinco pessoas não responderam à questão (16,66% do total). 

De certa maneira o resultado é animador visto que a metade das 

pessoas que responderam à pesquisa informa que o posto de trabalho foi 

adequado a sua necessidade, no entanto, este fato não deve ser considerado 

como uma melhoria significativa visto que muitos profissionais com deficiência 

relataram que isto não aconteceu nas suas empresas. 

É inevitável fazer comparações com as pessoas sem deficiência que não 

precisam de adaptações da ordem da: comunicação, acessibilidade 

arquitetônica, metodológica, estrutural, etc. para o exercício de suas funções e 

o fato de que para as pessoas com deficiência são necessárias outras 

estratégias. Porém, na perspectiva política atual que prevê a inclusão deste 

segmento no mercado de trabalho em igualdade de condições é preciso que 

exista investimento das empresas em relação a este tópico. 

A questão 8, da segunda parte do instrumento de pesquisa vai perguntar 

se: Existiam produtos de Tecnologia Assistiva a sua disposição ou os 

processos foram modificados para atender a sua especificidade (questão 

aberta)? Com dois asteriscos (**) sinalizamos as respostas negativas recebidas 

e com RD as que não responderam. Optamos por não fazer nenhuma marca 

nas respostas afirmativas. 

Quinze pessoas responderam que existiam produtos de Tecnologia 

Assistiva a sua disposição e/ou processos foram modificados para atender às 

suas necessidades (50 % do total). Dez pessoas responderam que não e/ou 

que nada foi feito (33,33%) e cinco pessoas não responderam (NR). 

Tabela 14 – Sobre a existência de produtos de TA ou modificação de métodos 

Sua deficiência visual 
é? 

8- Existiam produtos de Tecnologia Assistiva a sua 
disposição ou os processos foram modificados para 
atender a sua especificidade? 

Total (cegueira) 
** Não existia e não foram realizadas quaisquer modificações e 
ou adaptações. 

Total (cegueira) ** Não existia recurso algum. Tive de ir atrás. 
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Total (cegueira) 

** Não existiam muitas tecnologias assistivas quando comecei 
a trabalhar, mas as escolas garantiam que eu tivesse ou um 
assistente em todas as aulas (para escrever na lousa e me 
ajudar a corrigir as atividades dos alunos), ou outro funcionário 
da escola para "vigiar" os alunos nos dias de prova. Eu 
também tomava minhas precauções, ministrando sempre 
provas com consulta. Nos meus empregos atuais, solicitei a 
instalação do leitor de tela NVDA.  

Baixa visão 

A única adaptação que foi necessária foi a compra do JAWS, 
leitor de telas que permite a interação de uma pessoa com 
deficiência visual com a informática. 

Baixa visão ** NADA FOI FEITO 

Total (cegueira) 
No início foi adaptado o aparelho, depois com o tempo eu que 
tive de me adaptar com a mudança do equipamento. 

Total (cegueira) NR 

Total (cegueira) 

Foi feita a mudança de sala para um local mais acessível, que 
encontrei ao chegar, indiquei outras necessidades mas apenas 
o sistema de voz foi instalado e um leitor de telas que não dá 
acesso adequado. 

Total (cegueira) ** Nada 

Total (cegueira) 

Havia, mas no decorrer do tempo continuou a sendo 
aprimorado. Um computador com o NVDA, e ao longo dos dias 
as implementações para suprir as necessidades foram aos 
poucos sendo supridas. 

Total (cegueira) Foi adquirido leitor de tela para minhas tarefas. 

Total (cegueira) 

a adaptação que foi feita em meu órgão ocorreu por meio da 
instalação de do  leitor de telas livre NVDA e alguns programas 
livres que poderiam me ajudar na realização de alguns 
trabalhos. Porém como há uma burocracia grande na 
aquisição de equipamentos de tecnologias assistivas após 9 
meses de posse ainda não tenho os equipamentos solicitados, 
e pelo jeito demorará a comprar pela própria burocracia e pela 
greve em curso. Solicitei o leitor de telas pago JAWS, um 
scanner a3, um OCR profissional.  

Baixa visão ** não 

Total (cegueira) Já havia tecnologias assistivas  

Baixa visão NR 

Total (cegueira) Existiam produtos de tecnologia assistiva a minha disposição. 

