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RESUMO 

 

Diante das pesquisas que apontam para a reduzida contratação de pessoas com 

deficiência intelectual nas organizações e da alegação de que a baixa qualificação 

profissional seria uma das causas desse fato, este estudo investigou a percepção dos 

professores acerca do ensino profissionalizante para esse público oferecido nas APAEs 

de Minas Gerais. Realizou-se um estudo descritivo e exploratório, de corte transversal, 

com amostra de 47 professores de 21 APAEs do Estado por meio do método quantitativo 

– survey, cuja análise envolveu a utilização de técnicas estatísticas, como: análise 

descritiva dos dados, análise do coeficiente de correlação de Spearman e Teste de Qui-

Quadrado de Independência. Também foi utilizado o método qualitativo, por meio de 

entrevistas semiestruturadas, em três instituições apaeanas com nove professores, que 

foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo. Os resultados indicam que as 

oficinas profissionalizantes para pessoas com deficiência intelectual oferecidas nas 

APAEs contribuem em vários aspectos, desde ensinar uma atividade profissional – 

oferecendo uma professora disponível para essa finalidade, bem como materiais e 

estrutura física adequadas – até trabalhar questões relativas aos diversos aspectos da vida 

do sujeito, como saúde e educação. Entretanto, o processo de qualificação profissional 

esbarra em outros fatores, como o Benefício de Prestação Continuada e as concepções de 

deficiência apresentadas pelos professores, configurando-se em uma teia de tensões, 

muitas vezes contraditórias, abrangendo diferentes visões e expectativas.   

 

Palavras-chave: Inclusão Social, Deficiência Intelectual, Qualificação Profissional, 

Mercado de Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

Facing the researches that points to reduced employment of people with intellectual 

disabilities and the organizations claim that the low professional qualification would be 

one of the causes of this fact, this study investigated teachers’ perceptions about the 

professional education of this public offered in the APAEs in Minas Gerais. A cross-

sectional descriptive and exploratory study was conducted, with sample of 47 teachers 

from 21 APAEs of State using the quantitative method – survey, which analysis 

involved the use of statistical techniques such as descriptive data analysis, Spearman 

Correlation Coefficient and Chi-Square Test of Independence. It was also used the 

qualitative method through semi-structured interviews in three institutions with nine 

teachers, which were transcribed and subjected to content analysis. The results indicate 

that the professional workshops for people with intellectual disabilities offered in 

APAEs contribute in many ways, from teaching a professional activity – offering a 

teacher available for this purpose, as well as materials and adequate physical 

infrastructure – to work on issues relating to various aspects of citizen's life, such as 

health and education. However the process of qualification bumps into other factors such 

as the Continuous Cash Benefit and conceptions of disability presented by teachers 

setting up a web of tensions, often contradictory, encompassing different views and 

expectations. 

 

Key-words: Social Inclusion, Intellectual Disabilities, Vocational Training, Labor Market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa contribuir para a produção de conhecimentos 

relacionados à qualificação profissional, oferecida em contexto de instituição 

especializada, para pessoas com deficiência, mais especificamente do tipo intelectual. 

Acredita-se que é de extrema relevância o desenvolvimento de investigações 

relacionadas ao tema, uma vez que estas podem fornecer contribuições acerca da 

formação de estratégias que possibilitem a facilitação desse processo de qualificação 

profissional, permitindo o verdadeiro acesso inclusivo das pessoas com deficiência 

intelectual ao mundo do trabalho. 

Numa perspectiva psicológica, entende-se por inclusão tanto o que se refere ao 

julgamento ou percepção de aceitação coletiva experienciada pelas pessoas incluídas 

quanto aos comportamentos que promovam o sentimento de pertença por parte dessas 

pessoas (Ferdman, Barrera, Allen, & Voung, 2009). Em uma perspectiva política, 

define-se a inclusão como uma ação de responsabilidade da sociedade, para assegurar a 

participação e o exercício da cidadania por parte de todos, garantindo a adequação de 

condições e instrumentos necessários para o pleno exercício de sua atividade ou 

desempenho social (Sassaki, 1997). 

Um importante e amplamente discutido avanço nas políticas públicas para 

pessoas com deficiência no Brasil foi a aprovação da Lei n. 8.213/1991, conhecida como 

Lei de Cotas – Art. 93 –, que estabelece que toda empresa com 100 ou mais empregados 

está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas com deficiência habilitadas. Segue-se a seguinte proporção: até 200 

empregados: 2% de pessoas com deficiência; 201 a 500 empregados: 3%; de 501 a 

1.000: 4%; e de 1.001 em diante: 5%. Em 20 de dezembro de 1999, foi aprovado o 

Decreto n. 3.298, que regulamenta e institucionaliza a fiscalização do cumprimento 

dessa Lei. 

Sendo assim, o que já era um desafio se consolida com a implementação e 

fiscalização dessa Lei, abrindo à sociedade a oportunidade de se pensarem e buscarem 

estratégias que garantam a efetiva inclusão social e, a todos, o acesso a seus direitos 

fundamentais, dentre eles o trabalho. 

Porém, apesar de o Brasil dispor de leis bem elaboradas na assistência à pessoa 

com deficiência e sua garantia ao trabalho, fica a incerteza da aplicação de tais recursos, 
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pois os dados estatísticos nacionais ainda apontam a defasagem na qualificação 

profissional das pessoas com deficiência e sua inserção no mercado de trabalho. 

Um levantamento mundial constatou que, aproximadamente, 10% da população 

do mundo – 650 milhões de pessoas – possuem algum tipo de deficiência, sendo que 

72% delas estão em idade laboral [Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2009]. 

No Reino Unido, as estatísticas apontam para uma taxa de emprego entre pessoas 

com deficiência inferior a 50% em comparação com quase 80% entre o grupo sem 

deficiência. As razões investigadas para tal desvantagem têm identificado uma lacuna na 

formação educacional entre os dois grupos, em que as pessoas com deficiência 

apresentam menos qualificações acadêmicas. Em média, 6% das pessoas com 

deficiência no Reino Unido estão estudando para obter qualificação profissional em 

relação a 10% do grupo sem deficiência. Cerca de 39% dos jovens com deficiência não 

estão em nenhum emprego, escola ou treinamento para o trabalho em comparação com 

cerca de 15% do grupo de pessoas sem deficiência. Isso significa que quase quatro em 

cada dez jovens com deficiência não desenvolvem suas habilidades para o emprego 

mediante treinamento ou educação profissional (Melanie, 2010). 

Nos Estados Unidos, pesquisas também indicam que as pessoas com deficiência 

têm mais probabilidade de serem desempregadas do que pessoas que não têm 

deficiência. No país, somente 31% de todas as pessoas com deficiência estão 

empregadas e 72% das pessoas com deficiência que não estavam trabalhando afirmaram 

querer trabalhar. Censo recente indicou que pessoas com deficiência ganham menos que 

pessoas sem deficiência e que as diferenças de condições de emprego e salários se 

diferenciam conforme a deficiência para os americanos. Enfim, poucas pesquisas têm 

sido feitas de forma sistemática em relação às políticas e procedimentos que funcionam 

para pessoas com deficiência no ambiente de trabalho (Colella & Stone, 2005). 

No Brasil, os resultados do Censo, realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado em 2002, mostraram que aproximadamente 

24,6 milhões de pessoas, ou 14,5% da população total, apresentaram algum tipo de 

deficiência. São pessoas com alguma dificuldade de enxergar, ouvir e locomover-se ou 

com alguma deficiência física ou intelectual. Destas, 48,1% foram declaradas com 

deficiência visual, 22,9% com deficiência motora, 16,7% com deficiência auditiva, 8,3% 

com deficiência intelectual e 4,1% com deficiência física. Já no Censo realizado em 

2010, o índice de pessoas com deficiência no país subiu para mais de 45 milhões de 
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pessoas – 23,9% da população total do país –, onde 2,6 milhões apresentam-se com 

deficiência intelectual. 

Com relação ao trabalho, a pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (2010) 

divulgou que nove milhões de brasileiros com deficiência estão em idade de trabalhar. 

Destes, um milhão (11,1%) exercem alguma atividade remunerada e apenas 200 mil 

(2,2%) são empregados com registro em Carteira de Trabalho (Gil, 2002). Mais da 

metade das pessoas com deficiência que trabalham ganham até dois salários mínimos 

segundo dados do Censo 2000 (IBGE, 2000).  

A Lei de Cotas não especifica o tipo de deficiência – intelectual, física, auditiva, 

visual ou motora – das pessoas a serem admitidas pelas cotas. O Censo 2000 (IBGE, 

2000) mostra que o tipo de deficiência que menos está inserido em atividades laborais é 

a deficiência intelectual: somente 19,3% estão ocupadas. As outras deficiências 

participam com uma inserção maior no mercado de trabalho: limitação física ou motora 

(24,1%), dificuldade na audição (34%) e dificuldade para enxergar 40,8%. Para quem 

não apresenta nenhuma dessas deficiências, a proporção de pessoas ocupadas sobe para 

49,9%. 

A fiscalização embasada na Lei de Cotas prevê o pagamento de multa às 

empresas que não cumprirem a Lei. Devido a esse fato, entre os anos de 2005 e 2007, 

aproximadamente 60 mil pessoas com deficiência foram contratadas nas empresas, 

conquistando vagas no mercado de trabalho formal (Lima, 2007). 

Em 2010, os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) revelaram 

um total de 306 mil vínculos empregatícios ativos de trabalhadores com deficiência no 

Brasil, o que representa 0,7% do total de pessoas com deficiência no país em contraste 

com os indicativos dos EUA e Reino Unido – que apresentam 31% e 50%, 

respectivamente, das pessoas com deficiência empregadas –, como citado anteriormente. 

Apesar desse aumento do número de contratações com carteira assinada no cenário 

brasileiro, este – bem como o americano e o britânico – ainda apresenta uma realidade 

de desvantagem profissional da pessoa com deficiência, em especial a do tipo 

intelectual, quando comparado com as pessoas sem deficiência. 

Do total de 306 mil trabalhadores brasileiros com deficiência com carteira 

assinada, somente 5,1% são representados por pessoas com deficiência intelectual. Em 

contrapartida, de acordo com esse levantamento da RAIS (2010), os números apontam 

melhores perspectivas para os demais tipos de deficiência: dos vínculos ativos, 54,4% 

foram de pessoas com deficiência física, 22,4% com deficiência auditiva e 5,7% com 
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deficiência visual. Verifica-se, a partir desses dados, que a dificuldade de acesso ao 

mercado de trabalho não só está relacionada ao fato de possuir deficiência, mas mantém 

ainda relação com o tipo de deficiência que a pessoa apresenta, perseverando os 

indicativos do Censo 2000 (IBGE, 2000) – há dez anos. Assim, o tipo de deficiência 

pode limitar ainda mais as chances de conquistar uma vaga no trabalho formal. Soma-se 

a isso o fato de que os assalariados com deficiência intelectual destacam-se, dentre os 

demais tipos de deficiência, como os que recebem os menores rendimentos (RAIS, 

2010). 

No cenário mundial – ratificando os dados da RAIS (2010) no Brasil –, Colella e 

Stone (2005) afirmam que as pessoas não respondem a todas as deficiências da mesma 

maneira. Existe uma linha de pesquisas que ilustra a existência de uma hierarquia de 

deficiências em termos de quão negativamente as pessoas sem deficiência respondem a 

elas. As respostas são mais favoravelmente destinadas às pessoas com deficiências 

físicas comparadas àquelas com deficiências sensoriais ou, especialmente, intelectuais. 

Melanie (2010) corrobora essa afirmativa, divulgando dados referentes ao Reino Unido 

de que as pessoas com deficiência intelectual são 3,5 vezes mais prováveis de não terem 

qualificações quando comparadas às pessoas sem deficiência. 

Colella e Stone (2005) citaram algumas características da deficiência que, 

geralmente, são relacionadas às reações negativas das pessoas: qualidades estéticas, risco 

ou perigo, curso, origem, visibilidade e perturbação. As autoras têm concluído que, se a 

pessoa é percebida como pessoalmente responsável por sua deficiência, são piores as 

reações em relação a essa pessoa. 

Nos Estados Unidos, em consonância com os indicativos brasileiros, pesquisas 

relevam – segundo Stone-Romero, Stone e Lukaszewski (2006) – que pessoas com 

deficiência têm menos probabilidade de serem contratadas nas organizações do que 

pessoas sem deficiência; além disso, são oferecidas a elas menores possibilidades de 

crescimento.  

Goffman (1988) constata que essas pessoas são estigmatizadas por uma 

sociedade pautada pela normalidade, que desconsidera o indivíduo em sua totalidade, 

reduzindo-o a uma pessoa diminuída. Em consequência, seus atributos físicos e 

individuais adquirem características de descrédito e evitação. Stone-Romero et al. (2006) 

afirmam haver uma quantia substancial de pesquisas que mostram que pessoas com 

deficiência são estigmatizadas nas sociedades dos EUA e, normalmente, apresentam 

níveis elevados de discriminação em contextos organizacionais. 
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As pesquisas mostram que os observadores muitas vezes veem a pessoa com 

deficiência como incapaz de executar as tarefas, incapaz de competir com os outros, 

dependente, impotente, hipersensível, deprimida, distante, tímida, sem atrativos, amarga, 

nervosa, infeliz e submissa. As pessoas têm tendência a generalizar e acham que uma 

pessoa com um tipo de deficiência tem também outras deficiências (Stone-Romero et al., 

2006). 

No Brasil, somada aos baixos percentuais de contratação da pessoa com 

deficiência, agrega-se a baixa qualificação profissional dessas pessoas como catalisadora 

da dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, evidenciada por diversos autores em 

suas pesquisas (Marques, 1997; Skliar, 1997; Miranda, 2001; Silva & Palhano, 2001; 

Tanaka & Manzini, 2005; Araújo & Schmidt, 2006; Ribeiro & Carneiro, 2009). 

Visando desenvolver habilidades e competências para o mercado de trabalho, a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) desenvolveu o Programa de 

Educação Profissional para pessoas com deficiência intelectual, que tem como objetivo 

oferecer qualificação profissional para seus alunos, por meio de oficinas 

profissionalizantes, preparando-os para o processo de inclusão no mercado de trabalho. 

Segundo a Federação Nacional das APAEs (FENAPAEs) (2006), é necessário, porém, 

“avaliar em que medida o esforço de educação profissional das pessoas com deficiência 

está indo ao encontro das demandas do mundo do trabalho” (p. 2). 

E ainda, Comello e Costa (2011), em pesquisa realizada em cinco APAEs de 

Minas Gerais nas oficinas profissionalizantes, apontaram a insegurança da perda do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o desconhecimento da possibilidade de 

reavê-lo como um dos entraves relacionados à inclusão de pessoas com deficiência no 

trabalho formal. 

Ribeiro e Carneiro (2009) observaram que as empresas priorizam a contratação 

de pessoas com deficiência que não requerem adaptações no ambiente e nem possam 

significar diminuição de produtividade, tendo prioridade as pessoas com deficiência 

física parcial, não-cadeirantes e as pessoas com deficiência auditiva leve. Suzano (2011) 

identificou que gestores que trabalham com pessoas com deficiência tendem a avaliar 

mais negativamente o desempenho de pessoas com deficiência intelectual, atribuindo a 

elas maiores dificuldades no cumprimento das normas da organização, na sociabilidade e 

na cooperação. Elas têm dúvidas se a adequação das condições e práticas de trabalho 

seja suficiente para que essas pessoas consigam realizar suas atividades e se a 
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contratação dessas pessoas traz benefícios para a imagem ou para o clima interno da 

organização.  

No estudo de Araújo e Schmidt (2006), os tipos de deficiência mais presentes nas 

contratações foram: a deficiência auditiva (40%), a deficiência física (40%) e a 

deficiência visual (14%), não sendo citada a deficiência intelectual. 

Tanaka e Manzini (2005) também pesquisaram a contratação de pessoas com 

deficiência para o trabalho, do ponto de vista dos empregadores, que citaram a baixa 

qualificação profissional como um dos principais impedimentos para a entrada desse 

público no mercado de trabalho. 

O Instituto Ethos desenvolveu, em 2010, uma pesquisa nas 500 maiores empresas 

do Brasil e os resultados apontaram que, no quadro funcional dessas instituições, 

somente 1,5% dos funcionários têm deficiência (0,8% têm deficiência física, 0,1% têm 

deficiência visual e 0,5% têm deficiência auditiva), enquanto, no quadro de supervisão, 

esse número cai para 0,6% de pessoas com deficiência (0,2% têm deficiência física, 

0,09% têm deficiência visual e 0,3% têm deficiência auditiva). Cabe ressaltar que a 

deficiência intelectual novamente sequer foi citada. 

Diante dessa realidade no país, pode-se prever que as diretrizes de políticas 

públicas, como a Lei de Cotas, encontrem dificuldades de serem aplicadas, tendo a baixa 

qualificação profissional das pessoas com deficiência como um dos fatores que 

contribuem para tal afirmativa. 

Analisando as estatísticas expostas referentes às pessoas com deficiência e seu 

ingresso no trabalho, os indicativos de baixa qualificação profissional apontados pelos 

pesquisadores do assunto e tendo em vista as menores porcentagens de contratação 

destinadas às pessoas com deficiência do tipo intelectual, esta pesquisa buscará 

responder às seguintes questões: qual a percepção dos professores das APAEs sobre a 

qualificação profissional das pessoas com deficiência intelectual nessa instituição? Quais 

aspectos podem ser levantados diante da possibilidade de essa qualificação ser feita, 

predominantemente no país, em contexto de instituição especializada? A avaliação que 

os professores fazem dessa qualificação profissional está relacionada com as concepções 

de deficiência que possuem? Qual o impacto do BPC? 

A seguir, apresentam-se os objetivos gerais e específicos desta investigação. O 

referencial teórico é constituído de dois capítulos, em que o primeiro deles discorre 

sobre a terminologia que se refere às pessoas com deficiência, a definição de deficiência 

intelectual, bem como as matrizes de concepção da deficiência. No segundo capítulo, 
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explana-se sobre o trabalho e a qualificação profissional, com subitens a respeito da 

qualificação profissional específica para pessoas com deficiência intelectual, e o BPC. 

Posteriormente, o método utilizado será caracterizado, os resultados e discussões 

apresentados, bem como as considerações finais. Serão, em seguida, listadas as 

referências. E, por fim, encontram-se os anexos. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Identificar a percepção dos professores sobre a qualificação profissional 

para pessoas com deficiência intelectual oferecida nas APAEs do estado de Minas 

Gerais – Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar quais os aspectos mais relevantes e os elementos comuns na 

qualificação profissional nas APAEs pesquisadas. 

 Verificar se a avaliação que os professores fazem da qualificação 

profissional nas APAEs está relacionada com as concepções de deficiência que possuem. 

 Verificar o impacto do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na 

qualificação profissional. 

 Identificar quais as perspectivas dos professores envolvidos neste 

processo, sobre a qualificação e o trabalho para pessoas com deficiência intelectual, bem 

como suas potencialidades e limitações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Pessoas com deficiência intelectual: terminologia, definição e concepções 

 

Para se referir às pessoas com deficiência, diversos termos foram utilizados ao 

longo da história, com inúmeras revisões conceituais, buscando não apenas definições, 

mas conceitos considerados mais “corretos” ou “aceitos”.  

De acordo com Sassaki (2002), a construção de uma verdadeira sociedade 

inclusiva passa pelo cuidado com a linguagem, pois nela se expressa, voluntária ou 

involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiência. 

Entretanto, o autor destaca que não há um único termo correto para se referir às pessoas 

com deficiência que seja válido definitivamente em todos os tempos e espaços, pois, a 

cada época, são utilizados termos, cujo significado seja compatível com os valores 

vigentes em cada sociedade, enquanto esta evolui em seu relacionamento com as pessoas 

com deficiência. 

Nas décadas de 1950, 1960 e 1970, segundo Sassaki (2002), excepcionais foi o 

termo mais utilizado para se referir às pessoas com deficiência intelectual, inclusive está 

presente na sigla da APAE, que teve sua fundação no ano de 1954. Porém, com o 

desenvolvimento de estudos e práticas educacionais na área de altas habilidades ou 

talentos extraordinários nas décadas de 1980 e 1990, o termo excepcional passou a 

referir-se também a pessoas com inteligências múltiplas acima da média – pessoas 

superdotadas –, o que ocasionou certa confusão na utilização do termo. 

Até a década de 1980, termos como inválido, defeituoso, incapacitado e aleijado 

ainda eram utilizados com frequência. Considerava-se que, independente do tipo de 

deficiência, a capacidade da pessoa era eliminada ou reduzida em todos os aspectos: 

físico, psicológico, social e profissional. A desinformação e o preconceito eram tanto 

que crianças e adultos sem deficiência eram chamados de “normais”, como se existisse o 

conceito de anormalidade para as pessoas com deficiência. 

O ano de 1981 foi eleito o Ano Internacional das Pessoas Deficientes pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, gerando maior discussão sobre o assunto, o que 

influenciou para que a expressão pessoa deficiente começasse a ser mais usual. Essa 

mudança representou um avanço na medida em que a palavra pessoa passou a ter o foco 

principal e o termo deficiente foi usado como adjetivo apesar de ter sido criticado por 
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sinalizar como se a pessoa inteira fosse deficiente em todos os aspectos. A partir daí, 

novas expressões começaram a surgir, como portadores de deficiência (Sassaki, 2002). 

No Brasil, acentuadamente entre 1986 e 1996, tornou-se bastante popular o uso 

do termo portador de deficiência (e suas flexões no feminino e no plural). O portar uma 

deficiência passou a ser um valor agregado à pessoa, um detalhe, e não a total 

constituição da mesma. O termo foi adotado em Constituições federais e estaduais e em 

todas as leis e políticas pertinentes ao campo das deficiências. Conselhos, 

coordenadorias e associações passaram a incluir o termo em seus nomes oficiais 

(Sassaki, 2003). Entretanto, pessoas com deficiência ponderaram que elas não portam a 

deficiência e que a deficiência que elas têm não é como coisas que às vezes portamos e 

às vezes descartamos (Sassaki, 2002). 

A partir de 1990, com o Art. 5 da Resolução CNE/CEB n. 2, de 11/09/2001, 

pessoas com necessidades especiais passou a ser o termo mais utilizado na tentativa de 

amenizar a contundência da palavra deficiência, instituindo diretrizes nacionais para a 

educação especial na educação básica. Tal Resolução explica que as necessidades 

especiais decorrem de diversas situações, podendo envolver dificuldades vinculadas a 

deficiências e também dificuldades não-vinculadas a uma causa orgânica. “Necessidades 

especiais” passou a ser, então, um valor agregado tanto à pessoa com deficiência quanto 

a outras pessoas, como idosos e mulheres gestantes. Em 1994, a Declaração de 

Salamanca, em Conferência Mundial, dispôs sobre princípios, políticas e práticas na área 

das Necessidades Educativas Especiais. 

Hoje, expressões como retardado mental ou mongoloide são pejorativas, 

refletindo a desinformação, o preconceito e a discriminação para com as pessoas com 

deficiência intelectual. Por outro lado, usar a expressão “pessoas ditas deficientes”, por 

exemplo, é preconceituoso na medida em que tenta negar ou suavizar a deficiência. 

O termo utilizado neste estudo é pessoas com deficiência, podendo especificar o 

tipo; por exemplo, pessoas com deficiência intelectual. A Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência da ONU (2008) consagra esse termo no ordenamento 

jurídico brasileiro, constituindo, portanto, a linguagem mais apropriada para se referir às 

pessoas com deficiência atualmente no Brasil e no mundo. No âmbito da legislação 

brasileira, essa denominação passa a ser o termo referendado pela Portaria n. 2.344, de 3 

de novembro de 2010. 

Baseada no Decreto n. 5.296, de em 2 de dezembro de 2004 – que regulamentou 

a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência –, a deficiência 
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intelectual é considerada como “funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos”, e, ainda, “com limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. Comunicação; 2. Cuidado 

pessoal; 3. Habilidades sociais; 4. Utilização dos recursos da comunidade; 5. Saúde e 

segurança; 6. Habilidades acadêmicas; 7. Lazer; e 8. Trabalho” (Decreto n. 5.296, de 

2004).  

Entretanto, diversos autores questionam tal definição e sinalizam a dificuldade de 

se conceituar a deficiência intelectual, como Diniz, Squinca e Medeiros (2007), que 

discorrem sobre a imprecisão do conceito de “significativamente inferior à média”, 

afirmando que, mesmo se fosse utilizado algum teste padronizado: 

 

a distância entre as médias não seria o método mais apropriado para 

definirem-se parâmetros para habilidades e capacidades cognitivas e 

mentais. Além dessa dificuldade inerente à mensuração da 

competência, é comum confundir-se ‘média’ com ‘normalidade’. 

Normalidade é antes um valor moral, um julgamento sobre tipos 

humanos ideais e padrões de bem viver (p. 2592). 

 

Outra condição para definir deficiência intelectual, de acordo com o Decreto n. 

5.296, é a presença de limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, dentre elas o trabalho. Porém, o desafio é exatamente sobre como definir se 

uma pessoa é habilitada para trabalhar. 

De acordo com Diniz et al. (2007), não há critérios objetivos e uniformes para tal 

definição, pois “habilidade para o trabalho é uma categoria repleta de valor, além do que 

muitas das restrições para o trabalho ou para a vida independente não estão no indivíduo, 

mas na interação com o meio no qual a pessoa com deficiência vive”. Para esses autores: 

 

Poucas são as pessoas com deficiência incapacitadas de forma plena 

para o trabalho, o que há são muitas pessoas com restrições moderadas 

de habilidades que enfrentam graves restrições no mercado de trabalho 

em consequência de variáveis não mensuráveis, tais como 

discriminação, preconceito ou barreiras sociais de outra ordem (p. 

2593). 

 

Nesse sentido, “diagnosticar” a incapacidade para o trabalho de uma pessoa está 

para além da análise de suas funções cognitivas ou habilidades e capacidades corporais. 

Esse processo é mais amplo, na medida em que exige um extenso e cuidadoso olhar para 

o universo social e do trabalho em que a pessoa com deficiência vive, contemplando a 
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complexidade do fenômeno da deficiência, sem considerar essencialmente as restrições 

clínicas e corporais. 

Contudo, muitas vezes, a delimitação da deficiência é feita com base em um 

modelo médico de concepção de deficiência, que se refere à compreensão desta como 

consequência natural da lesão em um corpo que deve ser objeto de cuidados biomédicos. 

Diversas concepções de deficiência foram se constituindo historicamente e 

passando por inúmeras transformações. De acordo com Diniz, Pereira e Santos (2010), a 

deficiência já foi considerada um drama individual ou familiar, com explicações 

religiosas que descreviam a deficiência como causa de castigos ou milagres divinos. 

No entanto, em meados do século XIX, o modelo biomédico, respeitado pela 

comunidade científica, retirou a deficiência do cunho da explicação religiosa, delegando 

que sua causa não estaria mais no pecado ou no destino, mas, sim, na genética, na 

embriologia, nas doenças degenerativas, nos acidentes de trânsito ou no envelhecimento. 

A entrada da visão médica delimitou a dicotomia entre o normal e o patológico no 

campo da deficiência, uma vez que esta passou a ser catalogada como uma variação 

indesejada e patológica do corpo considerado normal (Santos, 2010). 

Dentro do modelo médico de deficiência, também se alinhavam os interesses da 

lógica capitalista, que deixava fora de sua estrutura de produção aquelas pessoas 

consideradas incapazes, em uma conjuntura econômica pouco sensível à diversidade. O 

modelo biomédico afirmava que a segregação, o desemprego e a baixa escolaridade, 

entre tantas outras faces da opressão, eram causados pela inabilidade do corpo com 

deficiência para o trabalho produtivo (Diniz et al., 2007; Diniz et al., 2010). 

Contudo, a partir da década de 1960, as ciências humanas e sociais começaram a 

lançar um novo olhar ao fenômeno da deficiência, com abertura a novas compreensões, 

desenvolvendo um discurso sociopolítico para entendê-la não mais individualmente 

como uma questão de saúde/doença, mas como resultado de arranjos sociais não 

inclusivos à diversidade. 

Ao relacionar deficiência e causas sociais, como acidentes de trabalho ou de 

trânsito, violência urbana, envelhecimento populacional e problemas genéticos, a 

deficiência deixou de ser compreendida como uma tragédia pessoal para ser apreendida 

como uma forma de habitar o corpo (Santos, 2010). O modelo social define a deficiência 

não mais como uma desigualdade natural, mas como uma opressão exercida pelo 

ambiente social à pessoa com deficiência. Assim, o tema vai para além dos saberes 

biomédicos, mas também para o campo das ações políticas e de intervenção do Estado 
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(Diniz et al., 2007). Nesse sentido, mais do que diagnosticar a deficiência como uma 

limitação individual, o modelo social identifica a sociedade, seu contexto histórico e as 

mudanças culturais e políticas como fontes passíveis de gerar melhorias às pessoas com 

deficiência. 

Para Diniz et al. (2007), é possível que a pessoa com deficiência não vivencie a 

opressão, a depender da acessibilidade social e da crítica à cultura da normalidade em 

cada sociedade. Assim, impedimentos corporais não levam automaticamente à 

deficiência, que depende das práticas privilegiadas pelo contexto social e da 

sensibilidade dos ambientes sociais à diversidade. Desse modo, limitações corporais 

podem resultar ou não em situações de tratamento discriminatório às pessoas com 

deficiência (Santos, 2010). 

Tal concepção não significa, obviamente, ignorar que os avanços na área da 

biomedicina garantem bem-estar às pessoas, principalmente em casos de dor, 

adoecimento e necessidades de cuidados permanentes. Porém, ressalta-se que os bens e 

serviços biomédicos são respostas às necessidades de saúde; portanto, direitos universais 

(Diniz et al., 2010). 

Entretanto, nem sempre foi assim. Para Carvalho-Freitas (2007), “concepções de 

deficiência são modos de pensamento construídos ao longo da história, não 

necessariamente fundados em informações e conhecimentos racionais, que oferecem os 

elementos utilizados para a qualificação das pessoas com deficiência e as justificativas 

para as ações em relação a elas” (p. 36). De acordo com a autora, relacionar-se com uma 

pessoa com deficiência depende das concepções prévias das pessoas em relação à 

deficiência. Uma reconstrução histórica fornece a possibilidade de retirar a questão de 

uma perspectiva meramente individual (estereótipos) e recolocá-la na dimensão das 

relações sociais em que a deficiência é revestida de significações específicas de acordo 

com o contexto analisado. 

Carvalho-Freitas (2007) delineou as principais matrizes de pensamento que 

moldaram e legitimaram a distinção das pessoas com deficiência na sociedade. Tais 

matrizes interpretativas são modalidades relativamente estáveis e organizadas de 

pensamento, ancoradas em concepções de homem, de mundo e de sociedade. São elas, 

identificadas por Carvalho-Freitas (2007): a deficiência, vista como fenômeno espiritual, 

caracterizada pela atribuição de uma origem metafísica e uma manifestação de desejos 

ou castigos divinos; a normalidade, como matriz de interpretação, tem na norma seu 

padrão de avaliação, sendo a deficiência considerada um “desvio” ou “doença” que 
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necessita de cuidados especiais dos profissionais da saúde; a inclusão, como matriz de 

interpretação, que desloca a deficiência de um problema individual para um problema 

social. Seu pressuposto é de que a sociedade tem que se adaptar para incluir todos; e a 

matriz de interpretação técnica da deficiência, que se materializa quando a diversidade 

passa a ser um recurso a ser gerido nas organizações, sendo contempladas as práticas 

sociais e organizacionais que viabilizem a plena participação e inclusão das pessoas com 

deficiência. 

Sendo assim, ancorada na perspectiva social, pode-se, por meio de crenças sobre 

a deficiência, orientar as atitudes em relação a essas pessoas. Carvalho-Freitas e 

Marques (2007) concluíram que a deficiência é, então, um fenômeno sócio-histórico, 

tornanda-o mutável, perpassado pela dimensão psicológica de que o homem precisa criar 

explicações para a realidade na qual está inserida. Tais concepções de deficiência podem 

ser reeditadas em outro contexto histórico e em outro período, e tais formas de ver a 

deficiência, em determinado momento, norteiam as possibilidades de inclusão das 

pessoas com deficiência. 

A coexistência de traços das diferentes matrizes na sociedade contemporânea 

indica o desafio complexo para a gestão da diversidade, implicando a administração de 

diversas concepções de deficiência, muitas vezes, em um mesmo espaço. Todavia, 

ultrapassando-se a dimensão dos estereótipos e preconceitos para recolocá-la em uma 

perspectiva histórica, apreende-se a dimensão contingencial da deficiência, que perde 

seu caráter de anormalidade para ser compreendida como produto da articulação entre 

condição biológica e contingências históricas, sociais e espaciais (Carvalho-Freitas & 

Marques, 2007). 

As matrizes de interpretação sobre a deficiência enunciadas podem se configurar 

como modelos ideais, a fim de se tornarem instrumentos para melhor compreensão da 

realidade, não pretendendo, portanto, reproduzi-la. Apesar de suas diferentes origens 

históricas, tais matrizes de interpretação da deficiência são ainda presentes na atualidade 

(Carvalho-Freitas & Marques, 2007), assim como as concepções de deficiência baseadas 

tanto no modelo biomédico quanto no modelo social. 

Além disso, Carvalho-Freitas e Marques (2007) enfatizam que, embora o Estado 

tenha reconhecido os direitos das pessoas com deficiência em sua legislação, legitimar 

esse direito por parte da sociedade ainda depende de uma ressignificação das diversas 

concepções de deficiência presentes na atualidade. 
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A American Association on Mental Retardation (AAMR), desde 1992, concebe a 

deficiência intelectual como “multidimensional”, a qual é compreendida a partir da 

interação entre a capacidade da pessoa (“medida” por testes padronizados) e o ambiente 

em que a mesma vive, bem como a necessidade de níveis de suporte, passando a 

influenciar diretamente diferentes sistemas de classificação, como a Classificação 

Internacional do Funcionamento da Deficiência e da Saúde (CIF), a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) 

(ambos da Organização Mundial de Saúde) e o Manual de Diagnóstico e Prática 

Profissional em Retardo Mental da Associação Americana de Psicologia (APA) (Pletsch 

& Braun, 2008). 

Esse sistema, segundo Pletsch e Braun (2008), recebeu inúmeras críticas por 

continuar enfatizando as limitações do sujeito. Na tentativa de superá-las, em 2002, a 

AAMR revisou e ampliou a definição, considerada “sócio-histórico-cultural”, a qual foi 

traduzida e publicada no Brasil quatro anos depois, em 2006. A deficiência intelectual, 

concebida então como “incapacidade caracterizada por limitações significativas no 

funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo e está expressa nas 

habilidades práticas, sociais e conceituais, originando-se antes dos dezoito anos de 

idade” (AAMR, 2006 como citado em Pletsch & Braun, 2008), almejou superar a ideia 

de deficiência como condição estática, permanente, bem como enaltecer a concepção de 

que o desenvolvimento da pessoa com deficiência varia conforme os apoios e/ou 

suportes recebidos pelo indivíduo, e não somente se baseia em parâmetros de coeficiente 

de inteligência (QI abaixo de 70) e de classificação nos níveis leve, moderado, severo e 

profundo (Pletsch & Braun, 2008). 

Afinal, “em um ambiente hostil à diversidade corporal, é possível imaginar uma 

pessoa com restrições leves de habilidades que experimente a deficiência de forma 

severa”. E ainda “a mesma restrição de habilidade, em um ambiente receptivo à 

diversidade, pode não levar à experiência da deficiência” (Diniz et al., 2007, p. 2591). 

Omote (1996), ao discorrer sobre as concepções sociais da deficiência, corrobora 

a ideia de que é a audiência, ou seja, as pessoas que percebem um indivíduo, o elemento 

determinante para definição de uma condição como sendo ou não deficiência. Nesse 

sentido, sem ignorar as condições biológicas, a deficiência é uma construção social, 

contingencial, legitimada por intermédio do julgamento feito pela audiência. Dentro de 

um contexto diverso, em outra realidade na qual são válidos outros valores e crenças, 
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uma pessoa julgada anteriormente com deficiência poderia não ser definida como tal, ou 

não experimentar, não vivenciar uma deficiência (Omote, 1994, 1996). 

O modelo social da deficiência permitiu, de acordo com sua concepção, a oferta 

de novas ferramentas para a transformação social e a garantia de direitos (Diniz et al., 

2010). Com isso, o principal desafio passou a ser o da garantia da igualdade por via das 

políticas do Estado. Foi nesse contexto que se começou a refletir e estabelecer políticas e 

ideais de inclusão social e eliminação de barreiras à participação, privilegiando-se a 

diversidade. 

As esferas da educação, do trabalho, da acessibilidade em espaços públicos e das 

políticas públicas de proteção social assumem importância central na medida em que as 

estruturas sociais precisam dar condições de igualdade para as pessoas com deficiência. 

De um discurso normativo e corretivo em saúde, o desenvolvimento de políticas 

públicas para as pessoas com deficiência passou a caminhar para os ideais de inclusão 

social e de defesa dos direitos humanos a todas as pessoas (Santos, 2010). 

Gil (2002) definiu inclusão social como: “processo de inserção na sociedade – 

nos mercados consumidor e profissional e na vida sociopolítica – de cidadãos que dela 

foram excluídos, no sentido de terem sido privados do acesso a seus direitos 

fundamentais”. Por essa via, destaca-se, no próximo capítulo, o direito ao trabalho 

assegurado por lei e reconhecido em 1948 na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sancionada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O Artigo 23 afirma: 

“Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de seu trabalho, a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego”. 

 

2.2 Trabalho e qualificação profissional 

  

Apesar das diversas – e muitas vezes controversas – definições a respeito do 

trabalho, sua centralidade na vida humana e na sociedade contemporânea precisa ser 

considerada. De acordo com Dejours (2004), o trabalho é “aquilo que implica gestos, 

saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de 

refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de pensar e de 

inventar” (p. 28). Em outros termos, o trabalho não se resume apenas à relação salarial 

ou ao emprego, mas também a um modo de engajamento da personalidade para 

responder a uma tarefa delimitada por pressões materiais e sociais. 
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A psicodinâmica do trabalho defende a hipótese segundo a qual o trabalho não é 

reduzido a uma atividade de produção no mundo objetivo: 

 

O trabalho sempre coloca à prova a subjetividade, da qual esta última 

sai acrescentada, enaltecida, ou, ao contrário, diminuída, mortificada. 

Trabalhar constitui, para a subjetividade, uma provação que a 

transforma. Trabalhar não é somente produzir; é, também, transformar 

a si mesmo e, no melhor dos casos, é uma ocasião oferecida à 

subjetividade para se testar, até mesmo para se realizar (Dejours, 2004, 

p. 30).  

 

Gomes e Araújo (2009) apontam para o reconhecimento de que o homem sempre 

trabalhou, podendo inferir que o trabalho parece ocupar um lugar de centralidade na 

constituição da identidade dos indivíduos, principalmente levando em consideração seu 

sentido trans-histórico, na vida dos sujeitos, em todos os tempos. 

Dessa maneira, fica evidenciada, assim, a condição primeira do devir humano, 

sua participação na produção de sua vida, de sua história e de sua existência, 

fundamentalmente, por meio do trabalho. A dinâmica laboral pode possibilitar a 

produção de sentido (pessoal e coletivo) e de realização, o que não equivale, em 

absoluto, afirmar que o trabalho é o único meio para tal, mas que este se tornou o fio que 

tece o tecido social. Porquanto, por meio do trabalho, o homem transforma a natureza e a 

si próprio, o que concede a essa categoria um lugar de destaque quando se busca 

compreender, para além dos grupos primários, o que confere identidade ao indivíduo 

(Gomes & Araújo, 2009). 

No viés da perspectiva identitária, o trabalho, para Gomes e Araújo (2009), 

“passa a ser compreendido como constitutivo do homem, na medida em que ele se 

reconhece por meio daquilo que produz, significando e ressignificando, temporalmente, 

sua história” (p. 2). 

Sendo assim, o trabalho não é apenas uma atividade, mas também uma forma de 

relação social, o que significa que ele se desdobra em uma sociedade caracterizada por 

relações de desigualdade, de poder e de dominação. Trabalhar é engajar sua 

subjetividade num mundo hierarquizado, ordenado e coercitivo (Dejours, 2004). 

Logo, para Dejours (2004), a relação com o trabalho só oferece a possibilidade 

de transformação e crescimento se a parte advinda da subjetividade for reconhecida e 

respeitada. Entretanto, a evolução contemporânea das formas de organização do 

trabalho, de gestão e de administração, depois da virada neoliberal, repousa sobre 
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princípios que sugerem, precisamente, sacrificar a subjetividade em nome da 

rentabilidade e da competitividade. 

Segundo Dejours (2004), a organização do trabalho, baseada nesses princípios, 

causa, de um lado, o crescimento absurdo da produtividade e da riqueza, mas, de outro, a 

erosão do lugar acordado à subjetividade no trabalho, ao isolamento de cada indivíduo e 

à solidão, resultando em um agravamento das patologias mentais decorrentes do trabalho 

em crescimento em todo o mundo ocidental. 

Contudo, apesar desse caráter paradoxal, contraditório da categoria do trabalho, 

Dejours (2004) sinaliza que esta evolução contemporânea da organização do trabalho 

não é uma fatalidade. O autor enfatiza que a forma de se organizar o trabalho “releva da 

vontade – e do zelo – dos homens e das mulheres que a fazem funcionar. Se o trabalho 

pode gerar o pior, como hoje, no mundo humano, ele pode, também, gerar o melhor” (p. 

34), a depender da nossa capacidade de pensar e tentar transformar as relações entre 

subjetividade, trabalho e ação. Nesse caminho, Lancman e Uchida (2003) destacam: 

 

A organização do trabalho é uma relação social, é um compromisso 

entre objetivos e prescrições (procedimentos, maneira de organizar o 

trabalho, método) e as dificuldades reais para a realização do trabalho 

[...]. Se o trabalhador é capaz de pensar o trabalho, de elaborar essa 

experiência ao falar, de simbolizar o pensamento e chegar a uma 

interpretação, ele tem a possibilidade de negociar, de buscar um novo 

sentido partilhado, de transformar e fazer a organização do trabalho 

evoluir (p. 87). 

 

É nessa perspectiva que, para Lancman e Uchida (2003), todas as ações voltadas 

para a transformação de situações de trabalho ou para a prevenção de doenças ligadas ao 

trabalho, tratamento ou reabilitação ganham um novo olhar a partir da compreensão de 

que, se o trabalho pode ser gerador de doenças e sofrimento, qualquer ação que vise a 

sua transformação ou amenize o sofrimento dos trabalhadores adoecidos deve se dar a 

partir de mudanças na relação das pessoas com o seu trabalho, ou seja, com o próprio ato 

de trabalhar. 

Isso significa considerar a importância do trabalho e sua influência em todos os 

âmbitos da vida e aponta para uma abordagem que considere os aspectos subjetivos do 

trabalho e a sua centralidade como elemento constituidor do indivíduo e da sua 

identidade (Lancman e Uchida, 2003). 

A pesquisa de Gomes e Araújo (2009), em Belo Horizonte/MG, confirma que o 

trabalho é condição fundamental para a construção e reedição da identidade das pessoas 
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com deficiência, por exemplo. Constata-se que estar em um emprego formal garante, 

além do sustento das necessidades materiais, o sustento das necessidades psicológicas e 

a ampliação do horizonte de pertencimento a outros grupos que não apenas o familiar ou 

aqueles compostos exclusivamente por membros com deficiência. Compreende-se o 

universo laborativo como espaço de construção da cidadania e identificação do trabalho 

como alicerce da autoestima e da própria vida. 

Nessa pesquisa, 97% dos participantes consideram terem ocorrido mudanças 

positivas em suas vidas após ingressarem no mercado de trabalho competitivo, como no 

que se refere à sua valorização pessoal frente à família e ao grupo social no qual 

convivem. Já para as pessoas com deficiência desempregadas, o discurso diz acerca do 

desamparo social, sentimento de revolta, abandono e não-pertencimento, sendo vistos 

como eternas dependentes e incapazes de contribuírem com a renda familiar. 

Pereira, A. Del Prette e Z. A. P. Del Prette (2008) identificaram diferentes classes 

de aspectos associados ao trabalho na perspectiva de trabalhadores com e sem 

deficiência física no interior de São Paulo. Concluíram que o significado que pessoas 

com deficiência física atribuem ao trabalho em relação aos aspectos positivos remete à 

valorização pessoal, enfatizando as diversas recompensas ocasionadas pelo trabalho e 

sua importância para o desenvolvimento socioemocional dos indivíduos com deficiência 

(Pereira et al., 2008). 

Considerando o trabalho como uma dimensão importante para a construção da 

identidade das pessoas e para sua experiência de pertença social, é necessário 

contemplar as dimensões relacionadas à qualificação das pessoas para ter acesso ao 

trabalho, uma vez que esta é uma das principais dificuldades relacionadas às pessoas 

com deficiência intelectual. 

Nas discussões sobre educação profissional, a multidimensionalidade do conceito 

de qualificação se destaca, pois este compreende várias facetas: a qualificação do 

emprego (conjunto de exigências definidas a partir do posto de trabalho), a qualificação 

do trabalhador (conjunto de atributos dos trabalhadores, mais amplo que o primeiro por 

incluir as qualificações sociais ou tácitas) e a qualificação como relação social, 

historicamente definida entre capital e trabalho, na qual se expressa, de maneira 

concreta, a dimensão da força de trabalho como mercadoria (Hirata, 1994). Para 

entender essa questão, faz-se necessária uma breve discussão acerca do contexto 

histórico em que perpassaram os debates da qualificação profissional. 
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O taylorismo, predominante até a década de 1960, era um modelo de produção 

baseado no parcelamento, na especialização e na intensificação do trabalho, adaptado à 

produção em série, que buscava custo reduzido, em uma situação na qual o mercado era 

mais estável e utilizava-se uma tecnologia de produção em massa. Entretanto, a partir de 

meados de 1960, a crise econômica, a instabilidade do mercado e o movimento operário 

conduziram a uma revisão desta crença de que o modelo de divisão parcelada do 

trabalho era a chave para maior produtividade (Bastos, 2006). 

De acordo com Bastos (2006), desde a crescente globalização da economia, uma 

reestruturação produtiva é fortemente estimulada pelo ambiente competitivo que começa 

a se intensificar. Começa a nascer um mercado mundial, com o encurtamento das 

distâncias, eliminação de barreiras e fronteiras que possam impedir a concorrência, 

bombardeio de informações e alta circulação do capital financeiro e tecnológico, 

aumentando a competição e a imprevisibilidade dos fatos políticos, econômicos e 

sociais, e diminuindo a capacidade de planejamento. Essa reestruturação é um processo 

complexo de mudanças na configuração do sistema produtivo, que envolve novas 

tecnologias, novas formas de organização do trabalho e novos processos gerenciais, com 

o objetivo de superar as limitações do modelo taylorista-fordista. 

As mudanças tecnológicas conduzem à implantação de sistemas de produção 

flexíveis, que melhor se adaptam às incertezas e variações do mercado. Bastos (2006) 

discorre sobre as transformações que configuram um novo quadro organizacional, em 

que se privilegia a busca de flexibilidade como eixo dominante; por exemplo, a busca 

por equipamentos de multiuso, a capacitação do trabalhador, que passa a exigir dele 

realizar multitarefas, bem como buscar a multiqualificação, além da flexibilidade nos 

contratos de trabalho, formação de salários e redução dos encargos. 

Ressaltada tal pluralidade, algumas tendências gerais se destacam: trabalho em 

equipe, novos formatos organizacionais (menos burocráticos, que buscam atender aos 

clientes com suas variedades de exigências), discurso de uma administração participativa 

e heterogeneidade da força de trabalho (trabalhos temporários, subcontratação de 

serviços etc.) (Bastos, 2006). 