Baixa visão ** nada foi feito 

Total (cegueira) 

Reabilitação porque trabalho como jogador de futebol. Teve 
todos os tipos de reconhecimento de como dominar uma bola 
e outros mais 

Baixa visão 

** Não existia adequação no posto de trabalho e recebi 
treinamento com software / sistema específico com parcial 
acessibilidade. Infelizmente, fui dispensado após três meses 
de experiência e promessa de investimentos no setor onde 
trabalhei. 

Baixa visão 
Eu ainda não consegui acessar todos os recursos do quais 
necessito e solicitei. 

Total (cegueira) A mudança veio com o tempo.  
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Total (cegueira) 

Foi instalado o software de voz e me dado um espaço (mesa 
de trabalho) de fácil acesso e com espaço seguro e confortável 
para meu cão-guia. 

Total (cegueira) 

** Não existe tecnologia a disposição. Além das empresas não 
conhecerem produtos assistivos, há o paradigma da 
deficiência visual. 

Total (cegueira) NR 

Total (cegueira) NR 

Total (cegueira) 
 sempre trabalhei com orientação de dvds em telemarketing 
ok! 

Total (cegueira) 
Instalaram software de voz no computador, mas, muito 
lentamente 

Total (cegueira) ** NÃO PRECISOU DE MUDANÇAS 

Total (cegueira) 
Sim, haviam produtos de tecnologias assistivas e outras ações 
e melhorias foram realizadas. 

Total (cegueira) ** Nos locais onde fiz entrevistas, não havia nada. 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

A partir das respostas recebidas podemos elencar dois grupos: 1º) 

daqueles que tiveram acesso a TA e os processos modificados para atender às 

suas necessidades; e 2º) daqueles que não tiveram acesso a TA e aos 

processos modificados para atender às suas necessidades. 

O grupo que teve acesso a TA e/ou teve suas necessidades atendidas 

(1º grupo) destaca: 

- Compra de equipamentos e programas específicos para as pessoas 

com deficiência visual como leitores de voz, teclados acessíveis. Citam, por 

exemplo os softwares: Jaws, NVDA, scanner A3, OCR Profissional, impressora 

Braille, etc.; 

- Mudança de sala e adaptações arquitetônicas e de comunicação (tátil e 

sonora); 

- Adaptação da mesa de trabalho para que o cão-guia possa ficar com o 

profissional; e 

- Adaptação de método e de instrumentos como bola com gizo para o 

profissional que trabalho com futebol, por exemplo. 

No entanto, estes profissionais relatam em suas respostas que a maioria 

dos processos de aquisição de materiais e adaptações envolve uma série de 

procedimentos burocráticos demorados e que, muitas vezes, pela demora ou 

até mesmo impossibilidade de aquisição de produtos de tecnologia assistiva 

são criadas soluções temporárias que acabam sendo incorporadas as práticas 

destes profissionais. 
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Destacam ainda que há uma grande resistência de um número 

significativo de profissionais envolvidos nos processos em relação a mudanças 

nas estruturas das salas, na reconfiguração dos espaços, na minimização dos 

ruídos que atrapalham o trabalho das pessoas com deficiência visual. Alguns 

relatam ainda que, pela demora na solução dos problemas, acabam utilizando 

seus equipamentos pessoais nas empresas para desenvolver seus trabalhos e 

isso tem um efeito perverso que é o de retirar das empresas o dever de 

fornecer os instrumentos necessários e realizar as adaptações. 

O grupo que teve não acesso a TA e/ou não teve suas necessidades 

atendidas (2º grupo) coloca que o desconhecimento das tecnologias existentes, 

da normatização em relação à acessibilidade e, principalmente, a falta de 

vontade e de visão inclusiva das empresas, tem se configurado nos principais 

entraves encontrados para o exercício de seu trabalho com autonomia e 

independência. Destacam que é preciso que a empresa incorpore a proposta 

da inclusão produtiva das pessoas com deficiência em sua política e que isso 

seja mais do que uma apologia ao politicamente correto. 