Todas essas mudanças trazem novos questionamentos sobre a fragilidade do 

emprego e a qualificação do trabalhador. Afinal, que novas demandas são postas ao 

trabalhador? Como lidar com a transitoriedade dos vínculos, os avanços tecnológicos e 

os novos modelos de gestão? 
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Bastos (2006) afirma que o uso das tecnologias da informação está ligado ao 

crescimento de demandas cognitivas que requerem maior qualificação do trabalhador e 

tornam o trabalho mais complexo. O conteúdo do trabalho passa, portanto, a envolver 

habilidades cognitivas em detrimento da habilidade motora, com o acréscimo de 

habilidades, a introdução da equipe e a flexibilização dos postos de trabalho. Além disso, 

uma adaptabilidade maior diante das incertezas, bem como habilidades relacionais 

desenvolvidas são muito valorizadas e requeridas nesse contexto. Maior capacidade de 

comunicação, negociação, influência e solução de conflitos, entre outras características, 

é desejável para o novo trabalhador das organizações na sociedade pós-industrial. 

Como já citado por Hirata (1994), Bastos (2006) também corrobora a enorme 

variedade na forma de se definir o conceito de qualificação, que envolve não apenas a 

natureza do fenômeno, mas a sua mudança ao longo do tempo. De acordo com Bastos 

(2006), o interesse investigativo sistemático sobre a qualificação profissional começou 

nas décadas de 1940 e 1950, com os trabalhos de George Friedman, que “apoiava-se na 

noção de qualificação associada à complexidade da tarefa e ao domínio requerido de 

saberes para executá-las” (p. 29). 

Tal perspectiva é considerada como “essencialista” por vincular diretamente os 

desenvolvimentos tecnológicos ao conjunto de habilidades e conhecimentos para lidar 

com os mesmos. 

 

Há, portanto, a qualificação do trabalho (o seu conteúdo) e uma 

qualificação do trabalhador (o domínio de saberes necessário para 

executar o trabalho). Em síntese, a qualificação é uma ‘coisa’ que pode 

ser mensurada pelo grau e pela frequência de atividade intelectual que 

o trabalho exige para ser executado (Bastos, 2006, p. 29). 

 

Nessa concepção, a qualificação se resume às normas e aos manuais que já 

definem o conjunto de tarefas e habilidades esperadas de cada posto de trabalho, 

havendo uma relação direta entre perfil requerido e requisitos formais, como 

escolaridade, experiência etc. A qualificação é algo adquirido (conhecimentos, 

habilidades, destrezas) pelo indivíduo ao longo de sua trajetória escolar e de experiência 

no trabalho, e sua formação é baseada em treinamentos que assegurem o 

desenvolvimento nas tarefas do cargo (Manfredi, 1998). 

Nessa vertente de pensamento, Ferretti (2004) discorre sobre esta matriz técnica 

de se pensar a educação profissional, tendo orientado a formulação e o desenvolvimento 

das propostas de formação profissional fortemente influenciada pelas mudanças técnico-
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organizacionais que se dão no âmbito do trabalho, respondendo não apenas ao 

desenvolvimento científico-tecnológico, mas, principalmente, às demandas da produção 

capitalista. Enquanto predominou a forma taylorista-fordista de produção capitalista, a 

qualificação profissional foi marcada por este olhar profundamente direcionado pela sua 

dimensão técnica, ou seja, pela visão “essencialista”. Dessa forma, justificavam-se os 

procedimentos de seleção e de formação profissional de acordo com essa primeira 

matriz. 

Os pressupostos da matriz técnica, entretanto, começaram a ser questionados, e 

as diretrizes da segunda matriz – a matriz social – começaram a ser requisitadas na 

medida em que as mudanças que vinham ocorrendo no âmbito do trabalho estariam 

demandando, diferentemente da empresa fordista, operários não apenas bem preparados 

tecnicamente, mas também mais bem educados no sentido amplo do termo. O argumento 

central era que a separação teoria/prática, concepção/execução, trabalho manual/trabalho 

intelectual tão criticada já não faria sentido na empresa flexibilizada (Ferretti, 2004): 

 

O chamado saber tácito, ou qualificação tácita, oriundo da experiência 

dos trabalhadores individuais e do coletivo do trabalho, ganha 

proeminência porque se reconhece sua força para a resolução dos 

problemas diários com que a produção se defronta. A valorização 

desse saber e sua incorporação à produção recebem um nome – modelo 

de competências –, em que estas significam não apenas o saber/fazer, o 

domínio do conhecimento técnico, mas, principalmente, o saber/ser, a 

capacidade de mobilização dos conhecimentos (não apenas técnicos) 

para enfrentar as questões problemáticas postas pela produção (p. 415). 

 

A segunda matriz, então, de acordo com Ferretti (2004): 

 

[...] tem raízes na filosofia e na economia política de origem marxista, 

formulando à educação problemas de natureza econômica, filosófica, 

social e ético-política que remetem não apenas à formação profissional 

estrito senso, mas à formação humana, em sentido pleno, da qual a 

primeira faz parte (p. 403). 

 

Nessa perspectiva, destacam-se as pesquisas de Pierre Naville, consideradas 

fundamentais para esta matriz interpretativa do fenômeno da qualificação profissional – 

a matriz social ou “relativista”. Segundo esta, a qualificação não se reduz ao conteúdo do 

trabalho, por envolver uma “relação complexa entre as operações técnicas e a estimativa 

de seu valor social”. Nesse âmbito, “a qualificação é um fenômeno que resulta de 

processos sociais, tais como as negociações entre capital e trabalho, envolvendo 
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julgamentos nos quais estão embutidos valores sociais que se alteram ao longo do tempo 

e dos contextos” (Bastos, 2006, p. 35). 

Como consequência das concepções da segunda matriz social, a produção nos 

campos da filosofia, da história, da sociologia e da educação influenciou para que se 

pensasse em “concepções educacionais que representassem não apenas um freio à 

segmentação do trabalho e à alienação do trabalhador sob o domínio do capital, mas ao 

pleno desenvolvimento deste como sujeito social” (Ferretti, 2004, p. 404). 

Assim, estava lançada a crítica à forma como um significativo setor dos 

trabalhadores se submetiam a um processo de segmentação, rotina e degradação do 

trabalho presente desde o desenvolvimento da maquinaria. O conhecimento de todo o 

processo de produção ficara para trás nas raízes do artesanato, em que se exigia o 

domínio de todos os elementos envolvidos no processo de elaboração de um produto, 

desde a matéria-prima, os instrumentos utilizados e os métodos, até a concepção do 

produto final desejado. Com a evidência da alienação do trabalhador, a perda dos 

saberes estava cada vez mais transferida a máquinas e equipamentos nas sociedades pós-

industriais. 

A resultante, na área da educação profissional, advinda dos pressupostos da 

matriz social sobre a qualificação, foi, de acordo com Ferretti (2004): “a defesa acirrada 

de uma educação de caráter geral que, contrapondo-se ao duplo processo de 

alienação/desqualificação, promovesse a formação plena dos educandos” e, ainda, que 

esta “não só lhes proporcionaria acesso aos saberes, mas também o desenvolvimento de 

uma visão crítica sobre o trabalho e as condições de seu exercício na sociedade 

capitalista” (p. 406). 

Dessa forma, novos estudos sobre o conceito de qualificação profissional, 

norteados pela matriz social – até então escassos –, fizeram-se presentes, contrapondo-se 

à matriz técnica anteriormente privilegiada no modelo fordista de produção e 

favorecendo, assim, o tratamento da qualificação não apenas pelo plano econômico, mas 

também no político e no cultural, introduzindo transformações advindas do seu caráter 

histórico. 

Essa linha de pensamento permite a tentativa de compreender – e questionar – 

como se estruturam, coletivamente, relações de trabalho, que envolvem, entre outras, a 

definição de salários e de condições do exercício profissional, bem como as estruturas de 

poder no interior das organizações produtivas (Ferretti, 2004). Constitui-se, assim, um 

desafio complexo, porém instigante, de se compreenderem as vertentes da qualificação 
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profissional atual, com suas múltiplas determinações e, consequentemente, seu processo 

contínuo de transformação. 

Outra possibilidade de conceituação da qualificação profissional, para além das 

vertentes francesas “essencialista” versus “relativista”, é a perspectiva vinculada à teoria 

do “capital humano”, do economista americano Theodore Schultz, na década de 1970. 

Por esse ângulo, a questão é tratada no nível macrossocial e é ressaltada a importância da 

educação para o desenvolvimento socioeconômico. Ela forma recursos humanos 

(habilidades, experiência, educação) para atuarem nos processos de desenvolvimento do 

país, gera políticas educacionais e cria sistemas de informação profissional vinculados às 

necessidades dos setores mais organizados do capital. Já na perspectiva marxista, a 

qualificação é analisada quanto à polaridade qualificação-desqualificação, como um 

fenômeno dialético e sociocultural, rompendo as visões tecnicistas e unilaterais 

(Manfredi, 1998). 

Nesses novos arranjos organizacionais impactados pelos avanços tecnológicos, 

diversas perspectivas estudam os impactos da qualificação do trabalhador nesse 

contexto. Apoiada na perspectiva de um otimismo tecnológico, a tese da requalificação 

afirma que esta é inevitável, pois é um subproduto do desenvolvimento das forças 

produtivas, que exige uma elevação da qualificação da força de trabalho. Nessa visão, 

“as novas máquinas e equipamentos permitiriam libertar o homem de tarefas 

desgastantes, repetitivas e monótonas, possibilitando a sua ocupação com tarefas mais 

complexas e qualificantes, humanizando o trabalho industrial” (Bastos, 2006, p. 35). 

Para essa vertente, a fragmentação – marca do paradigma taylorista-fordista – seria 

incompatível como o novo modelo especialização-flexível, o que envolve a agregação de 

novas tarefas ao trabalhador, como as experiências de trabalho em equipe, exigindo 

atividades mais criativas e complexas, que exigem mais habilidades (Bastos, 2006). 

Por outro lado, partindo da tese da desqualificação, de um pessimismo 

tecnológico, o processo de desqualificação, sob o capitalismo, é contínuo e progressivo. 

Essa tese é embasada nos trabalhos de Braverman, que partia da convicção de que “o 

capital monopolista tem por propósito manter o trabalhador desqualificado pela 

necessidade de melhor exercer o seu controle sobre ele” (Bastos, 2006). Para ele: 

 

não há interesse do capital em promover a criatividade no trabalho, ou 

em desenvolver a iniciativa e a autonomia do trabalhador, mas pelo 

contrário, com a separação rígida entre concepção e execução, o capital 

monopolista reforça seu controle e dominação, sendo a desqualificação 

um processo inevitável e progressivo (p. 35). 
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Como se tem visto, diferentes abordagens e diversas pesquisas, com recortes 

diferentes, agregam informações sobre o tema, embora estejam distantes de uma única 

conclusão. Um desses trabalhos foi mencionado por Bastos (2006), no qual Paiva, 

Calheiros e Potengy (2003) apontaram alguns resultados, como o paradoxo quanto à 

qualificação no Brasil, ou seja, a maior exigência de conhecimentos convive com a 

queda da qualidade de ensino; a qualificação real se impondo sobre a qualificação 

formal – embora a sociedade ainda valorize o diploma, o mercado o vê apenas como um 

indicador de competências; a qualificação real que envolve a capacidade de resistir às 

frustrações e lidar com o sofrimento nos contextos de trabalho; e a busca de inserção 

alternativa, que implica o manejo de conhecimentos e a capacidade de avaliar a situação, 

mediar conflitos e ser flexível. 

Portanto, Bastos (2006) conclui que, cada vez mais, fica enfraquecida a tese de 

uma única explicação sobre os rumos da qualificação neste contexto de reestruturação 

produtiva – seja pessimista, seja otimista – e fortalece o entendimento da qualificação 

como uma construção social. Ou seja, as ideias e práticas que configuram esse campo 

são historicamente construídas e trazem as marcas dos contextos sociais, culturais e 

políticos em que se inserem. Dessa forma, a resposta à questão “o que é qualificação?” 

requer uma perspectiva histórica que considere a diversidade de condições sociais, 

econômicas e políticas em diferentes momentos e em diferentes sociedades, pois estas 

terão, em diferentes épocas, critérios distintos para definir o que é trabalho qualificado 

(Bastos, 2006). 

No Brasil, analisando as políticas e os programas de Educação Profissional, 

destacam-se dois documentos que explicitam a concepção dessa educação no país: o 

Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) e o Plano Nacional de 

Qualificação (PNQ). 

O PLANFOR, implementado em 1995 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

que tem como fonte de financiamento principal o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), e respaldado pelo Decreto n. 2.208 (1997), propôs como meta qualificar pelo 

menos 20% da População Economicamente Ativa (PEA), o que significou 

aproximadamente 15 milhões de pessoas com idade superior aos 16 anos, tendo em vista 

a inserção destes no mundo do trabalho. Esse programa envolveu 15,3 milhões de 

trabalhadores nos Planos de Qualificação Profissional, havendo crescente 

disponibilização de recursos, que passaram de R$28 milhões, em 1995, para R$493 
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milhões, em 2001. Por outro lado, a carga horária média dos cursos oferecidos passou de 

150 para 60 horas, indicando a priorização da quantidade da oferta sobre a sua possível 

qualidade. Já no ano de 2002, último ano do então governo, os recursos foram reduzidos 

para R$153 milhões, aproximadamente 30% do ano anterior. Em 2003, o orçamento da 

União destinou R$186 milhões (www.mte.gov.br). 

Para Bulhões (2004), o PLANFOR ousou quando propôs a democratização do 

acesso à qualificação profissional por meio de ações de natureza pública e gratuita e à 

construção de uma nova forma de atuação do Estado, caracterizada pela descentralização 

e pelo estabelecimento de parcerias com a sociedade civil. Todavia, suas limitações se 

concentraram principalmente na articulação de um modelo de desenvolvimento 

sustentado, visando contribuir para a obtenção de trabalho e geração de renda e 

responder a novas exigências de qualificação, que vão além do “saber-fazer” relacionado 

ao treinamento para operações específicas (Bulhões, 2004), indo de encontro às 

diretrizes da matriz social de educação profissional já explicitada por Ferretti (2004). 

De acordo com Kuenzer (2006), as avaliações mostraram que, além do mau uso 

dos recursos públicos, o PLANFOR caracterizou-se pela baixa qualidade e baixa 

efetividade social, resultantes da desarticulação das políticas de educação, reduzidos 

mecanismos de participação no planejamento e gestão dos programas e ênfase em cursos 

de curta duração. Tal projeto desenvolveu-se focado no desenvolvimento de habilidades 

específicas, mais voltado para a concepção baseada na matriz técnica de qualificação 

profissional referendada anteriormente embora na teoria desejava-se seguir a linha da 

matriz social. 

A partir dessa avaliação do PLANFOR, o governo seguinte apresentou nova 

proposta de política pública de Educação Profissional, expressa no PNQ para o período 

2003/2007, com três grandes objetivos, de acordo com Kuenzer (2006, p. 17):  

 inclusão social e redução das desigualdades sociais; 

 crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente 

sustentável e redutor das desigualdades regionais; 

 promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. 

A nova proposta fundamenta-se nas concepções, em síntese, a seguir: 

reconhecimento da Educação Profissional como direito, como política pública e como 

espaço de negociação política; exigência de integração entre educação básica e 

profissional, com duração média dos cursos estendida para 200 horas; reconhecimento 

dos saberes socialmente produzidos pelos trabalhadores; exigência de formulação e 

http://www.mte.gov.br/
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implementação de projetos pedagógicos pelas agências contratadas; garantia de 

investimentos na formação de gestores e formadores; implantação de um sistema 

integrado de planejamento, monitoramento, avaliação e acompanhamento dos egressos; 

integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda entre si e destas com 

relação às Políticas Públicas de Educação e Desenvolvimento; e transparência e controle 

no uso dos recursos públicos (Kuenzer, 2006, p. 20-21). 

A análise do PNQ evidencia avanço conceitual significativo com relação ao 

PLANFOR, no que diz respeito às relações entre trabalho e educação, a partir da 

pesquisa de Kuenzer (2006) no estado do Paraná. Contudo, na prática, a autora destaca 

que a dificuldade de efetivação dessas políticas ainda se fez presente a partir de vários 

fatores, como a perda de interesse das agências formadoras, que não consideram atrativo 

o investimento para cursos mais extensos e para o desinteresse do próprio público-alvo, 

que busca alternativas que viabilizem inclusão a curto prazo. Evidencia-se, também, a 

dificuldade de usar os recursos disponíveis, embora reduzidos, os quais acabam, por 

vezes, não sendo investidos na sua totalidade. 

Segundo Kuenzer (2006), as demais alternativas para o âmbito da educação 

profissional são oferecidas pelo setor privado, em particular pelo Sistema S
1
, as quais 

demandam mais escolaridade por focarem ocupações com mais complexidade, incluindo 

as de nível técnico. Esses cursos mantêm o custo, os horários e as exigências de trabalho 

intelectual oriundos de uma escolaridade mais ampla, não os tornando alternativas para a 

maioria dos desempregados e candidatos ao primeiro emprego. Dentre os projetos para 

captação de vagas no mercado formal – com contratações subsidiadas pelo governo ou 

não e a inclusão em ações alternativas de geração de renda, como empreendedorismo, 

cooperativismo e associativismo –, estão o Jovem Empreendedor, realizado em parceria 

com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e os 

contratos especiais de trabalho nas linhas de aprendizagem e estágio. Entretanto, para 

Mourão e Puente-Palacios (2006), esse serviço é ainda pontual e não se destina a todos 

os cidadãos brasileiros. 

Para Kuenzer (2006), o que se faz presente além da concepção de ação pública 

não-estatal que justificou o repasse de recursos públicos para instituições privadas, é que 

tais programas de educação profissionalizante se caracterizam pela desarticulação e 

                                                 
1
 Sistema S – integra Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar, Sescoop e Sebrae, para fornecer 

Serviços Sociais de aprendizagem, cooperativismo e empreendedorismo para a formação e qualificação 

profissional dos brasileiros. Fonte: http://www2.conselhonacionaldosesi.org.br/ForumNacional. 

http://www2.conselhonacionaldosesi.org.br/ForumNacional
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fragmentação das ações que as originaram por meio de uma profusão de projetos 

similares, espalhados por diferentes unidades gestoras. 

A autora ainda conclui que a formação precarizada para trabalhadores continua 

sendo o eixo das políticas de educação profissional no Brasil: 

 

A análise das propostas de Educação Profissional vem evidenciando 

que, embora as mudanças ocorridas no mundo do trabalho passem a 

exigir ampliação da educação básica com qualidade, à qual se integre 

formação profissional de natureza tecnológica, fundada no domínio 

intelectual da técnica como relação entre conhecimentos e 

competências cognitivas complexas, o que se vem oferecendo aos que 

vivem do trabalho se resume, basicamente, à reprodução do 

conhecimento tácito, não passando de discurso a integração entre 

educação básica e profissional (Kuenzer, 2006, p. 903). 

 

Embora, como explicitado anteriormente por Ferretti (2004), as novas exigências 

do capital e do mercado flexibilizado priorizem as concepções da matriz social de 

educação profissional, exigindo competências oriundas de diversos aspectos mais 

amplos do trabalhador, as possibilidades de qualificação profissional oferecidas no país 

ainda reproduzem os pressupostos da matriz técnica, dispensando o saber apenas 

específico de habilidades diretivas aos trabalhadores que querem e precisam ingressar 

rapidamente no mercado de trabalho. 

E ainda, para as autoras Mourão e Puente-Palacios (2006), o conceito de 

empregabilidade, apoiado no crescente desemprego, faz com que a responsabilidade por 

buscar atender às demandas de formação exigidas pelo setor produtivo recaia sobre os 

cidadãos. Dessa forma, a educação vem passando por mudanças em seu papel social, 

pois parte do seu papel de promotora da equidade social fica comprometida. O que 

ocorre é que, “com o novo conceito de empregabilidade, a educação para o trabalho 

deixa de ser uma política social de pleno emprego e passa a caracterizar-se como uma 

busca individual competitiva por uma colocação no mercado de trabalho” (Mourão & 

Puente-Palacios, 2006, p. 42). 

Destaca-se, por fim, que as exigências de qualificação são mais facilmente 

atendidas quando o sujeito do processo vem de situações estruturais facilitadoras. 

Segundo Mourão e Puente-Palacios (2006), em países com disparidades e desigualdades 

sociais, quando o indivíduo busca inserir-se no mercado de trabalho, essas discrepâncias 

ficam explicitadas. O desemprego e a formação profissional não são distribuídos de 

maneira equânime pela população; muito pelo contrário, há uma relação inversa nessa 

distribuição. 
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2.2.1 Qualificação profissional para pessoas com deficiência 

 

A educação, assim como a qualificação para o trabalho, são direitos 

constitucionais desde 1988, como ilustra o Art. 205 da Constituição: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Tendo em vista a Lei n. 7.853, de 1989, o Decreto n. 914, de 1993, instituiu a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, com o objetivo 

de assegurar o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência – 

inclusive, os decorrentes da Constituição e das leis –, incluindo esse público em todas as 

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

seguridade social, transporte, habitação, cultura, esporte e lazer. Em seu capítulo III, Art. 

5, o item VII afirma a promoção de medidas visando a criação de emprego, que 

privilegiem atividades econômicas de absorção de mão de obra de pessoas com 

deficiência, e o item seguinte fala sobre proporcionar a qualificação profissional e sobre 

a incorporação no mercado de trabalho. No capítulo VI, o Art. 10 estabelece que caberá 

à Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) 

a coordenação superior de todos os assuntos, ações governamentais e medidas referentes 

à política voltada para as pessoas com deficiência em articulação com os órgãos da 

Administração Pública Federal. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em consonância com o Art. 208 da 

Constituição de 1988, prevê que a educação básica deve dar condições para o cidadão 

progredir no trabalho. De acordo com a Lei: “A educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (Lei n. 9.394 de 1996, Art. 22). O referido documento dispõe acerca da 

educação profissional do aluno com deficiência: 

 

A educação profissional é um direito do aluno com necessidades 

educacionais especiais e visa à sua integração produtiva e cidadã na 

vida em sociedade. Deve efetivar-se nos cursos oferecidos pelas redes 

regulares de ensino públicas ou pela rede regular de ensino privada, 

por meio de adequações e apoios em relação aos programas de 

educação profissional e preparação para o trabalho, de forma que seja 

viabilizado o acesso das pessoas com necessidades educacionais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7853.htm
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especiais aos cursos de nível básico, técnico e tecnológico, bem como 

a transição para o mercado de trabalho (Lei 9.394/96). 

 

Na continuidade da legislação brasileira com diretrizes destinadas às pessoas 

com deficiência, o Decreto n. 3.298 (1999), além de regulamentar a fiscalização do 

cumprimento da Lei de Cotas, reafirma a ampliação de alternativas de inserção 

econômica da pessoa com deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e 

incorporação no mercado de trabalho. Na seção III, intitulada “Da Habilitação e da 

Reabilitação Profissional” – Art. 30 –, é garantido o direito da pessoa com deficiência, 

beneficiária ou não do Regime de Previdência Social, à habilitação e reabilitação 

profissional para capacitar-se a obter trabalho, conservá-lo e progredir 

profissionalmente. O Art. 31 define habilitação e reabilitação profissional como “o 

processo orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir da identificação 

de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento 

profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida 

comunitária”, e deverá levar em conta as potencialidades da pessoa com deficiência, 

identificadas por uma equipe multiprofissional, que deverá considerar (Art. 33): 

I - educação escolar efetivamente recebida e por receber; 

II - expectativas de promoção social; 

III - possibilidades de emprego existentes em cada caso; 

IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e 

V - necessidades do mercado de trabalho. 

Na seção IV – Do Acesso ao Trabalho – Art. 34,  é finalidade da política de 

emprego a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ou sua 

incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. 