Com base nas análises da Tabela 14 podemos inferir que as empresas 

precisam se apropriar da Metodologia do Trabalho Apoiado, bem como se 

atualizar em relação as políticas públicas voltadas para as pessoas com 

deficiência, tomar conhecimento dos recursos e apoios disponíveis e 

estabelecer princípios que normatizem não apenas a inclusão das pessoas 

com deficiência em seu quadro de pessoal, mas que favoreçam o acesso e a 

permanência destes profissionais em igualdade de condições com os demais 

trabalhadores. 

A Tabela 15 sistematiza as respostas da questão 9 - Você foi consultado 

antes da contratação sobre quais adequações eram necessárias para que você 

pudesse exercer as tarefas do posto de trabalho para o qual foi contratado (sim 

ou não)? 

Tabela 15 – Consulta antes da contratação 

OPÇÃO Respostas Percentual 

SIM 15 50 

NÃO 10 33,33 
Não 
responderam 5 16,66 

TOTAL 30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 
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Do total de respostas a esta questão tivemos: 15 pessoas respondendo 

que foram consultadas antes da contratação sobre as alterações necessárias 

para o exercício de suas tarefas na empresa (50% do total); dez pessoas que 

responderam que não foram consultadas (3333%); e cinco pessoas não 

responderam (16,66% do total). 

Este resultado não nos causa estranheza porque temos sinalizado, a 

partir das análises do questionário, ao longo deste documento que, o 

investimento das empresas em relação a qualificação dos processos de 

seleção de pessoas com deficiência e sua inserção no mercado de trabalho é 

ainda pífio. 

A Tabela 16 traz a sistematização das respostas recebidas a questão 10 

- Suas solicitações foram atendidas (sim ou não)? 

Tabela 16 – Solicitações atendidas 

OPÇÃO Respostas Percentual 

SIM 15 50 

NÃO 8 26,66 
Não 
responderam 7 23,33 

TOTAL 30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 

A metade dos participantes da pesquisa respondeu que sim, suas 

solicitações foram atendidas (15 pessoas ou 50% do total). Oito participantes 

responderam que não (26,66% do total) e sete pessoas não responderam esta 

questão. 

O fato de 15 pessoas terem respondido sim a esta questão se configura 

em um indicativo de movimento por parte das empresas com vistas a 

solucionar as demandas das pessoas com deficiência relativas ao exercício de 

sua profissão. 

A Tabela 17 apresenta os resultados referentes a questão 11 - Ser 

consultado sobre as adequações é importante (sim ou não)? 

Tabela 17 – Importância de ser consultado sobre adequações 

OPÇÃO Respostas Percentual 

SIM 26 86,66 

NÃO 1 3,33 
Não 
responderam 3 9,99 

TOTAL 30 100 
Tabela elaborada pela pesquisadora. 
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A grande maioria das respostas a questão referente a importância de ser 

consultado sobre as adequações necessárias é afirmativa e muito coerente 

com o que tem sido discutido ao longo deste capítulo, uma vez que, somente o 

profissional com deficiência e/ou o profissional especializado em Emprego 

Apoiado tem condições de dizer o que é necessário para o exercício da função 

na empresa. Cada sujeito tem uma necessidade que pode ser tomada como 

exemplo, mas não deve ser tomada como referência sob pena de tomar como 

norma aquilo que não necessariamente se aplica a todos os sujeitos com 

deficiência. Neste sentido é preciso considerar as especificidades do sujeito e 

da função com vistas a construção da autonomia deste profissional na 

empresa. 

A última questão do instrumento de pesquisa solicita que os 

participantes comentem suas inserções no mercado de trabalho. A tabela 18 

apresenta as respostas recebidas a questão 12 – Comente sobre como foram 

suas inserções no mercado de trabalho (questão aberta)? 

Mais uma vez informamos que não realizamos correções nas respostas 

recebidas a esta questão. 

Tabela 18 – Comentários sobre as inserções no mercado de trabalho 

 
Sua deficiência 

visual é? 
12- Comente sobre como foram suas inserções no 
mercado de trabalho? 

1 Total (cegueira) 

De todos os empregos que tive, inclusive o que tenho 
agora, em apenas um fui colocada por agência 
especializada em inclusão e na verdade só fui 
questionada a respeito do local de trabalho onde 
trabalho atualmente, pois nas outras empresas já estava 
organizado e não necessariamente de acordo com as 
minhas necessidades. 