Considera-se pessoa com deficiência habilitada aquela que concluiu curso de educação 

profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação 

ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo 

Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de 

processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). Considera-se, também, pessoa com deficiência habilitada aquela 

que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada 

para o exercício da função. 
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No Art. 45, há garantia de que serão implementados programas de formação e 

qualificação profissional voltados para a pessoa com deficiência no âmbito do 

PLANFOR: 

Parágrafo único.  Os programas de formação e qualificação 

profissional para pessoa portadora de deficiência terão como objetivos: 

I - criar condições que garantam a toda pessoa com deficiência 

o direito a receber uma formação profissional adequada; 

II - organizar os meios de formação necessários para qualificar 

a pessoa com deficiência para a inserção competitiva no mercado 

laboral; e  

III - ampliar a formação e qualificação profissional sob a base 

de educação geral para fomentar o desenvolvimento harmônico da 

pessoa com deficiência, assim como para satisfazer as exigências 

derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da 

evolução social e econômica (Decreto n. 3.298 de 1999). 

 

Ressalta-se que, embora haja no conteúdo da lei uma nítida tendência inclusiva 

em que pessoas com deficiência têm os mesmos direitos dos demais alunos, inserindo-as 

nos programas de formação regular, bem como o direito à qualificação profissional e 

progressão no trabalho, na prática estas estão sendo “preparadas” de maneira segregada 

em escolas especializadas (Marques, 1997; Miranda, 2001; Silva & Palhano, 2001; 

Fernandes & Noma, 2008; Tanaka & Manzini, 2005), onde a maior parte da formação 

para o trabalho destinada ao indivíduo com deficiência, especialmente intelectual, se 

realiza em oficinas, que são oferecidas com o principal objetivo de preparar o aluno para 

ter condições de acesso e sucesso no mercado competitivo de trabalho. 

O Decreto n. 3.298 (1999) também define as modalidades de oficinas decorrentes 

de programas de habilitação profissional de adolescente e adulto com deficiência no Art. 

35, da seção IV – Do Acesso ao Trabalho. São elas: 

 

§ 4
o
  Considera-se oficina protegida de produção a unidade que 

funciona em relação de dependência com entidade pública ou 

beneficente de assistência social, que tem por objetivo desenvolver 

programa de habilitação profissional para adolescente e adulto 

portador de deficiência, provendo-o com trabalho remunerado, com 

vista à emancipação econômica e pessoal relativa. 

§ 5
o
  Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona 

em relação de dependência com entidade pública ou beneficente de 

assistência social, que tem por objetivo a integração social por meio de 

atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e 

adulto que devido ao seu grau de deficiência, transitória ou 

permanente, não possa desempenhar atividade laboral no mercado 

competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção. 
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Já para Mendes, Nunes, Ferreira e Silveira (2004), os termos e definições 

adequados são oficinas abrigadas/protegidas e as pedagógicas. De acordo com eles, 

numa oficina pedagógica de um programa de educação para o trabalho deve haver um 

currículo visando desenvolver atitudes e hábitos para o trabalho, e não deveria haver 

remuneração nem compromissos contratuais. Nessa oficina, os alunos desenvolveriam 

uma série de ocupações para sondar seus interesses, com rodízio de atividades, para 

serem avaliadas suas potencialidades e interesses, e definir se ele tem condições para 

ingressar no mercado competitivo ou se deveria ir futuramente para uma oficina 

abrigada, permanentemente ou apenas por um período de transição. A oficina abrigada, 

protegida ou de produção, deveria funcionar como uma microempresa, onde o status do 

indivíduo deveria ser o de trabalhador, e não mais de aprendiz, e onde seus direitos 

estariam garantidos (Mendes et al., 2004). 

 Entretanto, Mendes et al. (2004) afirmam que o funcionamento dos programas 

de educação para o trabalho em instituições especializadas parece indefinido na prática. 

Logo, nesta pesquisa, é utilizado o termo oficina profissionalizante, referindo-se às 

oficinas onde são proporcionadas atividades às pessoas com deficiência intelectual, 

consideradas pela instituição investigada como profissionalizantes, podendo ser 

remuneradas ou não, com objetivo de incluí-las socialmente por meio do trabalho. 

Para Fernandes e Noma (2008), pode-se verificar que as escolas especiais, 

analisadas sob a ótica do “separar para preparar”, acabam por reproduzir a proposta 

neoliberal, uma vez que em seu interior as trocas de conhecimentos e experiências se 

limitam apenas aos seus espaços, somando-se ao fato de que as práticas pedagógicas 

voltadas ao ensino profissionalizante realizam trabalhos manuais que requerem 

operações muito simples. Para os autores, as políticas públicas desenvolvidas no âmbito 

da Educação Especial combinam, de forma aparentemente contraditória, o discurso da 

inclusão social e práticas de reprodução do padrão do trabalho manual e simples nas 

atividades terapêuticas das oficinas de profissionalização. 

Tanaka e Manzini (2005) discorrem sobre a existência de diversas críticas aos 

procedimentos utilizados pelas instituições especializadas, por considerar que as 

atividades ensinadas, como artesanato, tapeçaria e marcenaria são selecionadas, 

privilegiando-se a oferta dos recursos materiais disponíveis e a tradição institucional, em 

detrimento da demanda do mercado de trabalho. Desse modo, pouco se contribui para 

uma qualificação efetiva dessa população, privilegiando-se a matriz técnica de educação 

profissional. 
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As atividades citadas anteriormente adotam práticas desvinculadas da realidade 

do trabalho competitivo, tornando-se mais condizentes com uma ocupação do que com 

uma profissionalização propriamente dita. Dessa forma, as instituições especiais 

continuam reproduzindo os mesmos procedimentos há várias décadas, sem se 

preocuparem em avaliar sistematicamente os resultados que vêm obtendo com as 

atividades desenvolvidas junto aos seus aprendizes (Miranda, 2001; Tanaka & Manzini, 

2005). 

Em sua pesquisa de dissertação de mestrado, Soares (2006) questionou como as 

instituições formadoras estarão preparando seus alunos para enfrentarem as adversidades 

de um mercado de trabalho tão seletivo e competitivo. Os resultados encontrados 

mostram que as pessoas com deficiência contratadas têm que se adaptar ao exercício de 

atividades escolhidas pelos empregadores, não sendo valorizadas suas habilidades e 

cabendo às próprias pessoas com deficiência a tarefa de superação de suas dificuldades. 

No que se refere à instituição formadora, observou-se que o Programa de Preparação 

para o Mercado de Trabalho tem dificuldades para atingir seus principais objetivos. 

Segundo a autora, a falta de preparo emocional, social e laboral para as atividades 

destinadas foi explicitada pela maioria dos entrevistados, demonstrando a necessidade de 

que sejam revisadas as formas como esses aspectos são trabalhados. Com relação à 

participação familiar, foi observado que as famílias não estão sendo envolvidas no 

processo de colocação no mercado de trabalho dos entrevistados. 

Segundo Silva e Palhano (2001), a capacitação profissional deve oferecer à 

pessoa com deficiência a possibilidade de mediar suas relações com o mundo, para que 

ela busque mais autonomia. Para isso, a instituição que capacita deve romper com 

práticas assistencialistas, recreativas e protetoras, que limitam o trabalho. 

É preciso compreender que a pessoa com deficiência possui capacidades e 

também especificidades que não devem ser ignoradas. Suas limitações e possibilidades 

lhes são próprias, assim como são próprias as limitações e possibilidades de cada sujeito 

social, pois a presença de limites é uma constante na vida de todos os seres humanos 

(Silva e Palhano, 2001). No entanto, conforme afirma Skliar (1997), se o critério para 

afirmar a singularidade educativa dos sujeitos for o de uma caracterização excludente a 

partir da deficiência que possuem, esse não seria um verdadeiro processo educativo, 

mas, sim, uma intervenção terapêutica. 

Para Marques (1997), a instituição assistencial assume um duplo papel social: 

por um lado, ela difunde a ideia de que o trabalho ali desenvolvido visa proteger e 
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preparar o “desviante” para uma futura reintegração na sociedade; por outro, ela reforça 

a prática da segregação social, mantendo os diferentes à margem da sociedade. Sendo 

assim, a atividade profissional pode ser vista mais como terapia ocupacional do que 

como possibilidade de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Diversas pesquisas apontam para a baixa qualificação profissional de pessoas 

com deficiência como uma das causas do também baixo número de contratação dessas 

pessoas no mercado de trabalho e revelam ainda o menor índice ou ausência de 

contratação das pessoas com deficiência do tipo intelectual. 

Dentre esses estudos, encontra-se o de Araújo e Schmidt (2006), em Curitiba/PR, 

que desvelaram as dificuldades mais citadas, por parte das empresas, para contratar uma 

pessoa com deficiência: 30% das respostas fizeram alusão à sua baixa escolaridade, 16% 

à qualificação profissional ruim e 6% fizeram menção a possíveis problemas de conduta. 

Vinte e cinco por cento das empresas afirmaram existir pouca oferta de mão de obra no 

mercado, afirmação que não corresponde ao alto índice de desemprego encontrado entre 

as pessoas com deficiência. Observa-se, também, que todos os fatores citados se referem 

a algum tipo de problema do candidato, ou seja, responsabiliza-se somente o indivíduo 

por essa situação. 

Quanto ao perfil das pessoas com deficiência já contratadas, as principais 

exigências ou preferências das empresas para a seleção de candidatos foram traçadas em 

torno do Ensino Fundamental completo – exigido por 43% das empresas – e 33% que 

exigiam Ensino Médio. Assim, os tipos de deficiência mais presentes nas empresas 

foram: a deficiência auditiva (40%), a deficiência física (40%) e a deficiência visual 

(14%), não sendo citada a deficiência intelectual (Araújo & Schmidt, 2006). 

De modo geral, os dados apresentados por Araújo e Schmidt (2006) mostram que 

a grande maioria das empresas entrevistadas não consegue cumprir a Lei de Cotas, ainda 

que, predominantemente, afirmem que contratam pessoas com deficiência exatamente 

por causa da pressão da referida Lei. 

Sobre a profissionalização de pessoas com deficiência intelectual, Cestani (2002 

como citado em Araújo & Schmidt, 2006) afirma que a inclusão no mercado de trabalho 

dessa população é uma ideia muito recente e não muito aceita, já que ainda são grandes 

as barreiras para essas pessoas e poucas as oportunidades de trabalho a elas destinadas. 

O que os dados mostram, porém, é que as instituições especializadas e as empresas ainda 

encontram muitas dificuldades em estabelecer um diálogo que favoreça de fato a pessoa 

com deficiência, especialmente do tipo intelectual. 
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Tanaka e Manzini (2005) também estudaram a contratação de pessoas com 

deficiência para o trabalho, do ponto de vista dos empregadores, que citaram a baixa 

qualificação profissional como um dos principais impedimentos para a entrada da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho. Os autores concluíram que a concepção 

predominante nas empresas é a de que o empregador espera que o funcionário com 

deficiência já esteja totalmente preparado para assumir uma função, eximindo-se da 

responsabilidade de sua formação em serviço. Por essa lógica, os mais preparados 

ingressariam no mercado de trabalho, e a possibilidade em assumir uma vaga seria muito 

maior se as pessoas com deficiência fossem previamente preparadas para desempenhar 

as funções disponíveis nas empresas. Porém, as empresas não teriam interesse em, elas 

próprias, criar programas de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos 

destinados às pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Entretanto, para os 

entrevistados, os indivíduos advindos de instituições especializadas, frequentemente, são 

preparados para atividades que não se equiparam com o que as empresas necessitam. 

Outra pesquisa que corrobora as constatações já referidas é a realizada por 

Ribeiro e Carneiro (2009) sobre a utilização de alguns segmentos econômicos, com 

vistas a escapar à prescrição legal da Lei de Cotas, do argumento de dificuldade de 

encontrar pessoas com deficiência qualificadas. Das dez empresas examinadas pela 

pesquisa, apenas duas passaram a cumprir integralmente as respectivas cotas. As 

referidas entidades justificaram a demora do cumprimento da exigência legal devido à 

dificuldade de recrutar pessoas com deficiência com a necessária qualificação 

profissional para o exercício da atividade requerida. 

A pesquisa permitiu elucidar diversas estratégias utilizadas pelas empresas para 

burlar a Lei de Cotas, e a mais recorrente delas consiste em atribuir às pessoas com 

deficiência incapacidade biológica e inabilitação para o desempenho das funções 

requeridas pelos cargos disponíveis (Ribeiro & Carneiro, 2009). 

É interessante notar que o número de pessoas com deficiência cadastradas pelos 

órgãos de intermediação de mão de obra supera em muito o número de vagas ofertadas 

pelas empresas no período examinado pelo estudo de Ribeiro e Carneiro (2009), 

sinalizando para um descompasso entre os requisitos de conhecimento e habilidade 

formalmente estipulados pelas empresas e o perfil dos potenciais candidatos a emprego. 

Por fim, dentre outros aspectos relevantes, Ribeiro e Carneiro (2009) denunciam 

que as empresas estão selecionando, dentre as pessoas com deficiência, aquelas que lhes 

são mais convenientes. Como não há exigências quanto ao tipo de deficiência das 
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pessoas admitidas pelas cotas, tende-se a discriminar, por exemplo, as pessoas com 

deficiência intelectual, ignorando as políticas públicas nacionais e mundiais que 

garantem o direito ao trabalho para todos. 

Castel (2005), sociólogo francês, ao analisar a sociedade moderna, narra 

características pertinentes a este estudo quanto fala da angústia de um futuro incerto, 

diante do desemprego crescente, dos conceitos de inseguranças civil e social que 

deságuam em sistemas de proteção individuais, e ainda descreve o sentimento de 

ressentimento que nos acomete na sociedade contemporânea. Por fim, questiona: diante 

disso, o que é ser protegido? 

Nas sociedades pré-industriais, ser protegido estava relacionado a um forte 

sentimento de pertença a um determinado grupo ou coletividade. A chamada “proteção 

de proximidade” tinha relevância na comunidade, onde pertencer a esta era sinônimo de 

proteção, conforto ao indivíduo e garantia de segurança. Já as sociedades modernas, 

principalmente ocidentais, são construídas sobre a base da insegurança, pois não 

encontram em si a capacidade de assegurar proteção. No mundo contemporâneo, a 

premissa é a promoção do individualismo a todo custo. O sujeito é reconhecido por si 

mesmo – independente de pertencer a determinado grupo – de acordo com Castel 

(2005). 

Para Castel (2005), a inscrição do indivíduo na coletividade não mais o satisfaz, 

não mais o assegura. Na sociedade individualista, transformou-se a proteção pelo grupo 

ao qual pertence, pela propriedade que possui. É a propriedade que garante a segurança 

diante dos imprevistos na sociedade moderna. 

O autor relembra que não foi coincidência que a propriedade foi declarada como 

categoria dos direitos sagrados e inalienáveis da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e Cidadãos. Os indivíduos, que são proprietários, podem proteger-se por si 

mesmos, com seus próprios recursos (Castel (2005). 

Castel (2005) distingue dois tipos de proteção: a proteção civil, que se refere aos 

bens e às pessoas em um estado de direito; e a proteção social, que diz dos riscos de 

doenças, acidentes, desemprego, à incapacidade de trabalho em função da idade etc. 

Dessa forma, o sentimento de insegurança se refere a estar à mercê de qualquer possível 

eventualidade, em que, se o indivíduo não estiver assegurado contra esses imprevistos, 

passa a vivenciar a insegurança.  

No entanto, seguindo essas determinações, uma significante parcela da população 

não pode se assegurar, visto que nem todo membro da sociedade possui propriedade que 
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garanta sua proteção civil (Castel, 2005). A esses sujeitos não-proprietários, o Estado 

garante um novo tipo de propriedade/proteção: a social, que diz respeito ao direito da 

condição de trabalhador.  

Desse modo, a propriedade social reabilita a classe não-proprietária, condenada à 

insegurança social permanente, e o Estado se “isenta” da culpa da insegurança causada 

em seus cidadãos, visto que a condição para trabalhar, a princípio, é para todos e 

assegurada aos sujeitos não-proprietários, ausentes de proteção civil. Com a garantia de 

recursos e direitos comuns, com base nas organizações profissionais, a sociedade salarial 

passa a se constituir no que Castel (2005) denomina de sociedade de semelhantes. 

Não obstante, com a crise advinda com o desenvolvimento do capitalismo 

industrial, a homogeneidade das categorias profissionais foi questionada. Com o 

desemprego e precariedade nas relações de trabalho, a condolência nos meios 

profissionais transformou-se em concorrência e foi necessário evidenciar as diferenças e 

melhorias para manter as condições de trabalho. Nessa fase, a individualização se torna 

ainda mais preponderante e cabe a cada um encarregar-se de cumprir a intimação de ser 

bem-sucedido sob a ameaça permanente do desemprego (Castel, 2005). 

Já o ressentimento é fruto coletivo da angústia de um futuro incerto 

experimentada individualmente. Essa reação é um importante fenômeno vivenciado nas 

sociedades capitalistas. Castel (2005) refere-se ao ressentimento como “mistura de 

inveja e desprezo que atua sobre um diferencial de situação social e joga a 

responsabilidade da desgraça em cima ou embaixo na escala social” (p. 51). Trata-se, 

portanto, de uma frustração coletiva que busca responsáveis ou bodes expiatórios em 

outros grupos sociais. 

Assim, reivindicar pela proteção do Estado passou a ser natural. O indivíduo 

contemporâneo foi moldado pelas regulações estatais. Ser protegido, para Castel (2005), 

em uma sociedade moderna de indivíduos, é dispor de direitos e de condições mínimas 

de independência, lembrando que a proteção social não é somente a concessão de 

benefícios, mas uma condição básica para todos. A proteção social é a condição para 

formar uma sociedade de semelhantes, o que podemos chamar de democracia. 

O autor discorda da ideia suscitada pelo conceito de exclusão social, como 

ausência de um lugar social para determinada parcela da população. Para Castel (1999), 

há sempre algum tipo de afiliação dos indivíduos ou grupos em contextos sociais, 

mesmo que esse lugar seja desvalorizado e à margem de direitos sociais básicos, como 

saúde, educação e trabalho. 
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Castel (1999) denomina de desfiliação social esse processo que leva indivíduos à 

perda e ruptura social. Os filiados seriam os indivíduos inseridos em uma zona de 

conforto e integração e detentores de poder na sociedade, bem como de propriedades – 

com proteção civil e social. Os desfiliados seriam aqueles com pouco poder nas relações 

sociais, sendo os que tenderiam a ser dominados e que muitas vezes recorrem ao Estado 

para terem seguridade social. Entre estes, há ainda uma zona de vulnerabilidade, 

marcada por uma margem de insegurança e fragilidade psicossocial (Castel, 2005). 

Ainda de acordo com o autor, a zona de vulnerabilidade é articulada e se comunica com 

a zona de filiação e de desfiliação, sendo possível a movimentação entre elas em todas as 

direções, ou seja, há mobilidade com relação à integração dos indivíduos. Há também a 

possibilidade de interseção entre as zonas, ou seja, elas podem se cruzar, no sentido de 

que é possível que uma pessoa esteja integrada em sua comunidade em um determinado 

sentido, mas desfiliada, por exemplo, do mundo do trabalho (Castel, 1999). 

Castel (1999) ressalta que viver na situação de vulnerabilidade social ou de 

desfiliação é, também, fonte de grande sofrimento psíquico aos indivíduos a elas 

submetidos. Esse sofrimento pode ser compreendido como a dor diante das injustiças 

sociais, representada nas diversas maneiras como cada um absorve sua situação vivida 

socialmente. No caso das pessoas com deficiência, que historicamente foram definidas 

como incapacitadas, tem-se gerado desvantagens sociais e deixam-nas em uma situação 

de vulnerabilidade social, gerando sofrimento psíquico em decorrência disso (Castel, 

1999, 2005), embora, por um lado, se beneficiem da existência de proteções sociais 

(Castel, 2005) e, por outro, as colocam em uma situação ambígua de segurança 

financeira e vulnerabilidade laboral. 

 

2.2.2 Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 

O Estado, admitindo a vulnerabilidade social das pessoas com deficiência, criou 

o BPC. Em pesquisa realizada por Comello e Costa (2011), em APAEs de cinco 

municípios de Minas Gerais, o BPC foi um dos mais citados como o motivo da 

resistência das famílias e das pessoas com deficiência intelectual ao ingresso no mercado 

de trabalho formal. Segundo as professoras do ensino profissionalizante nas oficinas 

pesquisadas, muitos alunos que recebem o benefício têm condições de trabalhar. Para 

elas, um impasse para a inserção de pessoas com deficiência intelectual no mercado de 

trabalho é o fato de que, quando contratados com carteira assinada, o direito ao benefício 
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é perdido, gerando uma insegurança muito grande nas famílias. Muitas dependem dessa 

ajuda para o seu sustento e têm medo que o aluno contratado não permaneça no 

emprego. 

No Decreto n. 1.330 de 1994 – Art. 1 –, o BPC, previsto no Art. 20 da Lei n. 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Considera-se que, 

para receber tal benefício, a pessoa com deficiência deve ser incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho e/ou com família incapaz de prover a manutenção da 

mesma, já que a renda mensal de seus integrantes, dividida pelo número destes, deve ser 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo por pessoa (Decreto n. 1.330, de 8 de 

dezembro de 1994). Destaca-se que esse benefício deve ser destinado às pessoas 

consideradas incapazes para o trabalho, de tal forma que não sirva como empecilho e 

acomodação para a busca da qualificação profissional e do trabalho das demais pessoas 

com deficiência. 

Diversos alunos das APAEs, entrevistados por Comello e Costa (2011), 

afirmaram ter trabalhado e interrompido a atividade quando começaram a receber o 

benefício do governo embora reafirmassem a vontade de trabalhar. Uma psicóloga 

entrevistada completa que a família da pessoa com deficiência intelectual é acostumada 

a tratá-la como um doente que precisa de cuidados. Segundo a psicóloga, a resistência da 

família em relação ao ingresso no mundo do trabalho advém, dentre outros, da 

possibilidade de perder a concessão do benefício, visto que este é uma garantia por toda 

a vida, o que já não acontece em um emprego. 

Soares (2006), em sua dissertação de mestrado, também constatou que o fato de o 

trabalho formal restringir o acesso ao benefício faz com que a família e a pessoa com 

deficiência se sintam receosas em relação à perda de seus direitos, ficando, assim, 

envolvidas em atividades restritas a de estagiários ou de aprendizes, que não ameaçam o 

direito ao BPC. 

Em pesquisa realizada por Paiva Silva e Ribeiro (2011), os resultados apontam 

para o sentido do trabalho relacionado ao sustento, à autonomia e à palavra dignidade, 

relatada pela maior parte dos entrevistados com deficiência. Também foi comum a ideia 

do trabalho como forma de pertencimento social e como forma de diminuir o 

preconceito, mostrando na prática as capacidades da pessoa com deficiência. 
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A pesquisa também apresenta um dado interessante sobre uma questão muito 

discutida: o fato de os trabalhadores com deficiência, geralmente, trabalharem em 

atividades simplificadas, mecânicas e ditas como sem possibilidade de realização 

pessoal. Entretanto, na pesquisa de Paiva Silva e Ribeiro (2011), foi constatado que a 

maioria dos familiares das pessoas com deficiência também trabalha em funções ditas 

mecanizadas, ou seja, parece já fazer parte das condições socioeconômicas dos 

participantes o acesso a oportunidades de trabalhos simplificados, muito em decorrência 

da baixa escolaridade. Destaca-se que, mesmo assim, a realização pessoal do trabalho foi 

mencionada pela maioria dos entrevistados com deficiência, o que parece não estar 

ligada necessariamente ao tipo de função exercida, mas ao sentido dado àquela atividade 

desempenhada na vida social do sujeito. 

Sobre a Lei de Cotas, Paiva Silva e Ribeiro (2011) perceberam: 

 

[...] todas as narrativas reconhecem a importância dessa legislação, 

mas nenhum entrevistado se beneficiou dela. Atualmente, em função 

do BPC, os entrevistados se afastam propositadamente do mercado 

formal de trabalho. Mas vale notar que, mesmo quando ainda não 

recebiam o benefício, também não se vinculavam ao mercado formal 

de trabalho. E como a Lei de Cotas ou qualquer ação governamental 

apenas pode atuar no mercado formal de trabalho, ela pouco modifica 

a situação real de trabalho das pessoas com deficiências que 

compartilham um habitus de classe que conduz, invariavelmente, aos 

trabalhos informais. 

 

Também foi levantado que a Lei de Cotas não parece favorecer todas as pessoas 

com deficiência de maneira igualitária. Não houve diferenciação entre os graus de 

deficiência na determinação do percentual obrigatório de funcionários com deficiência 

nas empresas, o que favoreceu pessoas com deficiências menos incapacitantes, como 

amputados ou usuários de próteses. Apesar de ser uma ação com objetivo de atrair as 

pessoas com deficiência para a formalidade, a Lei esbarra em outras formas de suporte 

social do Estado, como o BPC. 

Essa situação coloca em pauta uma realidade social mais abrangente, que é a 

distribuição de renda no país, pois uma população que tenha uma renda per capita 

inferior a ¼ do salário mínimo, consequentemente, vive numa condição tal de pobreza e 

falta de acesso aos bens e serviços, que não abdica do BPC. Então, mais do que avaliar o 

direito ao BPC de quem já o recebe, essa situação leva a questionar as políticas públicas 

de distribuição de renda no país. Numa esfera em que o BPC não seja sinônimo de 



51 

 

sobrevivência familiar, o direito ao trabalho passa a ser uma possibilidade real das 

pessoas com deficiência (Comello & Costa, 2011). 

Considerando a importância do trabalho na vida humana, a ambiguidade do BPC 

se apresenta: ele pode ser positivo, por um lado, visto que é indiscutível o fato de ele 

promover, muitas vezes, o sustento das pessoas com deficiência e de suas famílias, 

favorecendo de certa maneira a diminuição da pobreza e do isolamento social. Mas, por 

outro lado, pode ser negativo, já que, pela privação do trabalho, impediria novas 

possibilidades de realização pessoal e integração dessas pessoas na sociedade. Dito de 

outra forma, o BPC pode estar garantindo a possibilidade do sustento familiar à custa da 

manutenção da “vulnerabilidade social” das pessoas com deficiência extremamente 

pobres (Paiva Silva & Ribeiro, 2011). Mesmo julgando o BPC como efetivamente 

positivo, a maior parte dos entrevistados demonstra essa relação ambígua com o 

benefício e admitem como principal problema do BPC, ao não permitir o trabalho das 

pessoas com deficiências, a manutenção dos preconceitos e estereótipos de inutilidade 

que são vinculados às pessoas com deficiência. 

Sendo assim, foi possível detectar que muitos alunos do ensino profissionalizante 

de instituições especializadas não trabalham ou deixaram seus empregos, apesar de 

terem condições de realizá-lo, para manter o benefício, visto a segurança que este 

proporciona de uma renda durante toda a vida. Contudo, cabe esclarecer uma 

informação, muitas vezes desconhecida, de que a Lei garante a possibilidade de reaver o 

benefício caso o indivíduo seja desligado de seu trabalho. De acordo com o Decreto n. 

6.214, Art. 25, de 2007, “a cessação do Benefício de Prestação Continuada concedido à 

pessoa com deficiência, inclusive em razão do seu ingresso no mercado de trabalho, não 

impede nova concessão do benefício desde que atendidos os requisitos exigidos [...]”. 

Tal informação é reforçada no Decreto n. 7.617, Art. 47A, § 1º, de 2011: “o pagamento 

do benefício suspenso na forma do caput será restabelecido mediante requerimento do 

interessado que comprove a extinção da relação trabalhista ou da atividade 

empreendedora [...]”. 

Vale ressaltar ainda que, para fins de concessão do BPC, a inspiração para 

definição de deficiência foi o modelo médico da deficiência, com seu conjunto de teorias 

e práticas assistenciais em saúde, que pressupõem uma relação de causalidade entre uma 

lesão e a experiência da deficiência. Sob essa perspectiva, a deficiência seria a expressão 

de uma limitação corporal do indivíduo para interagir socialmente. Para sua 

comprovação, a pessoa é submetida a uma perícia médica realizada pelo INSS, o que, na 
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prática, atrela a definição de deficiência a avaliações médicas para critérios de inclusão 

ao benefício (Diniz et al., 2007). 

Frente a esse cenário de atribuição, por parte das empresas, de baixa qualificação 

das pessoas com deficiência, principalmente intelectual, e da situação de pobreza de 

muitas dessas pessoas que recorrem ao BPC, é importante identificar como os 

professores que são responsáveis por essa qualificação veem a formação dessas pessoas, 

pois eles são atores importantes nesse processo. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se por ser de corte transversal, uma vez que os dados 

foram coletados em um mesmo momento no tempo. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza descritiva, pois visou levantar como a qualificação profissional para pessoas 

com deficiência intelectual nas APAEs do estado de Minas Gerais era percebida pelos 

professores responsáveis por essa formação. Também objetivou descrever os elementos 

comuns dessa qualificação e identificar o impacto do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) no processo. Trata-se também de uma pesquisa explicativa na medida em que 

buscou correlacionar a percepção sobre a qualificação profissional oferecida nas APAEs 

mineiras com as concepções de deficiência apresentadas pelos professores. Desse ponto 

de vista, não foi encontrado na literatura nenhum outro estudo que avalie e aborde a 

inclusão de pessoas com deficiência intelectual em Minas Gerais.  

 

3.1 Local do estudo, população-alvo e amostra 

 

Em todo o estado de Minas Gerais, existem 414 APAEs. O estudo foi realizado 

contemplando as que possuem Programa de Educação Profissional em suas atividades. 

A população-alvo da pesquisa consiste em professores responsáveis pelas 

oficinas profissionalizantes dessas instituições mineiras.  

Foram realizados contatos via e-mail com o presidente da Federação das APAEs 

do Estado de Minas Gerais, Sr. Eduardo Barbosa, que disponibilizou os endereços de e-

mail de 251 APAEs que possuem oficinas profissionalizantes como parte integrante de 

suas atividades. Dessa forma, os professores participantes foram convidados a responder 

a um questionário. Após diversas tentativas de retorno e retransmissão do questionário, 

bem como e-mails convidando-os a participar da pesquisa, houve retorno de 47 

profissionais de 21 cidades em todo o Estado. 

Em uma segunda etapa da pesquisa, uma amostra de nove professores – três em 

cada uma de três APAEs visitadas – foi entrevistada pessoalmente. Foram visitadas as 

APAEs dos municípios de Sete Lagoas, Ubá e Viçosa; porém, na análise dos dados, as 

mesmas serão representadas por letras para assegurar o anonimato dos participantes. A 

amostragem foi escolhida de acordo com a possibilidade de acesso aos sujeitos. 
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3.1.1 APAE 

 

Em nosso país, as instituições especiais e associações assumem, em grande parte, 

a qualificação profissional e o encaminhamento de pessoas com deficiência ao mercado 

de trabalho. Cabe a elas também, em parte, a responsabilidade pelo ensino de 

habilidades sociais, imprescindíveis para o seu convívio na situação de trabalho (Tanaka 

& Manzini, 2005). 

No Rio de Janeiro, em 1954, familiares de pessoas com deficiência intelectual ou 

múltipla iniciaram uma mobilização social, frente à ineficiência do Estado, a fim de 

prestar serviços de educação, saúde e assistência social a quem deles necessitassem em 

locais que foram denominados como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE). A APAE é constituída por pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, 

profissionais e instituições parceiras – públicas e privadas –, formando uma rede de 

promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla 

(FENAPAEs, 2009). 

Atualmente, as APAEs contam, de acordo com a Federação das APAEs do 

Estado de Minas Gerais (2009), com cerca de 250 mil pessoas com deficiência 

intelectual ou múltipla, organizadas em mais de duas mil unidades presentes em todo o 

território nacional. Elas oferecem, dentre outros, o Programa de Educação Profissional 

para a Pessoa com Deficiência Intelectual, no qual os alunos maiores de 14 anos são 

encaminhados ao Setor de Educação Profissional, onde suas aptidões são avaliadas e, 

posteriormente, participam das oficinas profissionalizantes correspondentes, visando 

desenvolver suas habilidades e competências para o trabalho. Para a inserção no 

mercado de trabalho, a APAE busca parcerias para a articulação e estabelecimento de 

alianças estratégicas com as empresas públicas e privadas, bem como agências 

formadoras de educação profissional. Ao firmar convênios, contratos e acordos, ela 

contribui para a inserção dos alunos capacitados no mundo do trabalho (Federação das 

APAEs do Estado de Minas Gerais, 2009). 

A Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais foi fundada em assembleia 

em 11 de setembro de 1992 e hoje congrega 414 APAEs e nove instituições coirmãs. 

Essas instituições estão geograficamente distribuídas no Estado em 32 Conselhos 

Regionais. Em 2002, deu-se a implantação dos cinco programas prioritários definidos 

nos encontros de Multiplicação Técnica: Fortalecimento Institucional, Articulação 

Comunitária, Apae Educadora, Educação Profissional e Programa de Autodefensor. 
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No que se refere ao programa de Educação Profissional, o Manual para 

profissionais e dirigentes (FENAPAEs, 1997) é um documento criado pela Federação 

Nacional das APAEs, com o objetivo de subsidiar o planejamento da implantação dos 

programas de educação profissional e sua execução nas instituições, com adaptações 

conforme cada realidade e necessidades, bem como unificar a terminologia na área da 

educação profissional, além de oferecer uma proposta de diretrizes básicas nessa área em 

nível nacional. 

 Segundo esse documento, as instituições devem desempenhar cinco funções 

básicas no processo de qualificação profissional: 

1. Identificar potencialidades e interesses da pessoa com deficiência e oferecer 

programas de educação profissional, que deverão identificar-se com a realidade 

socioeconômica onde se desenvolvem. 

2. Capacitar e atuar os seus recursos humanos, que estão à frente dos programas 

de educação profissional. 

3. Coordenar, inovar e promover programas e parcerias, que possam garantir a 

qualidade da atividade nela desenvolvida. 

4. Sensibilizar e conscientizar a sociedade, principalmente os empregadores, 

sobre as potencialidades de trabalho da pessoa com deficiência. 

5. Informar e conscientizar a pessoa com deficiência e sua família sobre seus 

direitos e deveres de cidadania. 

Para realizar o Processo de Educação Profissional e Colocação no Trabalho 

(PECT), a FENAPAEs (1997) propõe, no referido documento, a implantação de três 

etapas, que consistem em: 

 Preparação para o trabalho que compõe a Avaliação para o trabalho e Pré-

profissionalização. 

 A qualificação para o trabalho, que se divide em Treinamento profissional e 

Habilitação profissional. 

 A colocação no trabalho, que pode envolver programas de Emprego 

Competitivo Tradicional, Emprego Competitivo Apoiado e Trabalho Autônomo. 

O desenvolvimento do PECT requer, além dos objetivos e metodologia, os 

princípios norteadores que são atitudes e posturas indispensáveis ao seu êxito. São eles: 

a avaliação contínua, sistemática e integral em que o aluno deve ser avaliado ao longo da 

execução do seu plano individualizado, identificando os benefícios e possibilitando a 

retroalimentação de seu plano; a individualização, ou seja, cada aluno deve ter o seu 
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plano; trabalho integrado com a participação do aluno, da família, da instituição e da 

comunidade; inclusão no trabalho para não perder esse objetivo final do PECT; 

coerência; participação social; independência, autoconhecimento e capacitação de 

recursos humanos (FENAPAEs, 1997). 

Por fim, segundo o Manual para profissionais e dirigentes, cada instituição deve, 

de acordo com suas peculiaridades, implantar o PECT, adequando-se às necessidades da 

pessoa com deficiência; deve pesquisar e analisar o mercado de trabalho de sua 

comunidade; ouvir os candidatos quanto às suas aspirações profissionais; realizar uma 

avaliação de suas aptidões e interesses, além de confrontar as possibilidades dos 

candidatos com exigências do mercado. 

São muitos os exemplos de sucesso profissional alcançado por pessoas com 

deficiência que passaram por instituições especializadas. Mas, ao mesmo tempo, 

“reconhece-se que muitos alunos têm permanecido grande parte de sua vida nessas 

instituições, sem nenhuma perspectiva de realização profissional no mercado aberto de 

trabalho” (FENAPAEs, 1997, p. 16). A Federação reconhece a necessidade de mudança 

desse quadro situacional para outro, que seja realmente eficiente na prestação de 

programas de educação profissional e inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. 

De acordo com Losekann (2005), em sua dissertação de mestrado realizada sobre 

as APAEs no estado do Rio Grande do Sul, cabe ressaltar que as instituições não são 

estáticas e nem sempre cumprem exatamente o objetivo a que pretendem em análise 

mais detalhada.  

Na época de sua fundação, na década de 1950, a APAE tinha sua atuação mais 

voltada à ajuda mútua de famílias que tinham como membros pessoas com deficiência, 

em função do próprio desenvolvimento das ONGs no Brasil, que naquele momento 

ainda não visava um cunho identitário ou de direitos de minorias, e, sim, tinha um foco 

mais assistencialista. Além disso, aliava-se ao pouco conhecimento, nessa época, sobre a 

deficiência intelectual, o que causava indefinição sobre o lugar dessas pessoas na 

sociedade e principalmente sua condição como cidadãos. A própria denominação de 

excepcionais, adotada no início, não é mais utilizada (Losekann, 2005). 

Atualmente, nas APAEs, a intenção é ter como objeto de ação uma causa inserida 

em um debate politizado, com questionamentos sociais e políticos, e não um mero 

assistencialismo vinculado à prestação de serviços (Losekann, 2005). 
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A partir da instituição da Federação Nacional das APAEs, uma série de 

documentos foi desenvolvida com intuito de orientar as associações municipais no 

sentido de criarem uma identidade unívoca para o movimento. A postura da APAE em 

nível nacional, hoje, é de uma posição politizada em torno da questão do seu público-

alvo, ou seja, fundamentalmente a luta pelos direitos da pessoa com deficiência 

intelectual e múltipla e a garantia de benefícios sociais compatíveis com a sua condição. 

Ressalta-se a preocupação não só em garantir assistência à pessoa com deficiência, mas 

em responsabilizar a sociedade no reconhecimento desta como cidadã e que ela tenha os 

instrumentos necessários para que essa inclusão social seja concretizada por essa luta de 

direitos e não que ela seja mera coadjuvante de uma luta da instituição, não sendo 

inserida na própria luta institucional, mas, sim, beneficiária desta. 

Não obstante, segundo Losekann (2005), o discurso e a prática ainda se 

distanciam. Na prática, a luta pela inclusão das pessoas com deficiência, muitas vezes, é 

elaborada por meio de uma concepção educacional, ou seja, acredita-se que por meio da 

aprendizagem e formação educacional e profissional é que ocorrerá tal inclusão, 

demonstrando uma preocupação mais vinculada à qualidade de vida, que traz uma 

dimensão mais assistencial do que propriamente modificadora da realidade social, e, 

ainda, ausência de um debate institucional que insira a atuação da APAE em um 

contexto social maior. 

Para Bezerra (2009), as mudanças marcantes na legislação, considerando a 

Constituição Federal de 1988 e suas regulamentações, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), bem como a criação de conselhos de direitos e a 

descentralização das políticas sociais, trazem novas exigências a serem cumpridas pela 

Rede APAE. Todavia, o autor garante que o perfil observado nas lideranças atuais da 

Rede não parece ser o mais adequado para responder a essas exigências. 

Convencer dirigentes com enfoques assistencialistas a transformar suas atitudes e 

agregar um caráter político em seu trabalho, o tamanho da Rede APAE 

(aproximadamente duas mil instituições) e as diferenças regionais brasileiras dificultam 

a interlocução direta entre os dirigentes, o que faz com que definir formas competentes 

de comunicação passe a ser um desafio cada vez maior, afirma Bezerra (2009), seja pela 

falta de recursos financeiros ou pelo perfil das lideranças. 

Segundo Bezerra (2009), apesar dos ganhos inegáveis introduzidos à Rede, 

paralelamente foi-se incorporando uma disfunção, fazendo com que várias APAEs 
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passassem a trabalhar com a lógica de mercado em detrimento da lógica de uma gestão 

social. 

Comello e Costa (2011) identificaram, em cinco APAEs de municípios da região 

do Campo das Vertentes em Minas Gerais, que em todas elas é disponibilizado um 

espaço que se configura como oficina profissionalizante, com uma professora à 

disposição dos alunos e material adequado para a execução das tarefas, às quais cada 

instituição se propõe. As oficinas podem ser vantajosas em vários aspectos, desde 

ensinar uma atividade que pode ser profissional até trabalhar questões relativas a 

diversos aspectos da vida do sujeito, como saúde e educação, auxiliando no 

desenvolvimento do aluno.  

 No entanto, constatou-se que as APAEs ainda mantêm algumas atitudes que 

contrariam os objetivos de promoção da autonomia das pessoas com deficiência e da 

inclusão no mercado de trabalho. Essas atitudes podem ser evidenciadas, por exemplo, 

tanto pela forma como os alunos são selecionados para compor as oficinas – geralmente, 

eles são escolhidos pela professora e/ou direção da APAE – quanto pelo fato de as 

instituições se responsabilizarem pelo destino do dinheiro que é arrecadado com a venda 

dos produtos confeccionados pelos alunos (Comello & Costa, 2011). 

Outro entrave relacionado à inclusão de pessoas com deficiência no trabalho 

formal, abordado por todos os entrevistados, diz respeito à insegurança da perda do BPC 

e do desconhecimento em relação à possibilidade de reavê-lo, o que pode ser esclarecido 

para as pessoas com deficiência e seus familiares (Comello & Costa, 2011). 

Sendo assim, para Comello e Costa (2011), as oficinas oferecidas pelas APAEs 

investigadas favorecem a aprendizagem, mas muitas vezes de uma forma voltada mais 

para a ocupação cotidiana do que para o trabalho formal. É importante ressaltar ainda 

que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado formal tampouco é uma 

obrigação, mas ela pode ser uma possibilidade de escolha de cada sujeito, já que esse 

acesso é garantido por lei.  

Por conseguinte, busca-se nesta pesquisa apreender o movimento das APAEs em 

sua complexidade, a fim de abranger sua essência, potencialidades e concepções, bem 

como suas contradições e anseios. Dizer que todas as entidades APAE têm o mesmo 

perfil institucional seria incerto. Portanto, busca-se conhecer os perfis das APAEs do 

estado de Minas Gerais em sua função de qualificar profissionalmente pessoas com 

deficiência intelectual. Busca-se, também, uma identidade que, provavelmente, não será 
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única, mas que abarque sua configuração atual e o papel dessa instituição na sociedade 

contemporânea. 

 

3.2 Instrumentos de medida 

 

Os recursos metodológicos utilizados neste estudo foram tanto da pesquisa 

quantitativa quanto da pesquisa qualitativa para a realização da coleta de dados e 

análises. De acordo com Serapioni (2000), do ponto de vista metodológico, não há 

contradição em utilizar as duas perspectivas de investigação quantitativa e qualitativa. 

Ambas são de natureza diferente e podem ser complementares. Para o autor, “a 

investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem como objetivo trazer à luz 

dados, indicadores e tendências observáveis. A investigação qualitativa, ao contrário, 

trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões” (p. 188). 

Dessa forma, é possível formular políticas e programas de intervenção mais concretos e 

adequados às particularidades dos setores sociais que se pretende atingir. 

Nesta pesquisa, foi realizada a aplicação de um questionário e feitas entrevistas 

semiestruturadas. Os instrumentos utilizados em ambos os procedimentos foram 

submetidos a um painel de especialistas, visando avaliar a adequação do instrumento, e a 

um teste piloto, em caráter voluntário e a convite da pesquisadora, com o objetivo de 

verificar se as questões eram de fácil compreensão para os entrevistados. O teste piloto 

foi realizado com seis sujeitos, professoras das oficinas profissionalizantes da APAE de 

São João del-Rei/MG, por possuírem perfil similar ao dos entrevistados. Tais 

profissionais foram excluídas da amostra por haverem tido o contato prévio com o 

instrumento da pesquisa. 

Na perspectiva quantitativa, foi utilizado o survey de desenho transversal, um 

método baseado na coleta de dados por meio de questionário estruturado que padroniza 

o processo. O questionário utilizado é um instrumento diagnóstico, que pretende 

possibilitar um levantamento sobre os principais aspectos da qualificação profissional 

para pessoas com deficiência intelectual, visando, posteriormente, nortear o 

planejamento de ações direcionadas à pesquisa, à formação e à inclusão dessas pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho. 

O questionário (Anexo 2) teve cinco das seis partes elaboradas pela pesquisadora 

e contém questões acerca da qualificação profissional para pessoas com deficiência 

intelectual oferecida nas APAEs. Tais questões foram baseadas nos resultados da 
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pesquisa realizada em cinco APAEs mineiras por Comello e Costa (2011) e no 

documento elaborado pela Federação Nacional das APAEs (1997), intitulado Educação 

Profissional e Colocação no Trabalho – Um Manual para Profissionais e Dirigentes. 

A primeira parte do questionário foi constituída pelo perfil sociodemográfico dos 

profissionais, além de conter dados sobre os alunos e a turma à qual os professores 

coordenam, com o intuito de melhor caracterizar a população do estudo. Logo após, 

segue-se um total de 30 questões, divididas em quatro partes, que abrangem as seguintes 

categorias relacionados à qualificação profissional para pessoas com deficiência 

intelectual oferecida nas APAEs: 

Gestão das oficinas – refere-se ao funcionamento de cada oficina 

profissionalizante na APAE, para favorecer a preparação do aluno para o mercado de 

trabalho. Dispõe sobre como a oficina foi criada, como os alunos foram selecionados 

para participar, a venda dos produtos confeccionados, o suporte oferecido, a formação 

dos professores para executarem essa função, bem como a efetividade da qualificação 

profissional oferecida. Parte II: questões: 1 a 15. 

BPC – refere ao BPC, qual o impacto deste na formação profissionalizante dos 

alunos e nas famílias e o conhecimento acerca desta concessão do governo. Parte III: 

questões: 1, 2 e 3. 

Percepção sobre dificuldades sociais encontradas pelas pessoas com 

deficiência intelectual – abrange afirmativas sobre os obstáculos encontrados pelas 

pessoas com deficiência na sociedade em relação a aspectos como o trabalho, a Lei de 

Cotas e o preconceito enfrentado por esse público. Parte IV: questões: 1 a 9. 

Colocação no trabalho – esta categoria expõe sobre a entrada dos alunos com 

deficiência intelectual no mercado de trabalho e o acompanhamento oferecido pela 

APAE. Parte V: questões: 1, 2 e 3. 

Na última parte, foi colocado o Inventário de Concepções de Deficiência (ICD), 

com o objetivo específico de verificar se a avaliação que os profissionais fazem da 

qualificação profissional nas APAEs está relacionada com as concepções de deficiência 

que possuem. Esse Inventário é um instrumento de diagnóstico constituído de questões 

fechadas, que caracterizam as principais interpretações de deficiência compartilhadas e 

existentes ao longo da história. O ICD é constituído por 19 questões que abrangem 

fatores relacionados às matrizes espiritual, da normalidade, da inclusão, percepção de 

desempenho, percepção do vínculo e percepção dos benefícios da contratação. Esses três 
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últimos fatores contemplam a matriz de interpretação técnica da deficiência (Carvalho-

Freitas, 2007, 2012; Carvalho-Freitas e Marques, 2010a). 

As questões estão dispostas da seguinte maneira, no que se refere às concepções 

de deficiência, e encontram-se em anexo: 

a) Concepção espiritual da deficiência: questões de 16 a 18. 

b) Concepção baseada nos pressupostos da normalidade: questões de 4 a 8. 

c) Concepção baseada nos pressupostos da inclusão: questões 9 e 10. 

d) Percepção do desempenho: questões de 11 a 14. 

e) Percepção dos benefícios da contratação: questões 1, 2 e 15. 

f) Percepção do vínculo: questões 3 e 19. 