2 Total (cegueira) 
Tive de irá luta sem ajuda de um profissional 
capacitado. 

3 Total (cegueira) 

Partiram sempre de iniciativas individuais, tanto minhas 
- presença em entrevistas, entrega de redação 
datilografada para o entrevistador, etc. - quanto de 
outras pessoas - uma ex-colega de trabalho que 
perguntou se eu estava procurando emprego e me 
indicou para uma vaga, minha irmã que leu sobre um 
concurso no jornal, e meus familiares que me 
acompanham nas perícias médicas, atribuições de aulas 
e nomeação para cargos. O emprego apoiado teria sido 
útil em todas essas situações, sempre com a minha 
participação com opiniões e sugestões. Afinal, quem 
sabe melhor do que eu preciso para trabalhar que eu 
mesma?  
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4 Baixa visão 

Inicialmente, com muitas complicações. Passei pelo 
subaproveitamento, onde tinha um cargo elevado por 
conta de aprovação em concurso público, porém com 
atribuições extremamente simples. Os gestores estavam 
despreparados e não buscaram soluções adequadas. 
Em um segundo momento, fui lotado em outro órgão 
com uma realidade muito mais positiva. 

5 Baixa visão 

O meu primeiro emprego foi de Office Boy, na época 
(1985), não havia Leis de Cota e nenhuma outra lei que 
amparasse a pessoa com deficiência. Consegui através 
de um amigo empresário que acreditou que eu pudesse 
desempenhar o trabalho exigido. 

6 Baixa visão 

TRABALHEI NA C & A MODAS, TRABALHEI COM 
UMA NORDESTINA QUE NÃO TINHA PACIENCIA DE 
ME ENSINAR, RECEBIA ORDENS DE UMA 
FUNCIONARIA PCD, SURDA DE MUDA, MESMO EU 
MUITOS CURSOS TINHA QUE COLOCAR ALARMES 
NO SUBSOLO DA EMPRESA, ENQUANTO OUTRO 
FUNCIONARIO SEM SER PCD, FAZIA TRABALHOS 
ADMINISTRATIVOS,PASSEI MAL FUI PARA 
HOSPITAL NA 6° FEIRA, NA 2° FEIRA QUANDO 
RETORNEI AO TRABALHO A EMPRESA 
REINSCINDIU O MEU CONTRATO. ESTOU A 8 ANOS 
TRABALHANDO NA TELEFONIA DE HOPSITAL DE 
GRANDE PORTE NO PAIS, TIVE QUE VENCER 
PRECONCEITOS, E AINDA ESBARRO COM MUITOS, 
PORQUE PCD TEM QUE FAZER TRABALHOS 
ADMINISTRATIVOS OU DE LIMPEZA, PORQUE NÃO 
TRABALHAR EM UM CARGO DE  CARTAO DE VISTA 
DA EMPRESA, JA QUE MOSTREI QUE SOU CAPAZ, 
E NO MOMENTO ESTOU PELO INSS,LIGUEI PARA 
EMPRESA E A TELEFONISTA  

7 Total (cegueira) 

Na época foi difícil se não fosse a colaboração da amiga 
Odelita, não teria conseguido pois as portas se 
fechavam para nós. Ela foi muito importante na minha 
colocação na empresa. 

8 Total (cegueira) NR 

9 Total (cegueira) Iniciei distribuindo currículos e atualmente através de 
seleção pública. 

10 Total (cegueira) 
É muito difícil a contratação de pessoas com D.V. total 
sempre a um não para o trabalho as empresas não tem 
interesse neste tipo de deficiência  

11 Total (cegueira) 

Primeiro fiz um técnico em informática, participei das 
olimpíadas do conhecimento do SENAI, além de antes 
ter participado de uns estágios por uma empresa a qual 
trabalhei um ano para a impressora da Associação 
Catarinense para a Integração do Cego, ACIC. Após 
então fiz o técnico, e assim que estava a concluir meu 
TCC, fui indicado por um amigo que havia sido meu 
professor na ACIC, para trabalhar na Softplan, a qual 
ele entrou primeiro e depois indicou outro colega e a 
mim. Não demorou muito fiz a entrevista e 
imediatamente fui contratado. Hoje trabalho na empresa 
em uma equipe de análise de testes, atuando na 
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acessibilidade dos produtos da Unidade da Justiça da 
empresa junto com estes dois colegas que entraram 
antes de mim. 

12 Total (cegueira) Duas vezes por concurso público. 

13 Total (cegueira) 

Não tive experiência em empresas privadas porém há 
que diferenciar as inserções em ambientes públicos e 
privados. No caso dos servidores públicos a equipe 
multiprofissional é importantíssima, porém a 
acessibilidade não se restringe a ela pois dependemos 
de toda uma cadeia de relações com outros órgãos 
temos graves problemas nas plataformas e sites 
governamentais, nas plataformas de banco de dados ou 
até mesmo currículo LATTES, e como eu trabalho em 
uma biblioteca auxiliando alunos isso é fundamental. 
Isto combinado a tecnologia assistiva que enfrenta 
graves burocracias, tanto no período de compra quanto 
em fases de manutenção. Por veses sou submetida a 
constrangimentos por ter que fornecer dados pessoais 
para a realização de tarefas de trabalho cuja operação é 
inacessível, e, para a realização de avaliações de 
desempenho que não nos contempla, pois não somos 
protegidos pelo Decreto 7133 que trata da avaliação do 
servidor público. TA equipe multiprofissional prometeu 
realizar avaliação com 3 meses de trabalho, porém esta 
não foi realizada. Estou subutilizada em meu setor e 
provavelmente terei que sair ou ser remanejada . 

14 Baixa visão 
O problema é que existe uma lei de cotas que não leva 
em conta as diferentes funções e portanto que mais 
prejudica do que ajuda. 

15 Total (cegueira) 
Difíceis no início, tive que buscar muito 
aperfeiçoamento. 

16 Baixa visão NR 

17 Total (cegueira) 
Sempre atuei como protagonista de minhas inserções 
no mercado de trabalho, me inscrevendo nos processos 
seletivos e participando das entrevistas e afins. 

18 Baixa visão foi um esforço mas por mim para me adequar ao local 
pois não tinha outras opções 

19 Total (cegueira) Minha inserção no mercado de trabalho foi por meio do 
esporte que realizo através do apoio da Empresa 
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20 Baixa visão 

No último emprego que estive, não recebi adequações 
para exercer a minha função. Senti que a indiferença 
por parte da empresa que trabalhei no tocante a 
possibilidade de adaptar software para melhor exercer a 
minha função, era clara. As empresas, na verdade, 
treinamento profissional não há até mesmo para os 
profissionais não deficientes. Se houvesse uma 
preocupação das empresas no contexto da Gestão de 
Pessoas com seus princípios, a pessoa com deficiência 
seria bastante beneficiada, pois estaria isenta de 
discriminação quanto a sua capacidade no cargo 
ocupado. 

21 Baixa visão 

Ainda está sendo um desafio, pois nem todas as 
adequações necessárias foram acessadas por mim.me 
sinto em desvantagem em relação aos demais 
colaboradores. o que consigo fazer, é por conta do meu 
esforço ,e uso parte das tecnologias que eu mesma 
adquiri 

22 Total (cegueira) NR 

23 Total (cegueira) 

Posso dizer que graças a Deus foram boas, tive sorte de 
encontrar gestores dispostos a me ajudar e, quando não 
encontrei, busquei meios para me inserir sozinhas, 
assim conquistei a confiança ao longo do tempo na 
empresa. 

24 Total (cegueira) 
Difíceis, por este motivo no momento estou 
desempregado. Não adianta ir completar cota, e sim ser 
incluso no mercado. 

25 Total (cegueira) NR 

26 Total (cegueira) NR 

27 Total (cegueira) NR 

28 Total (cegueira) 
Bem, foi concurso público, e, somente estou no envio de 
e-mails. 

29 Total (cegueira) NR 

30 Total (cegueira) Apesar de satisfatória, ainda não consegui alcançar o 
topo profissional a que eu almejo. 

Tabela elaborada pela consultora. 

Oito pessoas não responderam a esta questão, destes sete informaram 

ter deficiência visual total (cegueira) e uma baixa visão. 

Cada um dos participantes que responderam à pergunta 12 escreveram 

sua percepção e suas impressões sobre suas inserções no mercado de 

trabalho externando momentos bons e outros, nem tanto. Bem como se 

colocando em relação as barreiras e preconceitos encontrados. 