 

O ICD é composto por Escala Likert, de escolha forçada, considerando-se a 

variação de 1 a 6 para cada alternativa. O número 1 refere-se a discordo totalmente e o 

número 6, a concordo totalmente. A escala de escolha forçada é um método que facilita 

aos entrevistados manifestarem suas opiniões, uma vez que o tema poderia conduzir à 

relutância dos sujeitos em as exporem, como aponta Carvalho-Freitas e Marques 

(2010a). Partindo-se desse pressuposto, com o intuito de evitar a omissão dos 

profissionais quanto ao seu posicionamento e incentivá-los a marcar a opção que 

indicasse neutralidade, optou-se pela escala de escolha forçada com número par de 

categorias, ou seja, sem uma categoria intermediária e neutra. O objetivo é induzir os 

professores a emitirem suas percepções e práticas que contemplem sua realidade de 

trabalho. 

Ao final de cada uma das seis partes do questionário, foi deixado um espaço para 

comentários que o respondente julgasse necessário. 

Em um segundo momento da pesquisa, foi utilizado o recurso qualitativo das 

entrevistas semiestruturadas – cujo roteiro encontra-se em anexo (Anexo 3) –, que 

contêm quatro questões abertas direcionadas para os professores das oficinas 

profissionalizantes. 

Os métodos qualitativos devem ser utilizados quando se deseja compreender o 

significado e a perspectiva do sujeito. Por sua capacidade de fazer emergirem aspectos 

novos, são aptos a, frequentemente, demonstrar relações entre variáveis, motivações e 

comportamentos completamente inesperados, que não surgiriam utilizando um 

questionário estruturado (Serapioni, 2000). 
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As entrevistas, que envolvem a perspectiva qualitativa, flexível aos diversos 

modos de reação do entrevistado, foram gravadas, transcritas e posteriormente 

analisadas, tendo como objetivo investigar em profundidade as informações coletadas, 

de modo a contemplar questões que porventura não constam no questionário. Duarte 

(2004) explicita: 

 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear 

práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 

sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os 

conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. Nesse 

caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer 

uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos 

modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua 

realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam 

descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 

estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil 

obter com outros instrumentos de coleta de dados (p. 215). 

 

Segundo Duarte (2004), as entrevistas possibilitam ao pesquisador coletar 

informações sólidas sobre a percepção e significação que os sujeitos dão à sua realidade 

ao incitar um discurso livre e ao mesmo tempo direcionado ao objetivo da pesquisa. 

A realização de uma boa entrevista exige que o pesquisador tenha bem definidos 

os objetivos de sua pesquisa; conheça o contexto que pretende investigar – por 

experiência pessoal, conversas, leitura de estudos precedentes; uma cuidadosa revisão 

bibliográfica; um roteiro da entrevista; segurança e algum nível de informalidade, sem 

jamais perder de vista os objetivos que levaram a buscar aquele sujeito específico como 

fonte de material empírico para sua investigação (Duarte, 2004). 

A garantia de confiabilidade das pesquisas passa, necessariamente, pela 

explicitação das relações existentes entre os procedimentos adotados na coleta de 

material empírico: a literatura científica, o objeto de pesquisa e os resultados obtidos a 

partir dessas relações. Daí, a importância de explicitar e justificar as opções 

metodológicas contextualmente mediante descrição dos procedimentos utilizados e das 

formas pelas quais as informações foram obtidas e sistematizadas (Duarte, 2004). 

Nesse sentido, entrevista é sempre troca. Duarte (2004) ressalta que, ao mesmo 

tempo em que coleta informações, o pesquisador oferece ao seu interlocutor a 

oportunidade de “refletir sobre si mesmo, de refazer seu percurso biográfico, pensar 

sobre sua cultura, seus valores, a história e as marcas que constituem o grupo social ao 

qual pertence, as tradições de sua comunidade e de seu povo” (p. 220). Quando se 
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realiza uma entrevista, faz-se a mediação desse processo simultaneamente à coleta de 

matéria-prima para a pesquisa. 

Assim, a eficácia da entrevista irá depender de uma boa preparação do 

entrevistador. Envolve uma boa fundamentação teórica sobre seu objeto de pesquisa e 

sobre a metodologia a ser empregada, bem como a prévia criação do roteiro a ser 

utilizado na entrevista. Este deve ser construído com base na literatura apropriada e na 

discussão com pesquisadores da área. Vale ressaltar que o roteiro não deve ser utilizado 

de forma rígida. Havendo necessidade, o entrevistador poderá introduzir outras questões 

que forem pertinentes. Caso isso ocorra, haverá o relato das modificações. 

Conforme Gaskell (2002), a entrevista – como todos os métodos de coleta de 

dados – apresenta possíveis limitações, pois ela se fundamenta no fato de o entrevistador 

se basear na informação do entrevistado referente a ações que ocorreram em outras 

circunstâncias de espaço e tempo. Assim, o entrevistador pode ter dificuldade em 

compreender plenamente a mensagem transmitida, pode deixar escapar detalhes 

importantes ou pode interpretar os fatos com “lentes distorcidas”. Consciente dessa 

situação, o pesquisador não deve aceitar os fatos pacificamente, ou seja, deve buscar 

compreendê-los, buscar significados e entender o vocabulário utilizado, fazendo novas 

perguntas para se ter clareza dos termos e sentidos usados. Entretanto, como Duarte 

(2004) afirma: “precisamos estar muito atentos à interferência de nossa subjetividade, ter 

consciência dela e assumi-la como parte do processo de investigação” (p. 216). 

 

3.3 Procedimentos 

 

3.3.1 Coleta dos dados 

 

Os dados deste estudo foram coletados entre os meses de abril e setembro de 

2012. Conforme mencionado, inicialmente foi realizado um contato via e-mail com a 

Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com o objetivo 

de apresentar a pesquisa e informar seus objetivos. Foi solicitado ao responsável da 

Federação o apoio, fornecendo os contatos de e-mail das APAEs que constam em suas 

atividades a qualificação profissional, para pessoas com deficiência intelectual, em 

oficinas profissionalizantes. 

Após o aceite da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais, o 

questionário estruturado pela pesquisadora juntamente com o ICD foi enviado via e-mail 
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a 251 APAEs, que contêm em seu quadro funcional professores destinados a oferecer 

qualificação profissional para pessoas com deficiência intelectual, em oficinas, 

juntamente com o convite para participarem (os profissionais) da pesquisa, respondendo 

ao questionário e retornando-o. Houve resposta de 47 profissionais de 21 cidades de 

Minas Gerais. 

Em uma segunda etapa da pesquisa, uma amostra de nove professores – sendo 

três em cada três APAEs visitadas – foi entrevistada pessoalmente. As entrevistas foram 

agendadas previamente por telefone, gravadas e transcritas posteriormente. Foi utilizado 

um roteiro de perguntas, flexível às diversas reações do entrevistado, que se encontra no 

Anexo 3.  

 

3.3.2 Análise dos dados 

 

A análise dos dados quantitativos, obtidos pelo questionário, envolveu a 

utilização de técnicas estatísticas, a partir do programa SPSS for Windows (Statistical 

Package for Social Sciences), tais como: 

 Estatística descritiva: análise da distribuição percentual das respostas. 

 Teste de qui-quadrado: para verificar se as proporções de respostas no 

questionário sobre a qualificação profissional nas APAEs depende de fatores 

demográficos, como cidade onde a APAE é localizada, tempo de funcionamento da 

oficina, escolaridade dos professores, alfabetização dos alunos, recebimento do BPC etc. 

 Análise da correlação de Spearman: para verificar a ocorrência de correlações 

(direção e intensidade) entre as variáveis: a avaliação que fazem da qualificação 

profissional oferecida nas APAEs e as concepções de deficiência que possuem, obtidas 

pelo ICD.  

A análise qualitativa das entrevistas foi feita – após transcrição na íntegra das 

mesmas –, utilizando-se o referencial da análise de conteúdo, definida por Bardin (1994) 

como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens” (p. 38). A análise de 

conteúdo permite a compreensão da construção de significado que os atores sociais 

expressam em seus discursos, ou seja, privilegia o entendimento das representações que 

o indivíduo apresenta em relação à sua realidade e à interpretação que faz dos 

significados do seu meio. 
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A partir da comunicação expressa, busca-se, pela análise de conteúdo, o 

significado do enunciado, ou seja, é feita a interpretação das mensagens de forma que se 

revele um conhecimento novo sobre o que foi emitido. 

De acordo com Bardin (1994), a análise de conteúdo se organiza em três 

momentos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

1) Na pré-análise, é feita a organização do material, a escolha dos documentos e a 

leitura inicial, que permite levantar hipóteses que serão melhor investigadas nas etapas 

seguintes. É uma fase de exploração a partir de uma leitura flutuante. 

2) O momento da codificação compreende a escolha das unidades de 

registro/conteúdo, a seleção das regras de contagem e a escolha de categorias, de acordo 

com a similaridade das respostas, simplificando os dados. 

3) O tratamento dos resultados é o momento conclusivo quando se fazem as 

inferências e interpretações. É fundamental que se busque no referencial teórico a 

sustentação para que se faça a análise dos dados e se encontre o sentido dos fatos. 

Em seguida, os dados analisados a partir desses procedimentos foram 

confrontados, visando examinar a fundo as informações, a fim de verificar se houve 

contradição entre elas. Pretende-se, ao aprofundar a análise, aumentar o êxito quanto à 

obtenção de dados consistentes. 

 

3.4 Considerações éticas 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com os procedimentos éticos indicados na 

Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), para nortear a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. 

O projeto da presente pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFSJ. Foi assegurado, durante a realização desta investigação, o caráter 

voluntário no que se refere à participação dos sujeitos. O anonimato dos dados foi 

garantido, os sujeitos poderiam desistir da participação a qualquer momento e os 

resultados da pesquisa serão disponibilizados para todos os envolvidos, que assim 

desejarem obtê-los. 

Foi solicitado que o participante assine o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme indicado no Código de Ética Profissional do Psicólogo, do ano de 

2000, após as devidas explicações sobre o estudo e esclarecidas eventuais dúvidas. 
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Nesse Termo constam, de forma clara, os objetivos e procedimentos da pesquisa, e foi 

ressaltado que os dados fornecidos podem ser utilizados na investigação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos a partir dos dados coletados 

pelo questionário encaminhado aos professores de ensino profissionalizante das APAEs 

de Minas Gerais, submetido a análises estatísticas e análise de conteúdo das entrevistas 

semiestruturadas. Tais resultados evidenciam a percepção dos professores acerca da 

qualificação profissional para pessoas com deficiência intelectual no Estado. 

 

4.1 Parte I: Caracterização dos respondentes 

 

A primeira parte do questionário, denominada “Caracterização do Respondente”, 

foi composta por questões abertas, a fim de constituir um perfil dos profissionais 

responsáveis pelas oficinas profissionalizantes das APAEs mineiras, contendo, também, 

dados sobre a turma que coordenam. 

Foi realizado um levantamento de dados como idade, sexo e escolaridade do 

professor da oficina profissionalizante, qual a oficina que ele coordena, ou seja, qual 

atividade é ensinada na mesma e há quanto tempo. Quanto ao perfil dos alunos, foi 

questionado o total de alunos na turma, o total de alunos alfabetizados, quantos recebem 

o Benefício de Prestação Continuada e, por fim, qual o número de alunos na oficina que 

trabalham atualmente com carteira assinada e quantos trabalham no mercado informal, 

ou seja, sem a carteira. 

A Tabela 1 e o mapa (Figura 1) a seguir mostram quais as cidades mineiras 

participaram do estudo, onde os professores responderam ao questionário encaminhado e 

quais são as oficinas coordenadas por eles.  

 

Tabela1: Distribuição das oficinas profissionalizantes por município 

Município: Oficina profissionalizante: 

1 – Perdões. Não especificou. 

2 – Paracatu. Almoxarifado e empacotador. 

3 – São Vicente de Minas. Tecelagem. 

4 – Governador Valadares. Cestaria. 

5 – Itaúna. Cartonagem e culinária. 

6 - Morada Nova de Minas. Serviços gerais. 

7 – Ponte Nova. Horta. 

8 – Boa Esperança. Artesanato. 

9 – Nova Resende. Artesanato. 
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10 – Bom Despacho. Culinária e artesanato. 

11 – Nazareno. Picolé e embalagens. 

12 – Patrocínio. Sorvete e picolé. 

Manuseio de carne e apoio a limpeza/ cozinha. 

Agricultura. 

Culinária. 

Pomar e jardinagem. 

13 – Tupaciguara. Culinária. 

14 – Pará de Minas. Lanchonete. 

15 – Lambari. Não especificou. 

16 – Ubá. Horta e jardim. 

Lar e cozinha. 

Pregador. 

17 – Pouso Alto. Não especificou. 

18 – Barroso. Não especificou. 

19 – Sete Lagoas. Artigos. 

Não especificou. 

20 – Rio Pomba. Não especificou. 

21 – Viçosa. Artesanato. 

Horticultura e jardinagem. 

 

Figura 1: Distribuição dos municípios no estado de Minas Gerais 
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Pode-se perceber que todas as oficinas que especificaram quais as atividades são 

ensinadas com o intuito de proporcionar a formação profissional realizam funções 

operacionais, ou seja, mais voltadas para trabalhos manuais, simplificados e mecânicos, 

muitas vezes vistas como sem possibilidade de realização profissional. 

Entretanto, corroborando os resultados da pesquisa de Paiva Silva e Ribeiro 

(2011) já mencionada, observou-se neste estudo que os entrevistados apontaram para o 

sentido do trabalho dado pelos alunos. Eles relacionam o trabalho a concepções de 

autonomia, independência financeira, autoestima, cidadania, ampliação do 

relacionamento social e convivência com outros grupos de pessoas que não possuem 

deficiência, conforme relata a professora da APAE T: 

 

Eu acho que causa autonomia, é bom pra independência, autoestima, 

tudo. Tudo isso é muito importante, a rotina mudar, o dia-a-dia. Hoje 

quando eu vejo um aluno aqui que é incluído, ele trabalha em uma 

empresa de aluguel de veículos e ela também mexe com essa parte 

ambiental, então ele viaja muito, ele sempre me diz que depois que ele 

começou lá ele ganha seu dinheirinho, já comprou isso e aquilo, 

conheceu fulano...hoje até a linguagem dele mudou muito. 

 

Na pesquisa de Paiva Silva e Ribeiro (2011), buscou-se compreender como o 

BPC e a deficiência podem influenciar na maneira como as pessoas com deficiência 

física constroem sua vida social e no trabalho. Sobre a questão das atividades 

profissionais serem predominantemente manuais, os autores apresentam uma discussão 

bastante pertinente: a constatação de que a maioria dos familiares das pessoas com 

deficiência também trabalha em funções ditas mecanizadas, ou seja, parece já fazer parte 

das condições socioeconômicas dos mesmos o acesso a oportunidades de trabalhos 

simplificados em decorrência principalmente da baixa escolaridade. Mesmo assim, a 

realização pessoal do trabalho foi mencionada pela maioria dos entrevistados com 

deficiência, parecendo, então, não estar associada necessariamente ao tipo de função 

exercida, mas, sim, ao sentido dado àquela atividade na vida social do sujeito. 

Nesta pesquisa, ratifica-se essa ideia, pois o sentido dado ao trabalho foi 

mencionado, pelos professores, como forma de pertencimento social e de diminuição do 

preconceito quando mostradas na prática as capacidades da pessoa com deficiência, não 

apresentando ligação com o fato de as atividades ensinadas serem manuais. 

A seguir, a Tabela 2, com o agrupamento das respostas obtidas nesta primeira 

parte do questionário, evidenciando o perfil da amostra de professores. 
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Tabela 2: Caracterização da amostra de professores 

Variável Observação % 

Sexo Feminino 
Masculino 

100 
0 

Faixa etária 21 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
Mais de 50 anos 

2,1 
21,2 
51,0 
25,5 

Escolaridade Ensino médio completo 
Ensino superior incompleto 
Ensino superior completo 
Especialização 

7,8 
2,6 
50 
39,4 

Tempo que coordena a oficina Até 5 anos 
De 6 a 10 anos 
De 11 a 20 anos 
Mais de 21 anos 

55,5 
20 
22,2 
2,2 

 

Observou-se que todos os professores participantes deste estudo são do sexo 

feminino, 76,5% têm idade acima de 41 anos e 89,4% possuem no mínimo o ensino 

superior completo, sendo 39,4% destes pós-graduados, o que evidencia o alto grau de 

instrução e qualificação dos professores. Mais da metade dos professores coordenam a 

oficina há menos de cinco anos e apenas 2,2% trabalham na mesma oficina há mais de 

21 anos. 

Sobre a turma de ensino profissionalizante coordenada pelos professores 

participantes, dos 40 profissionais que responderam sobre a alfabetização dos alunos, 

oito afirmaram não haver nenhum aluno alfabetizado em sua turma, 13 professores 

indicaram que o índice de alfabetização de sua turma não chega a 20% e dez não 

ultrapassam 40%. Apenas oito dos 40 professores responderam ter mais da metade dos 

alunos da turma alfabetizados, ratificando mais uma vez os dados encontrados no estudo 

de Paiva Silva e Ribeiro (2011) sobre a baixa escolaridade desse público. Uma 

professora entrevistada, acompanhada da coordenadora do ensino profissionalizante da 

APAE Q, relata sua opinião quanto ao trabalho para as pessoas com deficiência 

intelectual da sua turma: 

 

Pela falta de alfabetização é complicado mercado de trabalho para 

eles. Não é que eles não tenham condições, eles têm condições, têm 

condições de pegar um trabalho assim braçal e tudo, mas depende, 

muita coisa depende da leitura, escrita, coisa que depende da 

alfabetização, é onde já complica para eles. 

 

Quanto ao número de alunos que recebem o BPC do governo, dos 42 professores 

que responderam a esse item, 23 têm mais da metade dos alunos da turma favorecidos 
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com esse benefício e 17 indicam ter mais de 20% de beneficiários. Somente três turmas 

têm menos de 10% dos alunos que recebem o BPC. Tal questão será discutida mais 

adiante. 

Os professores também foram questionados se há alunos em suas oficinas que 

atualmente trabalham com carteira assinada. Dos 38 respondentes, 26 disseram não 

haver nenhum aluno inserido no mercado formal, seis possuem no máximo dois 

trabalhadores com essa condição e apenas quatro oficinas apresentaram um número 

superior a dez alunos ingressados no trabalho com carteira assinada. Empregados sem 

carteira assinada há em duas oficinas: uma com três alunos – onde os três trabalham no 

mercado informal – e outra com 16 alunos. Segundo a professora, todos trabalham sem 

carteira assinada. Os demais 31 respondentes afirmaram não haver alunos trabalhando 

no mercado informal. Em uma das entrevistas com a professora da APAE Q, foi 

questionado se os alunos demonstram o desejo de trabalhar. Ela respondeu: “Elas falam 

que têm vontade de trabalhar, de ter uma profissão. Quando elas recebem um 

certificado, porque o curso tem certificado, né, aí elas pensam assim: vou guardar pra 

procurar emprego”. 

 

4.2 Parte II: Gestão das oficinas 

 

A Parte II do questionário é constituída por questões relacionadas ao 

funcionamento de cada oficina profissionalizante. Essa categoria de análise busca 

retratar como a oficina foi criada, como os alunos foram selecionados para participar, a 

venda dos produtos confeccionados, o suporte oferecido, a formação dos professores 

para executarem esta função, assim como a efetividade da qualificação profissional 

oferecida. Segue a Tabela 3.  
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Tabela 3: Criação das oficinas profissionalizantes 

 

 

Embora 85% dos professores participantes afirmarem que o tipo de trabalho a ser 

ensinado na oficina foi escolhido de acordo com o interesse dos alunos naquela atividade 

e 81% afirmarem que os alunos foram entrevistados e questionados sobre seus interesses 

na oficina, a maioria dos professores também respondeu que, na criação da oficina, o 

tipo de atividade a ser ensinado foi escolhido de acordo com a formação da professora 

disponível e as habilidades das pessoas com deficiência. A maioria dos respondentes 

também concordou que a oficina foi criada de acordo com as possibilidades de trabalho 

disponíveis na cidade.  

Tais resultados indicam que essas questões podem ter sido respondidas conforme 

a “desejabilidade social”, ou seja, conforme um ideal de atuação, que é o mais indicado 

na literatura e na sociedade, no que se espera da prática em ensino profissionalizante 

para pessoas com deficiência intelectual, pois seria difícil haver na prática tamanha 

compatibilidade dos desejos dos alunos em determinada atividade com a formação da 

professora e com as possibilidades ofertadas no mercado de trabalho local. 

Espera-se, pela filosofia apaeana, incentivar a autonomia das pessoas com 

deficiência intelectual, promover a igualdade de direitos e lutar por essa causa. Que seja 

PARTE II: Em relação à gestão da oficina profissionalizante da APAE em que você trabalha 

Perguntas Sim 
% 

Não 
% 

Não tenho 
conhecimento 

1. O tipo de trabalho ensinado nesta oficina foi escolhido de 
acordo com o interesse dos alunos por esta atividade? 
 

85 9 6 

2. O tipo de trabalho ensinado nesta oficina foi escolhido de 
acordo com as possibilidades de trabalho disponíveis na cidade 
onde está localizada esta APAE? 
 

66 26 8 

3. O tipo de trabalho ensinado nesta oficina foi escolhido pela 
formação da professora disponível? 
 

57 40 3 

4. Os alunos foram entrevistados sobre seus interesses para 
participar da oficina? 
 

81 15 4 

5. Os alunos foram escolhidos para participar da oficina pelas 
suas habilidades? 
 

87 9 4 

6. Os produtos confeccionados na oficina são vendidos? 89 11 ---- 

Se os produtos 
são vendidos, 
quem define o 

destino dado ao 
dinheiro 

arrecadado? 

Os professores % A direção da 
APAE % 

Os alunos % Os pais dos 
alunos % 

 
14 

 
74 

 
12 

 
0 
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solicitada e considerada a opinião e vontade dos alunos no momento de se criar uma 

oficina profissionalizante para esse público, conforme o discurso a seguir de uma das 

professoras entrevistadas: 

 

- Como vocês escolheram os alunos para participar? 

- Geralmente, lá em cima eles mandam pra gente. 

- Já escolhem? 

- É. Porque essa escolha é feita com o grupo lá na clínica, sabe, mas 

às vezes eles mandam um aluno pra gente e a gente vê que num é, eu 

sou umas das que falam, têm outras que deixam. Eu sou meia, só se for 

mesmo, você está entendendo? Não é discriminação, eu acho que 

discriminação é quando você deixa um aluno parado na sua sala sem 

fazer nada, você está entendendo? Se você vê que aquele aluno tem 

mais aptidão pra outra coisa, você tem que investir naquilo. Eu sou 

mais de investir no que eles gostam. Igual à minha turma, por que eu 

fiz a capacitação? Porque eles mostraram o desejo de fazer um curso 

fora, de aprender [...]. Aí, eu parei e perguntei: o que vocês querem? 

Porque eu acho importante também saber o que eles querem, porque 

de repente eu quero dar um curso de alguma coisa que elas não vão 

interessar, elas não vão ficar felizes com aquilo, elas não vão querer 

trabalhar naquilo (Professora do ensino profissionalizante da APAE 

T). 

 

 Também se espera que as possibilidades de trabalho disponíveis na cidade e 

região sejam avaliadas e que os professores sejam amplamente capacitados para esse 

tipo específico de trabalho, a fim de que seja efetiva a qualificação para pessoas com 

deficiência intelectual e que a mesma não se torne na prática uma espécie de terapia 

ocupacional para os alunos. 