Não seria viável comentar extensamente cada uma das respostas 

recebidas, por este motivo, optamos por destacar alguns aspectos de cada 

uma delas na sequência em que aparecem na tabela acima. 
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A primeira pessoa que responde à questão explicita que teve muitos 

empregos e que foi colocada por uma agência especializada em inclusão 

apenas uma vez e diferença que ela observou foi mínima porque apenas foi 

questionada em relação a seu local de trabalho atual. 

A segunda entrevistada escreve que foi em busca de emprego sem a 

ajuda de nenhum profissional capacitado. 

Já a terceira respondente responde que sua inserção no mercado de 

trabalho é fruto de iniciativas individuais suas e de seus amigos, colegas de 

trabalho e familiares. Destaca que são os familiares que a acompanham nas 

perícias médicas e em outras situações e chama atenção para o Emprego 

Apoiado que, em sua opinião teria sido útil em muitas situações. Enfatiza ainda 

que para que esta metodologia funcione é preciso que os profissionais escutem 

as sugestões e valorizem as opiniões das pessoas com deficiência porque 

entendem que só mesmo o trabalhador para saber o que ele precisa para 

trabalhar. 

O quarto participante da pesquisa coloca que teve muitas dificuldades no 

início e foi subaproveitado em sua função, destacando que ele foi aprovado 

para um cargo elevado em um concurso público. Chama atenção para o fato de 

que os gestores estavam despreparados e não buscaram soluções adequadas. 

Informa que foi lotado em outro órgão onde experienciou uma realidade mais 

positiva. 

O quinto participante cita a empresa em que trabalhou e a região e 

explicita que realizou trabalhos mais complexos do que aqueles realizados por 

pessoas sem deficiência e que ainda recebia ordens de pessoas sem 

paciência. Acabou adoecendo e na sequencia foi demitido. No entanto, em 

uma segunda experiência de trabalho ele informa estar a oito anos, na mesma 

empresa, rompendo barreiras e sofrendo preconceito com frequência. 

Demonstra descontentamento com o fato de que as pessoas com deficiência 

acabam ocupando cargos administrativos ou de limpeza ao invés de ocuparem 

outros cargos. Ele finaliza dizendo que pode ocupar outros cargos porque é 

capaz! 

A sétima pessoa que respondeu à questão destaca que a colaboração 

de uma amiga foi fundamental para a colocação no mercado de trabalho. 

A oitava pessoa da tabela, não respondeu. 
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Já a nona resposta faz menção a distribuição de currículos por ela 

mesma no início e sinaliza que hoje trabalha porque foi aprovada em seleção 

pública. 

A décima resposta é de alguém que aproveita a oportunidade para se 

manifestar em relação a falta de interesse das empresas em contratar pessoas 

com deficiência visual total. 

Já a décima primeira resposta é de um profissional que investiu de forma 

significativa em sua formação participando de cursos no Sistema Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e na Associação Catarinense para a 

Integração do Cego (ACIC), além de curso técnico. Hoje ele trabalha em uma 

empresa com análise de testes e atua em ralação a acessibilidade da Unidade 

da Justiça da Empresa. 

O décimo terceiro respondente informa que as duas vezes em que foi 

inserido no mercado de trabalho foi através de concurso público. As respostas 

do décimo terceiro participante são significativas porque ele diferencia as 

experiências em empresas públicas e privadas. Ele chama atenção para o fato 

de que em órgãos públicos a equipe multiprofissional é importantíssima para 

garantir a inserção deste profissional, mas acha que as estratégias adotadas 

não devem ficar restritas a esta equipe. Este participante destaca que não 

basta que um órgão esteja preparado para receber pessoas com deficiência 

porque existem relações que extrapolam o local de trabalho e é necessário que 

exista a comunicação entre os diferentes atores. Ele destaca ainda que muitos 

órgãos não estão preocupados com os serviços ofertados on line e sita, por 

exemplo, a Plataforma Lattes que permite a ampliação de caracteres entre 

outros recursos de acessibilidade, mas não apresenta uma interface 100% 

amigável para pessoas com deficiência visual. Ele escreve que trabalha em 

uma biblioteca é que muitas vezes precisa auxiliar os usuários em relação ao 

uso destas ferramentas. Alguns destaques importantes: é funcionário público, 

cita o Decreto nº 7.133 de 19 de março de 2010 que vai tratar dos critérios 

gerais e procedimentos para avaliação dos funcionários públicos que não 

contempla em sua redação as pessoas com deficiência visual e ainda escreve 

que está subutilizado em seu setor e provavelmente será transferido. 
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A pessoa que responde em 14º reclama que a Lei de Cotas não 

considera as diferentes funções e, em sua opinião, mais prejudica do que ajuda 

nos processos de inclusão. 

A 15ª pessoa que responde diz que foi difícil no início, mas explicita que 

buscou se aperfeiçoar. A 16ª pessoa na sequência não respondeu à questão. 

Já a 17ª resposta é de um profissional que afirma ter sido sempre protagonista 

de suas inserções no mercado de trabalho. E a 18ª resposta é de um 

profissional que relata ter despendido esforços para se adequar ao local de 

trabalho porque não tinha mais opções... 

A 19ª pessoa a responder escreve que sua inserção no mercado de 

trabalho através do esporte que realiza através do apoio da empresa. A 

vigésima pessoa que respondeu à questão coloca que sentiu indiferença por 

parte da emprese em que trabalho, não teve contempladas as alterações 

necessárias ao desempenho de sua função ainda que as tecnologias 

necessárias fossem de simples instalação e aquisição. Ele acha importante 

destacar que as empresas, em geral, não têm investido, em sua opinião, no 

treinamento de seus profissionais com ou sem deficiência e acha que se 

houvesse uma preocupação maior da Gestão de Pessoas os resultados seriam 

outros. 

O 21º participante da pesquisa escreve que está sendo um desafio sua 

inserção no mercado de trabalho porque nem todas as adequações 

necessárias foram feitas e ele se sente em desvantagem em relação aos 

outros. Chama atenção para o fato de que o que consegue fazer é por mérito 

próprio e por utilizar as tecnologias que adquiriu. 

O 22º participante não respondeu. Assim como o 25º, 26º, 27º e 29º. 

Dando sequência as respostas descritivas recebidas o participante 23 

fala que as suas experiências foram boas porque encontrou gestores dispostos 

a ajudar. Mas para além disso, coloca que também empreendeu esforços 

solitários para sua inserção e assim foi conquistando confiança. 

E o participante 24 fala que foram difíceis, que está desempregado e 

que mais importante do que a Lei de Cotas é a inclusão de fato. Por fim, o 

participante 28 explicita que sua inserção se deu através de concurso público, 

mas relata que sua função é apenas enviar e-mails... E o participante 30 
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escreve que sua inserção foi satisfatória, mas que ainda não alcançou o que 

deseja. 

Nossa análise a partir das respostas são, de maneira objetiva: 

- A maioria dos participantes não compreendeu a pergunta e tangenciou 

nas respostas; 

- A maioria dos praticantes não observou a potência da pergunta, 

tampouco explorou as possibilidades e o alcance de suas respostas no âmbito 

de uma pesquisa como esta que discute os métodos e os apoios existentes e 

necessários a inserção das pessoas com deficiência; 

- Poucos foram os participantes que explicitaram os problemas e as 

razões que dificultaram e dificultam o exercício de sua função das empresas ou 

órgãos públicos; 

- Existe ainda um grupo de pessoas com deficiência visual que valoriza 

mais sua autonomia, independência e esforços para sua inserção no mercado 

de trabalho do que se essa inclusão fosse resultado do esforço de outro 

profissional; 

- Da mesma forma existe um grupo que acha que o apoio de outros é 

muito importante para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho; e 

- Muitos participantes destacam as barreiras existentes ao exercício de 

suas funções, bem como a morosidade e a burocracia para compra de 

materiais de tecnologia assistiva e/ou de modificações arquitetônicas por 

exemplo. 

Muito do que foi respondido pelos participantes da pesquisa nesta 

pergunta final já apareceu nas respostas a outras questões e no capítulo das 

Conclusões faremos uma breve retomada de alguns pontos que encaminham 

possíveis desdobramentos da pesquisa. 
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Nosso objetivo de pesquisa foi verificar por meio de reflexão acadêmica 

quais eram os apoios necessários a eliminação de barreiras para pessoas com 

deficiência visual e baixa visão no mercado de trabalho com vistas a inclusão 

produtiva deste segmento a partir da percepção das mesmas. Para tanto, os 

debates focaram as estratégias profissionais e metodologias que podiam 

ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao emprego agregando 

qualidade ao trabalho desenvolvido e garantindo a sua permanência nos 

cargos com maior eficiência e autonomia. 