Entretanto, na prática, pode haver dificuldades em diversos aspectos, como: 

dificuldade financeira, às vezes de capacitação dos professores para determinada 

atividade, às vezes falta de maquinário e equipamentos disponíveis, bem como de 

materiais. Tudo isso pode atrapalhar a execução desses objetivos e ideais propostos no 

discurso. Porém, quando questionados quanto ao suporte material, psicológico, 

capacitação técnica e satisfação dos professores, os índices mantiveram acima de 66% 

de satisfação, conforme a Tabela 4. 
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Tabela 4: Suporte físico, psicológico e capacitação dos professores 

Perguntas Sim 
% 

Não 
% 

Não tenho 
conhecimento % 

7. A APAE conta com o profissional de psicologia? 
 

98 2  

8. A oficina recebe o suporte material necessário para a 
realização das suas atividades profissionalizantes? 

66 8 Sim, mas não o 
suficiente: 26 
 

9. Você já participou de algum curso ou capacitação para 
trabalhar com ensino profissionalizante dos alunos da APAE? 

81 9 Sim, mas precisaria de 
outros: 10 
 

10. Você conhece o Manual para profissionais e dirigentes, 
elaborado pela Federação Nacional das APAEs, sobre 
Educação Profissional e Colocação no Trabalho?. 

79 4 Sim, mas não 
aprofundadamente: 17 
 
 

11. Você está satisfeito em ser professor da turma de ensino 
profissionalizante? 

98  Tenho dúvidas: 2 

 

Sendo assim, os professores indicaram praticamente uma ausência de 

dificuldades nesse sentido, mostrando que a instituição oferece, na grande maioria das 

vezes, o suporte necessário para a criação e desenvolvimento das oficinas de 

qualificação profissional. 

Todavia, as afirmativas 12, 13 e 14 dispõem acerca da efetividade das oficinas 

em seu propósito de qualificar profissionalmente as pessoas com deficiência intelectual e 

a inserção desses alunos no mercado de trabalho, bem como quais outros aspectos 

importantes para o desempenho no trabalho são discutidos nas oficinas. Segue o 

percentual de respostas dos professores. 

 

Tabela 5: Percepção dos professores sobre a efetividade da qualificação 

profissional 
 Frequentemente 

% 
De vez em 
quando % 

Raramente 
% 

Nunca 
% 

12. As oficinas têm conseguido atingir 
seu objetivo de preparar as pessoas 
com deficiência intelectual para o 
mercado de trabalho local? 
 

34 55 9 2 

13. As oficinas oferecidas têm 
funcionado mais como terapia 
ocupacional para os alunos? 
 

32 43 19 6 

14. Os alunos continuam muitos anos 
nas oficinas profissionalizantes? 
 

64 28 6 2 

15. Na oficina são trabalhadas, questões relacionadas a: 

- Higiene 100    

- Saúde 94 6   

- Socialização 100    

- Sexualidade 55 40 2 3 

- Disciplina 100    

- Uso do dinheiro 77 17 4 2 

- Uso do transporte público 66 26 4 4 

- Voto nas eleições 47 40 6 7 

- Direito e deveres 91 4 2 3 
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Quando solicitados a responder sobre qual a frequência em que as oficinas têm 

conseguido atingir seu objetivo de preparar as pessoas com deficiência intelectual para o 

mercado de trabalho formal, 34% dos participantes responderam “frequentemente” e 

mais da metade (55%) responderam “de vez em quando”. Sobre a hipótese de que as 

oficinas oferecidas têm funcionado mais como terapia ocupacional para os alunos, 32% 

afirmaram que isso ocorre frequentemente e 43% acham que de vez em quando as 

oficinas apresentam essa função. Quanto aos alunos permanecerem muitos anos nas 

oficinas profissionalizantes, o que leva a crer que os mesmos não são inseridos no 

mercado de trabalho local, os dados são preocupantes: 64% acham que frequentemente 

eles permanecem muitos anos na instituição, 28% acham que de vez em quando e apenas 

2% responderam que tal situação nunca acontece.  

Diante desses resultados, observa-se uma contradição entre o alto índice de 

respostas acerca de os objetivos da oficina serem atingidos (89% responderam entre 

“frequentemente” e “de vez em quando”) e – simultaneamente – a alta frequência de 

respostas concordantes com a afirmativa de que a oficina tem funcionado como terapia 

ocupacional e também com o fato de os alunos permanecerem muitos anos nas mesmas 

(64% afirmaram “frequentemente”). Tais resultados ratificam os dados coletados na 

caracterização da amostra, em que 26 de 38 professores afirmaram não haver nenhum 

aluno empregado no mercado formal de trabalho em sua turma. 

Outros aspectos também são trabalhados durante o processo de educação 

profissional, não somente a atividade em si, mas questões relacionadas ao bom 

desempenho no ambiente de trabalho e nos relacionamentos interpessoais. São fatores, 

como comportamento, saúde, higiene e disciplina, que também são abordados nas 

oficinas profissionalizantes. As questões trabalhadas em sala com maiores índices de 

frequência foram: higiene, socialização e disciplina (100%), saúde (94%) e direitos e 

deveres (91%). Voto nas eleições e sexualidade tiveram a grande maioria das respostas 

divididas entre “frequentemente” e “de vez em quando”. 

Uma das professoras entrevistadas na APAE T relata sobre o seu trabalho com as 

alunas no processo de compra do material para a oficina, discutindo questões 

relacionadas ao uso do dinheiro e do transporte coletivo: 

 

Eu gosto de trabalhar lá fora porque a minha turma é uma turma que 

sai muito, então minha turma hoje já está aprendendo a mexer com 

dinheiro porque eu vou direto com elas comprar as coisas. ‘O que tem 
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que comprar hoje mesmo’ – eu pergunto pra elas: qual é a nota 

maior? Qual é a nota menor?  

 

A gente trabalha direto, a ida, qual o ônibus, eu pergunto pra elas, eu 

fico no ponto e falo: ‘vocês que vão me falar qual é o ônibus”. Então 

elas não têm essa leitura, meus alunos não sabem ler, mas elas têm 

aquela leitura acidental. Outro dia elas viram a São José (ônibus) e 

falaram: “olha professora, é essa’, elas fazem a leitura da primeira 

letra, da última letra. 

 

Outra professora da mesma instituição enfatiza a questão da disciplina como um 

dos aspectos primordiais para a boa conduta no trabalho: 

 

Eu tenho um planejamento todo voltado para o trabalho, onde a gente 

visa isso mesmo, trabalhar esses conceitos: pontualidade, 

responsabilidade, assiduidade, a qualidade do trabalho, porque o 

cliente lá fora não vai comprar só porque é da APAE, ‘o coitado’, não, 

vamos comprar porque é uma coisa feita com qualidade. Então eles 

sabem disso.  

 

Nós viajamos com esses alunos há muito tempo atrás, a gente foi pro 

Beto Carreiro, mas o comportamento foi nota 10, nem tem o que falar, 

a gente vai a vários eventos com eles que a gente fica admirado de ver, 

a gente não precisa ficar o tempo todo cobrando, chamando atenção, 

não, eles sabem da postura, a gente conversa isso aqui, sobre isso, de 

que a gente tem que saber comportar independente se é na casa da 

gente, se é lá fora, então é tranquilo. 

 

O item “uso do dinheiro” obteve 77% dos respondentes afirmando que trabalham 

essa questão nas oficinas frequentemente. Na Tabela 5, pode-se observar que 89% dos 

profissionais afirmaram que os produtos confeccionados nas oficinas profissionalizantes 

são vendidos. Entretanto, quanto ao destino do dinheiro arrecadado, 74% disseram que é 

a direção da APAE que define o que será realizado com o mesmo. Em apenas 12% dos 

casos, essa decisão fica com os próprios alunos. 

Tal atitude contraria a intenção de promoção de autonomia defendida pela 

instituição, pois o aluno produz determinado produto dentro da APAE, mas não fica com 

o lucro embora todos os professores entrevistados afirmarem que a renda é revertida em 

atividades para os próprios alunos, como compras, passeios, almoços ou compra de 

material e servirá de matéria-prima para a confecção de novos produtos na oficina. 

Nas entrevistas semidirigidas, esse fator foi mencionado pela professora de uma 

das APAEs visitadas: 
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- E o dinheiro, fica para eles ou fica para a APAE? 

- Todo para eles. Tudo revertido para eles. Ano passado, por exemplo, 

eles foram no hotel Santa Felicidade em Rio Novo, passaram lá o dia 

inteiro, entendeu? 

- E eles que escolheram? 

- Não, geralmente as professoras, eles nem sabem, eles não saem de 

casa, então a gente vê qual é a melhor opção, esse ano a gente estava 

pensando em ir naquele Acqua Park em Leopoldina, passar um dia 

com eles. Então a gente senta, vê, e durante o ano também a 

professora vai geralmente ver o que eles estão precisando e sai pra 

comprar... 

- Mas o dinheiro fica com eles? 

- Não, eles não pegam no dinheiro. 

- Vocês administram? 

- Nós administramos. 

- Só que pra uma coisa que vai ser revestida pra eles? 

- Justamente, a gente vai juntando esse dinheiro, até porque muitos 

têm benefício, aí não pode receber. 

 

 Segunda a professora dessa APAE, conforme pode ser observado, o aluno não 

tem conhecimento prévio do que será feito com o dinheiro arrecadado com o trabalho 

nas oficinas. Tudo é revertido para os próprios alunos, porém sem que eles participem do 

processo de decisão. Na mesma APAE, outra professora afirma discutir com os alunos o 

que será feito com o dinheiro: 

 

- Vocês vendem? 

- Vendemos e o retorno é para eles, a gente retorna assim, a gente faz 

almoços, passeios, compra coisas as vezes que necessitam pra eles. 

- E como que vocês escolhem o que vai fazer com aquele dinheiro? 

- A gente reúne. É conversado com eles. Reúne e vê o que eles estão 

precisando, o que é prioridade. 

- Como foi agora em junho [...] a gente reúne, apresenta pra eles o 

que eles podem, o que que pode ser feito com o dinheiro. Em junho, 

nós, eu reuni com eles e perguntei o que eles queriam fazer com o 

dinheiro, eles resolveram que queriam almoçar num restaurante, aí 

fomos. 

 

 Na pesquisa realizada por Costa, Comello, Tette, Rezende e Nepomuceno (2011) 

em cinco APAEs de Minas Gerais, as autoras afirmam que as ações de destinação do 

dinheiro dos produtos explicitam uma contradição das instituições: “o reconhecimento 

explícito do trabalho dos alunos e o não-reconhecimento da possibilidade de esses 

alunos decidirem a forma de aplicação desses recursos” (p. 209), o que vai ao encontro 

dos resultados da presente pesquisa. A descrença na capacidade de os alunos gerirem 

seus próprios recursos é antagônica ao propósito de promoção de autonomia e 

independência das pessoas com deficiência intelectual defendida pela instituição. 
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4.3 Parte III: Benefício de Prestação Continuada 

 

Refere-se ao Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Buscou-se observar o 

conhecimento sobre este benefício; por exemplo, a possibilidade de reavê-lo em caso de 

perda do emprego e qual o impacto deste na formação profissionalizante dos alunos e 

nas famílias. Entende-se que o professor é um formador de opinião e transmissor das 

informações acerca desta concessão do governo e, assim, agente principal no 

entendimento da família e do aluno com deficiência intelectual sobre seus direitos e 

deveres, suas vantagens e limites em todos os aspectos da vida social. Segue a Tabela 6 

com as respostas dos professores relacionadas a esse tema. 

 

Tabela 6: Percepção dos professores sobre o BPC 

PARTE III: Em relação ao Benefício de Prestação Continuada. 

Perguntas Sim 
% 

Não 
% 

Não tenho 
conhecimento 

1. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é empecilho para 
a busca de emprego no mercado formal de trabalho? 
 

85 9 6 

2. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é, para muitos 
alunos desta oficina, a única renda da família? 
 

61 30 9 

3. Em caso de perda do emprego, o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) pode ser conseguido novamente? 
 

74 11 15 

 

 De acordo com a Tabela 6, 85% dos professores participantes da pesquisa 

acreditam que o BPC é considerado um entrave à busca de trabalho formal por parte das 

pessoas com deficiência intelectual embora 74% afirmam ter conhecimento da 

possibilidade de retorno do benefício em caso de perda do emprego (Decreto n. 6.214, 

Art. 25, de 2007, “a cessação do Benefício de Prestação Continuada concedido à pessoa 

com deficiência, inclusive em razão do seu ingresso no mercado de trabalho, não impede 

nova concessão do benefício desde que atendidos os requisitos exigidos”). Para 61%, 

esta concessão do governo garante o sustento de toda a família do aluno. 

 Em todas as entrevistas realizadas na pesquisa, o BPC foi mencionado como um 

empecilho à conquista do emprego formal do aluno com deficiência intelectual. Para as 

professoras, esse é o principal aspecto na dificuldade de inserção do aluno. Na APAE T, 

a professora relata:  

 

- Muitos pais não aceitaram abrir mão do benefício [...]. Então assim, 

acho que eles preferem ter o benefício do que correr o risco, mas ao 
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mesmo tempo também ia trocar o certo pelo duvidoso [...] se não desse 

certo... 

- Mas se não der certo [no emprego] pode conseguir de novo [o BPC]. 

- Mas é uma burocracia danada para conseguir de novo, até que 

prova que não deu certo lá. 

 

 Outra professora da mesma APAE explica que sua oficina profissionalizante é 

mais voltada para o trabalho informal em função de todos os alunos da sala receberem o 

BPC. Segundo ela, “têm alunos que eles têm benefício, eles não vão poder estar indo 

para o mercado de trabalho, entendeu?” e completa: “Na minha sala todas têm 

benefício, por isso que a capacitação está voltada para o informal”. E explica que, para 

trabalhar com carteira assinada, “a gente prefere selecionar os que não têm benefício”. 

Quando questionada sobre a possibilidade de conseguir o benefício novamente em caso 

de perda do emprego, a professora demonstra ter conhecimento da lei embora 

superficialmente:  

 

- Dizem que hoje em dia, me falaram o seguinte, que eles têm a 

oportunidade de voltar. 

- Voltar com o benefício caso não dê certo? 

- Isso. Só que demora, às vezes os pais têm medo, entendeu, então 

assim a gente sabe que as coisas são lentas [...], tem uma burocracia, 

então a gente prefere nesse momento trabalhar com o que a gente sabe 

que pode, quem não tem benefício e quem tem benefício. 

 

Na mesma instituição, outra profissional reafirma que seus alunos não trabalham 

porque a maioria tem o BPC. Fala sobre a independência que o trabalho pode 

proporcionar e se refere ao trabalho como um direito do cidadão, mas que infelizmente a 

família geralmente tem medo de perder a garantia do benefício. Quando questionada 

sobre o Decreto n. 6.214, aprovado em 2007, que permite a concessão do benefício 

novamente em caso de perda do emprego, a professora responde: “É uma coisa que eles 

estão estudando no Senado”. Quando perguntada se atualmente o aluno pode conseguir 

o BPC novamente, ela responde: “Não, não, atualmente, não”. E completa relatando 

sobre o caso de uma aluna de sua sala: 

 

Eu tenho uma menina aqui, na casa moram inúmeras pessoas, vivem 

do benefício, a mãe vai arriscar? É uma menina que tem um potencial 

enorme, ela está aqui comigo quase todos os dias. Na parte da manhã, 

ela está como monitora de uma sala de aula, ajuda, ela tem uma 

responsabilidade enorme, uma cabeça magnífica, e em alguns 

horários da semana que ela não está comigo ela tem recepção, ela fica 

lá de 13h até às 14h30. Quando eles precisam mais dela aí eles 
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avisam: olha ela vai ficar até 15h, a gente está precisando dela aqui. 

Ela tem benefício, a mãe falou: ‘vou deixar ir para o mercado de 

trabalho’, mas logo depois ela: ‘eu estou com medo, porque lá em 

casa têm tantos desempregados’, então quer dizer, existem várias 

questões pelo qual não se abre mão do benefício. 

 

 Na cidade da APAE Q, deparamo-nos com a mesma falta de informação sobre as 

novas regras do BPC. Uma das professoras, acompanhada da coordenadora do ensino 

profissionalizante, afirma que o mesmo não pode ser adquirido novamente em caso de 

perda. Quando questionada se ela acha que o benefício é, por um lado, prejudicial, ela 

responde: “Prejudica um bocado, e desde que adquirido, para a família é complicado 

aceitar [a ida para o mercado de trabalho], porque é uma coisa certa [BPC] e a família 

não troca o certo pelo duvidoso”, e completa: “até porque a maioria tem a renda baixa, 

porque vai que acontece de largar o BPC, ir para a empresa e se não der certo? Aí, ele 

fica sem nada”. 

 Nessa APAE, outra professora afirma que sua oficina é mais voltada para 

trabalhos domésticos, como cuidar da casa, cozinhar, mas não há foco de inserção no 

mercado de trabalho formal. Segundo ela, “porque tem muitas que tem benefício, nem 

podem trabalhar fora, porque se não perde esse benefício, mas pode trabalhar em 

casa”. Destaca-se que na mesma instituição em que uma professora, acompanhada da 

coordenadora, afirma não haver possibilidade de aquisição do benefício, uma vez que 

este foi perdido, outra professora demonstra conhecimento dos Decretos n. 6.214 e n. 

7.617, conforme a seguir: 

 

A família também não tem coragem de deixar o benefício, que é uma 

coisa certa, porque não sabem como elas vão agir, como que vai ser, 

se vai dar certo, se bem que agora tem a lei, que pode ficar com o 

benefício, pode ficar com o benefício dois anos, aí se não der certo 

pode voltar a ganhar, que antigamente não tinha essa lei, né, perdia 

mesmo. 

 

 Quando questionada se as famílias têm conhecimento dessa possibilidade, a 

professora afirma que a APAE já passou a informação para os familiares, embora em 

outra entrevista, como citado anteriormente, a coordenadora do ensino profissionalizante 

da mesma instituição demonstra desconhecimento da lei. 

 Na APAE V, o quadro se repete: 
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Temos aqui alunos que tem condições mesmo de ir [para o mercado de 

trabalho]), nosso agravante maior que eu penso é a questão do 

benefício, por quê? Nós temos alunos aqui que recebem o BPC e a 

família, nós fizemos até reunião, e eles ficam inseguros de deixar que 

os alunos sejam encaminhados, hoje tem a lei lá, você pode mostrar 

pra eles, mas a insegurança é muita, porque na lei diz que eles perdem 

temporariamente. 

 

Quanto ao fato de conseguir o BPC novamente em caso de perda do emprego, a 

professora explica que a resistência da família, mesmo com a lei, é muito grande, pois a 

maioria são famílias carentes, e conclui: “Mesmo assim tem esse medo, então assim, 

muitos alunos que recebem esse benefício tem condições de ir para o trabalho e não 

vão”. 

Ao final de cada etapa do questionário, havia espaço para comentários que o 

respondente julgasse necessário. A Tabela 7 expõe alguns dos comentários relacionados 

a esta parte da pesquisa, cujo tema é o BPC. 

 

Tabela 7: Comentários dos participantes (1) 

Município: Comentário: 

J Quanto a alunos trabalharem fora com ou sem carteira assinada, esbarramos 
muito em questões familiares, medo de perderem o BPC. 
 

J Os pais não acreditam nesta possibilidade e não tem conhecimento da nova lei 
do BPC. 
 

C É necessário mais esclarecimento sobre o BPC. 
 

L As famílias têm medo que o BPC seja interrompido, e a lei que permite que o 
benefício seja conseguido novamente, caso o beneficiário saia do mercado de 
trabalho, é nova e pouco conhecida. 
 

T O BPC torna-se empecilho para busca de emprego quando a família não 
concorda com a inclusão do educando no mercado de trabalho. 
 

T Ainda não se tem notícia de que se perder o benefício e voltar para a APAE o 
benefício retorna para o aluno. Não sabemos se é conseguido novamente. 
 

V Precisamos conscientizar as famílias da importância do trabalho para o indivíduo. 
Mesmo tendo uma lei que ampara, em caso de não dar certo o trabalho, as 
famílias ainda se sentem inseguras. 
 

 

 Embora 74% dos respondentes do questionário afirmarem ter conhecimento 

sobre a possibilidade de retorno do BPC em caso de perda do emprego dos alunos com 

deficiência intelectual, nas APAEs visitadas, todas as professoras entrevistadas 

consideram o benefício como maior entrave para a colocação dos alunos no mercado de 

trabalho formal. Embora o nível de escolaridade das professoras seja alto, como citado 
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anteriormente – 89,4% têm no mínimo o ensino superior completo –, destaca-se o 

desconhecimento do Decreto n. 6.214 por parte das professoras que trabalham 

diretamente com ensino profissionalizante para esse público, havendo, inclusive, 

desencontro de informação sobre a lei dentro da mesma instituição. 

Esse parece ser um fator essencial na dificuldade de inserção do aluno no 

trabalho formal, pois, quando o mesmo recebe o benefício, ele não é mais visto como um 

possível trabalhador em função da resistência familiar em perder o BPC. Entretanto, em 

um contexto em que as professoras fossem disseminadoras da informação do Decreto n. 

6.214, de 2007, que concede nova aquisição do benefício desde que comprovada 

ausência de vínculo trabalhista por parte da pessoa com deficiência, poderia se pensar 

em familiares e alunos mais seguros e conscientes da importância do trabalho e de seus 

direitos, ampliando a possibilidade de busca de novas formas de independência 

financeira e valorização pessoal. 

  

4.4 Parte IV: Percepção sobre dificuldades sociais encontradas pelas pessoas com 

deficiência intelectual 

 

Esta parte do questionário (IV) abrange os possíveis obstáculos encontrados 

pelas pessoas com deficiência na sociedade em relação a aspectos como o trabalho, a Lei 

de Cotas e o preconceito enfrentado por esse público. 
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Tabela 8: Percepção dos professores sobre as dificuldades sociais encontradas pelas 

pessoas com deficiência intelectual 

PARTE IV: Em relação às dificuldades sociais encontradas pelas pessoas com deficiência 
intelectual 

Perguntas Frequentemente 
% 

De vez em 
quando % 

Raramente 
% 

Nunca 
% 

1. As pessoas não têm informação 
sobre as possibilidades das pessoas 
com deficiência intelectual? 
 

62 13 15 10 

2. As pessoas veem a pessoa com 
deficiência intelectual com 
preconceito? 
 

72 26 2  

3. As pessoas com deficiência são 
mais comprometidas que as demais? 
 

66 21 11 2 

4. As pessoas acreditam que 
deficiência intelectual é uma doença? 
 

49 38 11 2 

5. As pessoas veem a pessoa com 
deficiência intelectual como 
necessitada de caridade? 
 

53 40 4 3 

6. As pessoas têm receio das pessoas 
com deficiência intelectual? 
 

53 40 4 3 

7. As pessoas não acreditam que a 
pessoa com deficiência intelectual 
possa trabalhar? 
 

60 38  2 

8. A Lei de Cotas, que obriga a 
contratação de pessoas com 
deficiência por empresas com mais de 
100 funcionários – é uma lei 
preconceituosa, pois trata as pessoas 
com deficiência de forma diferente das 
pessoas sem deficiência? 
 

23 45 6 26 

9. A Lei de Cotas, que obriga a 
contratação de pessoas com 
deficiência por empresas com mais de 
100 funcionários – ajuda na 
contratação de pessoas com 
deficiência intelectual em minha 
cidade? 

51 30 15 4 

 

 A Tabela 8 esboça como os professores acreditam que as pessoas com deficiência 

são vistas pela sociedade, o que pode refletir suas próprias convicções pessoais. A escala 

é de frequência em que o evento da afirmativa ocorre. Sessenta e dois por cento dos 

participantes acham que frequentemente falta informação sobre as possibilidades da 

pessoa com deficiência intelectual, 15% pensam que raramente há esse desconhecimento 

e 10% acreditam que nunca falta informação sobre esse tema. 

 Quanto à afirmativa de que as pessoas veem a pessoa com deficiência com 

preconceito, 72% acreditam que ocorre frequentemente e 26% acham que de vez em 
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quando as pessoas são preconceituosas com relação a esse público. Tais percentuais, 

somados, são 98%. É interessante perceber que, embora quase a totalidade dos 

respondentes acreditarem que as pessoas com deficiência são vítimas de preconceito 

pelo menos de vez em quando, no item anterior, 25% acham que raramente ou nunca há 

falta de informação sobre esse público, o que levanta a hipótese de que outros fatores, 

que não a ausência de informação, também estejam relacionados ao preconceito para 

com as pessoas com deficiência intelectual. 