Após as análises das respostas recebidas observamos que para a 

maioria das pessoas com deficiência visual e baixa visão o uso das tecnologias 

e a metodologia do Emprego Apoiado se configuram em boas práticas com 

vistas a sua inserção no mercado de trabalho, bem como, permitem que estes 

profissionais desenvolvam seu trabalho com maior autonomia e competência. 

Destacamos, no entanto, que não há um consenso entre as pessoas 

com deficiência visual e/ou baixa visão que responderam ao instrumento de 

pesquisa (questionário) em relação a presença do profissional especialista 

(consultor de emprego apoiado) no momento da inserção no mercado de 

trabalho e que, muitos participantes (grande parte com deficiência visual total – 

cegueira) responderam que se auto inseriram no mercado de trabalho sem o 

auxílio de ninguém além deles mesmos. Tais colocações demonstram que 

ainda existe certa resistência do segmento no que toca a mediação dos 

profissionais do emprego apoiado e reflete certo ranço da categoria que ainda 

está ancorado nos movimentos sociais em defesa dos direitos das pessoas 

com deficiência. Para além disso, aqueles que se colocaram a favor do apoio 

dos especialistas sinalizam que é preciso qualificar este profissional que deve 

conhecer: a legislação; a Metodologia do Emprego Apoiado; a tecnologia 

assistiva disponível; bem como compreender as diferentes especificidades das 

tipologias da deficiência para que o foco recaía sobre as adaptações 

necessárias a cada sujeito em relação a seu cargo e seu trabalho baseado em 

suas habilidades e competências e não naquilo que eles não sabem, não 

conseguem e/ou não podem fazer. 

Ainda, é preciso divulgar a Metodologia do Emprego Apoiado para a 

sociedade em geral, com foco, principalmente, nas empresas que precisam 
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atender o estabelecido na Lei de Cotas e inserir em seu quadro de profissionais 

pessoas com deficiência. 

Para além disso, faz-se necessário capacitar os profissionais que 

atuarão como consultores do Emprego Apoiado, bem como as pessoas com 

deficiência que serão direcionadas para as vagas de trabalho disponíveis. E, 

realizar o acompanhamento pontual das pessoas com deficiência empregadas 

com vistas a minimizar problemas, reduzir barreiras e desenvolver estratégias 

capazes de garantir a permanência destes profissionais nos cargos ocupados. 

Também será necessário realizar ações com vistas a divulgação da 

Metodologia do Emprego Apoiado para as pessoas com deficiência com o 

objetivo de esclarecer as mesmas em relação as potencialidades e 

desdobramentos desta metodologia, para que as pessoas compreendam o 

modo como os profissionais operam e as possibilidades e avanços que estes 

especialistas podem trazer para a relação empregador/empregado com 

deficiência no desempenho de suas funções e inserido no mercado de 

trabalho. 

Especificamente em relação as tecnologias assistivas necessárias à 

inclusão das pessoas com deficiência visual (cegueira e/ou baixa visão) no 

mercado de trabalho podemos constatar que se referem, prioritariamente, a 

recursos de acessibilidade digital (teclados ampliados, softwares, 

sintetizadores, leitores de tela, etc.) e de comunicação como: piso tátil e 

elevadores com voz, entre outros. 

Ainda, vale destacar que as barreiras atitudinais permeiam as relações 

de trabalho entre pessoas com e sem deficiência de acordo com os 

participantes da pesquisa que ainda explicitam que: não se conformam com 

seu sub aproveitamento no emprego. Para muitos profissionais com deficiência 

entrevistados o simples fato de serem contratados para suprir as cotas 

previstas em lei não garante o exercício pleno de uma função na empresa e, 

muitos empregadores, sequer se preocupam com isto. Mais do que uma ação 

obrigatória, a inserção no mercado de trabalho de profissionais com deficiência 

em igualdade de condições é um direito humano que deve ser observado e 

garantido 

Por fim, entendemos que este trabalho permite outros desdobramentos 

e, com certeza, provoca a continuidade das discussões sobre o tema.  
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