 A afirmativa que diz sobre as pessoas acreditarem que a deficiência intelectual é 

uma doença teve a opção “frequentemente” marcada por 49% dos professores e 38% 

optaram pela opção “de vez em quando”, somando 87%. 

 A visão de que as pessoas com deficiência são percebidas  como necessitadas de 

caridade obteve 53% das respostas “frequentemente” e 40% “de vez em quando”, 

somados 93% da opinião dos respondentes. O mesmo índice foi mantido na afirmativa 

de que as pessoas teriam receio da pessoa com deficiência intelectual. 

 Ressalta-se o alto índice de frequência com que, segundo os participantes, as 

pessoas acreditam na deficiência como doença (87% entre “frequentemente” e “de vez 

em quando”), o que pode ser associado com o modelo médico de concepção da 

deficiência, em que se acredita na dicotomia normal/patológico e qualquer variação é 

considerada um desvio da normalidade, que deve ser submetido aos cuidados médico-

científicos (matriz da normalidade). Também se destaca o índice de 93%, entre as 

opções “frequentemente” e “de vez em quando”, com que foi apresentada a afirmativa 

de que a pessoa com deficiência é vista como necessitada de caridade. Essa crença pode 

estar diretamente associada à matriz espiritual conceituada por Carvalho-Freitas (2007), 

que presume a deficiência como origem dos desejos ou castigos divinos, de ordem 

metafísica, subjacentes ao pressuposto de que essas pessoas sejam especiais e requerem 

mais cuidados, ajuda e proteção. 

 Sessenta por cento acham que frequentemente as pessoas não acreditam que a 

pessoa com deficiência intelectual possa trabalhar e 38% acham que de vez em quando 

as pessoas pensam dessa forma. Entretanto, 66% afirmam que frequentemente as 

pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais no trabalho. 

 Quanto à Lei de Cotas, percebe-se uma divisão de opiniões. Quando 

questionadas se a Lei que obriga a contratação de pessoas com deficiência por empresas 

com mais de 100 funcionários é uma lei preconceituosa, pois trata as pessoas com 

deficiência de forma diferente das pessoas sem deficiência, 23% responderam 
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“frequentemente” e 26% responderam “nunca”, ou seja, o extremo oposto. Quarenta e 

cinco por cento acham que de vez em quando a Lei de Cotas é preconceituosa e 6% dos 

participantes responderam a opção “raramente”. 

 Por outro lado, a afirmativa de que a Lei de Cotas ajuda na contratação de 

pessoas com deficiência intelectual na cidade obteve 51% das respostas ao item 

“frequentemente” e 30% optaram por “de vez em quando”. Uma professora entrevistada 

na APAE Q, quando questionada se as empresas – na opinião dela – contratariam 

pessoas com deficiência se não fosse pela obrigatoriedade da Lei, ela responde: 

 

É difícil, você aceitar e conhecer, porque às vezes não é nem aceitar, é 

conhecer a capacidade deles, porque eles são capazes, mas falta essa 

orientação e falta essa busca de orientação por parte das empresas, 

porque não são esclarecidas pra isso. [...] Tem pessoas mais fáceis de 

serem incluídas, de serem empregadas lá, então eu acho que a Lei veio 

a beneficiar e é através da lei que eles conseguem essa inclusão. 

 

 A seguir, os comentários dos professores acerca desta etapa do questionário: 

 

Tabela 9: Comentários dos participantes (2) 

Municípios Comentários: 

D As empresas ligam pedindo pessoas que não tenham deficiência intelectual e sim 
somente motora ou surda, o que torna muito difícil na minha cidade incluir no 
mercado de trabalho as pessoas com deficiência intelectual. 
 

G A lei não trata as pessoas com deficiência com preconceito, e, sim, as próprias 
pessoas, e ela vem defender o direito ao trabalho que até então as outras pessoas 
sem deficiência não tinham percebido. 
 

J Infelizmente, o preconceito é muito grande ainda, esbarramos em muitas 
dificuldades para se conseguir trabalho para nossos alunos, mesmo sendo 
obrigados a empregarem essas pessoas, eles escolhem ao máximo aquele que 
tenha a deficiência menos comprometida. 
 

J São oferecidas vagas aos nossos alunos, porém muitas vezes os alunos não 
encaixam no perfil exigido pela empresa. 
 

T A Lei de Cotas ajuda na contratação de pessoas com deficiência, mas, em grande 
parte, observa-se que é mais pela obrigatoriedade. 
 

T A Lei ajuda na contratação das pessoas com deficiência, nem que seja por 
obrigatoriedade. 
 

V Precisamos que deem mais oportunidades para os deficientes intelectuais. Muitas 
vezes, a Lei de Cotas não favorece a contratação do nosso público. As empresas 
preferem deficientes físicos, mas que o intelecto esteja preservado. 
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4.5 Parte V: Colocação no trabalho 

 

Esta categoria expõe sobre a entrada dos alunos com deficiência intelectual no 

mercado de trabalho e o acompanhamento oferecido pela APAE.  

 

Tabela 10: Suporte às pessoas com deficiência no trabalho 

PARTE V: Em relação à colocação no trabalho 

Perguntas Frequentemente 
% 

De vez em 
quando % 

Raramente 
% 

Nunca 
% 

1. É realizado acompanhamento do 
trabalho das pessoas com deficiência 
intelectual no mercado de trabalho? 
 

81 2 4 13 

2. A avaliação dos empregadores tem 
sido positiva em relação ao preparo 
das pessoas com deficiência 
intelectual para o trabalho? 
 

57 23 9 9 

3. Temos tido dificuldades para inserir 
as pessoas com deficiência intelectual 
no mercado de trabalho local? 
 

45 34 13 8 

 

 De acordo com os professores, 81% afirmaram que frequentemente é realizado 

acompanhamento do trabalho das pessoas com deficiência intelectual já inseridas no 

mercado de trabalho. Segundo 57% dos participantes, frequentemente a preparação para 

o trabalho dessas pessoas é avaliada como positiva pelos empregadores e 23% acreditam 

que de vez em quando as empresas avaliam positivamente essa preparação embora as 

pesquisas indiquem que a baixa qualificação profissional ou a não-equiparação das 

atividades ensinadas com as vagas disponíveis são apontadas pelos empregadores como 

alguns dos principais motivos para a não-contratação de pessoas com deficiência, 

conforme os autores Tanaka e Manzini (2005), Araújo e Schmidt (2006), Ribeiro e 

Carneiro (2009). 

 Dos professores que responderam ao questionário, 45% assumiram ter 

dificuldades com frequência na colocação do aluno com deficiência intelectual no 

cenário do mercado formal de trabalho e 34% afirmaram sentir essa dificuldade de vez 

em quando. Apenas 8% disseram nunca ter tido problemas quanto à inserção dos alunos. 

Seguem os comentários de alguns dos profissionais participantes. 
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Tabela 11: Comentários dos participantes (3) 

Municípios Comentários: 

B Como a deficiência intelectual é um déficit na inteligência, elas apresentam baixo 
nível de escolaridade, dificultando, assim, a sua inserção no mercado de trabalho. 
 

E O trabalho realizado na APAE é reconhecido na cidade e há sempre que 
precisamos vagas disponíveis para nossos alunos. 
 

G A inclusão social através do trabalho ainda está longe de acontecer, pois precisou 
de uma lei para obrigar os empresários a contratá-los. 
 

I Como a APAE de minha cidade é pequena e os alunos de oficina fazem trabalhos 
mais como uma terapia ocupacional, não há ingressos no mercado de trabalho. A 
cidade não tem muito a oferecer a nossos alunos. Não temos mercado de trabalho 
nem para os que julgam normais, pois nossa cidade não tem nenhuma indústria, a 
fonte de trabalho é rural. 
 

J Na maioria das vagas oferecidas pelas empresas, é exigido que o aluno saiba ler e 
escrever.  
 

L Não temos alunos inseridos no mercado de trabalho. 
 

M Muitas pessoas ainda não reconhecem que a pessoa com deficiência é capaz de 
exercer uma profissão desde que seja preparada. 
 

P Não temos nenhum deficiente intelectual incluído no mercado de trabalho formal. 
 

T É feito o acompanhamento do trabalho frequentemente; porém tem acontecido de 
o empregador não conversar com o empregado com deficiência intelectual, ficando 
o responsável escolar como mediador nessas relações. 
 

T As dificuldades em inserir pessoas com deficiência intelectual no mercado de 
trabalho esbarram em diferentes aspectos que vão desde a aceitação da família à 
não capacitação do educando para as diferentes áreas de trabalho. 
 

V Falta no local empresas que necessitam empregar pela Lei de Cotas e àquelas 
menores falta o interesse em ter no seu quadro de funcionários pessoas com 
deficiência intelectual. 
 

 

4.6 Parte VI: Inventário de Concepções de Deficiência (ICD) 

 

Na última parte, o Inventário de Concepções de Deficiência (ICD) foi abordado 

com o objetivo específico de verificar se a avaliação que os profissionais fazem da 

qualificação profissional nas APAEs está relacionada com as concepções de deficiência 

que possuem.  

Este instrumento diagnóstico abrange fatores, em 19 questões, relacionados às 

matrizes espiritual, da normalidade, da inclusão, percepção de desempenho, percepção 

do vínculo e percepção dos benefícios da contratação – sendo esses três últimos fatores a 

matriz de interpretação técnica da deficiência. Tais matrizes caracterizam as principais 

interpretações de deficiência compartilhadas e existentes ao longo da história (Carvalho-

Freiras, 2007). 
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As questões estão dispostas da seguinte maneira, compondo as concepções de 

deficiência: 

a) Concepção espiritual da deficiência: questões de 16 a 18. 

b) Concepção baseada nos pressupostos da normalidade: questões de 4 a 8. 

c) Concepção baseada nos pressupostos da inclusão: questões 9 e 10. 

d) Percepção do desempenho: questões de 11 a 14. 

e) Percepção dos benefícios da contratação: questões 1, 2 e 15. 

f) Percepção do vínculo: questões 3 e 19. 

 As opções de respostas correspondem a: 

1 – Discordo totalmente. 

2 – Discordo muito. 

3 – Discordo pouco. 

4 – Concordo pouco. 

5 – Concordo muito. 

6 – Concordo totalmente. 

 

Tabela 12: ICD 

(ICD) PARTE VI: Nesta parte, estão listados alguns itens relacionados às diversas formas 
de ver a deficiência. Utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. A escala avalia quanto você 

se identifica com cada item. 

 

Perguntas 1  2 3  4  5 6 
 

1. Contratar pessoas com deficiência melhora 
a imagem da organização junto aos clientes? 
 

11 2 6 23 11 40 

2. Contratar pessoas com deficiência melhora 
a imagem da organização junto aos 
funcionários? 
 

9 4 11 21 21 28 

3. As pessoas com deficiência são mais 
comprometidas que as demais? 
 

2 6 17 26 19 28 

4. Somente alguns setores são adequados 
para o trabalho de pessoas com deficiência? 
 

11 4 13 21 15 32 

5. As pessoas com deficiência podem assumir 
atitudes inadequadas na organização 
provocando situações embaraçosas? 
 

19 13 13 34 9 6 

6. As pessoas com deficiência são mais 
propensas a se acidentar que as demais 
pessoas? 
 

23 6 19 23 6 13 

7. As instituições especializadas são mais 
aptas a trabalhar com pessoas com deficiência 
que as organizações de trabalho? 
 

17 9 13 11 15 32 

8. As pessoas com deficiência costumam ter 
problemas no relacionamento com as pessoas 
não portadoras de deficiência? 

36 13 9 21 9 6 
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9. As pessoas com deficiência podem 
desempenhar adequadamente qualquer tipo 
de trabalho desde que modificadas as 
condições de trabalho? 
 

13 2 9 23 21 28 

10. As pessoas com deficiência podem 
desempenhar adequadamente qualquer tipo 
de trabalho desde que realizadas as 
adequações necessárias nos instrumentos de 
trabalho? 
 

2 0 16 17 17 53 

11. A qualidade do trabalho de uma pessoa 
com deficiência é inferior ao das pessoas não 
portadoras de deficiência? 
 

55 17 11 11 0 2 

12. As pessoas com deficiência desempenham 
o trabalho com baixa produtividade? 
 

45 30 13 2 2 2 

13. As pessoas com deficiência têm pior 
desempenho no trabalho? 
 

60 19 11 6 0 2 

14. As organizações com grande número de 
pessoas com deficiência são menos 
competitivas que as demais? 
 

32 23 13 21 0 6 

15. A convivência com pessoas com 
deficiência melhora o clima da organização? 
 

2 0 2 28 21 45 

16. A deficiência é uma manifestação de um 
poder divino que define as características que 
o ser humano deverá possuir em sua vida 
terrena? 
 

53 4 6 13 6 11 

17. A deficiência é uma marca que indica uma 
preferência divina? 
 

66 11 6 2 2 6 

18. As pessoas com deficiência têm uma 
missão especial em suas vidas? 
 

28 11 6 4 6 40 

19. As pessoas com deficiência são mais 
estáveis no emprego que as demais? 
 

9 6 30 26 15 30 

 

 A seguir, a Tabela 13, com o agrupamento das respostas ao ICD, por concepções 

de deficiência analisadas sobre a variável discordante (Escala Likert 1, 2 e 3) e 

concordante (4, 5 e 6).  

 

Tabela 13: Percentual de professores discordantes e concordantes em relação as 

concepções de deficiência contempladas no ICD 
Concepções de deficiência: Discordante % (1, 2 e 3) Concordante % (4, 5 e 6) 

Concepção espiritual 63,6 36,4 

Concepção baseada na normalidade 43,5 56,5 

Concepção baseada na inclusão 21 79 

Percepção de desempenho 82,2 17,8 

Percepção dos benefícios da contratação 15,6 84,4 

Percepção do vínculo 35 65 
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No que se refere à matriz espiritual de concepção da deficiência, a maioria dos 

professores discorda que a deficiência represente uma manifestação divina, de origem 

transcendental, embora um razoável percentual de 36,4% acreditem em uma missão 

espiritual vinculada à deficiência. Com implicações decorrentes dessa crença, podem 

coexistir sentimentos de caridade com relação às pessoas com deficiência, conforme 

explicitado na Tabela 8, na qual 53% responderam que frequentemente as pessoas com 

deficiência são vistas por essa perspectiva, reforçando a coexistência da concepção 

espiritual entre os profissionais do ensino profissionalizante das APAEs. 

Quanto à concepção baseada nos pressupostos da normalidade, embora tenha 

sobressaído o número de professores que concordam com essa concepção, os índices 

ficaram divididos: 56,5% concordam e 43,5% discordam dessa perspectiva, o que pode 

estar relacionado com um processo de transição dos valores e missão da instituição 

APAE, criada em um momento em que a concepção médica da deficiência prevalecia 

(década de 1950) e atualmente tentando se politizar para um discurso mais autônomo, 

mais voltado para os direitos das pessoas com deficiência do que para atitudes 

assistencialistas com relação a elas. Mesmo assim, constata-se, na prática (por exemplo, 

a relação com o dinheiro arrecadado da venda dos produtos confeccionados nas oficinas 

profissionalizantes), que a visão da deficiência como doença, necessitada de cuidados 

especiais e médicos, ainda é forte perante os profissionais da área. 

Observou-se, majoritariamente, a prevalência de concordância entre os 

professores das APAEs com a concepção baseada nos pressupostos da inclusão (79%). 

Essa é uma tendência nas pesquisas mais atuais, que indicam a necessidade de se 

modificar o ambiente de trabalho para ser acessível a todos (Sassaki, 2003 Carvalho-

Freitas, 2009; Carvalho-Freitas e Marques, 2009, 2010b; Suzano, 2011). 

 Ao analisar a matriz técnica e seus fatores (desempenho, vínculo, benefícios da 

contratação e necessidade de treinamento), constatou-se que a deficiência, como recurso 

a ser gerenciado dentro das organizações, tem tido uma percepção positiva dos 

professores, principalmente com relação aos fatores de percepção dos benefícios da 

contratação (84,4%) e desempenho (82,2%).  

 Corroborando pesquisas recentes, como a realizada por Carvalho-Freitas e 

Marques (2009) com gestores de pessoas com deficiência e pós-graduandos de 

Administração, que constataram uma correlação positiva do fator percepção de 

desempenho com o tempo de trabalho com esse público – concluindo que há uma 

tendência em se ter uma percepção positiva do desempenho quanto maior for o tempo de 
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trabalho com as pessoas com deficiência –, os professores participantes também 

concordaram majoritariamente com essa ideia.  

Para o fator benefícios da contratação, 84,4% dos professores acreditam que 

contratar pessoas com deficiência melhora o clima e a imagem da organização. Quanto 

ao fator vínculo, enquanto 35% dos profissionais das oficinas concordam com esse fator, 

ou seja, acreditam que as pessoas com deficiência são mais comprometidas e estáveis no 

emprego do que as sem deficiência, 65% dos participantes discordam. Entretanto, 

verifica-se, na Tabela 8, item 3, que 66% dos professores afirmaram que frequentemente 

as pessoas com deficiência são vistas pela sociedade como mais comprometidas que as 

demais no ambiente de trabalho. 

Sendo assim, acredita-se que há dúvidas quanto ao fato de as pessoas com 

deficiência serem mais comprometidas no trabalho do que as demais pessoas sem 

deficiência. Esse fator tem sido apontado nas pesquisas como divergente nas opiniões 

dos pesquisadores do assunto, o que indica a necessidade de maior aprofundamento na 

questão (Carvalho-Freitas, 2009; Carvalho-Freitas e Marques, 2009, 2010b; Suzano, 

2011). Contudo, pesquisa recente de Carvalho-Freitas et al. (2012) converge em um 

direcionamento que desmistifica tal controvérsia acerca de um possível maior 

comprometimento das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Para os autores, 

o comprometimento independe do fato de se ter uma deficiência: 

 

Possuir uma deficiência não torna as pessoas mais ou menos 

comprometidas com o trabalho, nem mais ou menos satisfeitas com as 

condições de trabalho existentes. Elas se mostram tão mais 

comprometidas e satisfeitas com o trabalho quanto mais percebem 

condições adequadas de trabalho, garantias de direitos, possibilidades 

de crescimento profissional e bom relacionamento nas organizações. 

 

 Por fim, conclui-se que a concepção de deficiência predominante entre os 

professores das oficinas profissionalizantes para pessoas com deficiência intelectual em 

Minas Gerais  é a concepção inclusiva, embora coexistam a matriz espiritual e a 

concepção da normalidade, corroborando os resultados de outras pesquisas da área que 

também identificaram, porém em organizações, uma prevalência da concepção inclusiva, 

coexistindo em menor intensidade, com a crença nas concepções espirituais e da 

normalidade (Carvalho-Freitas, 2009; Carvalho-Freitas & Marques, 2009, 2010b; 

Suzano, 2011).  
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 Ao final do questionário, no último espaço destinado a comentários que os 

professores julgassem pertinentes, foram mencionados aspectos gerais a respeito do 

trabalho e da deficiência intelectual. 

 

Tabela 14: Comentários dos participantes (4) 

Municípios Comentários: 

G Deficiência é uma limitação em determinada área do desenvolvimento que 
qualquer ser humano pode ter. 
 

J As pessoas com deficiência precisam ser vistas sem discriminação e preconceito, 
porque, dentro das suas possibilidades, elas são iguais a qualquer colega de 
trabalho, precisa ser dadas a elas oportunidade e condições de trabalho. 
 

M As pessoas com deficiência desempenham suas funções nas empresas, 
apresentando resultados significativos. São pessoas pontuais e interessadas. 
 

N A pessoa com deficiência tem tanta qualidade de serviço quanto qualquer outro 
indivíduo desde que são dadas a ela as condições necessárias para que a mesma 
possa desenvolver seu trabalho. 
 

T O sucesso da inclusão referente às cotas de contratação de pessoas com 
deficiência nas empresas só terá êxito quando tratarem o deficiente intelectual com 
igualdade de direitos e deveres. Todas as pessoas envolvidas têm que se 
predispor: trabalho de equipe é o sucesso de todos. 
 

 

4.7 Análise das relações de dependência relativas às concepções de deficiência por 

cidade 

 

A fim de identificar se as concepções de deficiência existentes entre os 

professores de educação profissionalizante estão relacionadas com a instituição à qual 

pertencem, ou seja, com cada cidade, fez-se o teste qui-quadrado entre as frequências 

das respostas ao ICD e cada APAE participante da pesquisa. 

 Os resultados obtidos por meio do teste qui-quadrado mostram quais as 

concepções de deficiência dependem da instituição. Os fatores que apresentaram 

dependência foram: a matriz espiritual, da normalidade, de inclusão e, dentro da matriz 

técnica de concepção da deficiência, a percepção de desempenho também apresentou 

dependência das APAEs. 

 Quanto à concepção espiritual da deficiência, o teste qui-quadrado apresentou χ2 

= 291,09, com 228 graus de liberdade e o valor de p = 0,003. A seguir, a Tabela 15, com 

a distribuição de concordância, dúvida e discordância para com essa matriz, dividida por 

cidade, onde cada X representa um respondente da pesquisa. 
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Tabela 15: Percentual de professores discordantes, concordantes e com dúvidas em 

relação à matriz espiritual de concepção de deficiência, por município 

 
Município Discorda 0 – 2,9 Tem dúvida 3 – 4,4 Concorda 4,5 – 6 

D X   

M XXXXXXX X  

T  XXXX XX 

J  X X 

P  X  

I X XX  

S X   

H  XX  

E X   

F X   

O X   

B   X 

A XX   

G X   

R  X  

U   X 

C  X  

N X   

V XXXXX   

Q XXX   

L X   

Total 26 13 5 

 

 Pode-se observar, de acordo com a Tabela 15, a predominância em discordar da 

matriz de concepção espiritual da deficiência que acredita em uma origem 

transcendental da mesma, atribuindo-lhe poderes divinos. Das 21 cidades participantes 

do estudo, oito (13 de 43 profissionais) têm dúvidas quanto a essa matriz e cinco 

professores acreditam nos pressupostos da espiritualidade para explicar a deficiência. 

 As cidades que discordaram dessa matriz foram: D, I, M, S, E, F, O, A, G, N, V, 

Q e L.  

Já para a concepção da normalidade da deficiência, os índices de dependência 

encontrados no teste qui-quadrado foram: χ2 = 349,54, com 306 graus de liberdade e o 

valor de p = 0,044. 
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Tabela 16: Percentual de professores discordantes, concordantes e com dúvidas em 

relação à matriz normalidade de concepção de deficiência, por município 

 
Município Discorda 0 – 2,9 Tem dúvida 3 – 4,4 Concorda 4,5 – 6 

D  X  

M XXXXXX XX  

T XX XXXX  

J X XX X 

P    

I  X XX 

S X   

H    

E  X  

F   X 

O  X  

B   X 

A X X  

G X   

R X   

U  X  

C  X  

N  X  

V  XXXXX  

Q  XX X 

L  X  

Total 13 24 6 

 

 A distribuição da concepção da normalidade por cidade mostra que há uma 

divisão de opiniões quanto a essa matriz. Pouco mais da metade dos respondentes têm 

dúvidas no que se refere aos parâmetros de normalidade que essa concepção pressupõe. 

A outra parte fica dividida entre concordar e discordar. Esse pode ser um indicativo de 

um processo de transição da visão dos professores, de um modelo médico da concepção 

de deficiência predominante até então para um modelo social, que abarca a matriz de 

inclusão de concepção da deficiência, conforme pode ser observado na Tabela 17.  

 

Tabela 17: Percentual de professores discordantes, concordantes e com dúvidas em 

relação à matriz inclusão de concepção de deficiência, por município 

 
Município Discorda 0 – 2,9 Tem dúvida 3 – 4,4 Concorda 4,5 – 6 

D   X 

M  XXX XXXXX 

T XXXX  XX 

J  XX XX 

P X   

I  X XX 

S  X  

H   XX 

E   X 

F X   

O  X  

B   X 

A X  X 

G   X 

R   X 
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U X   

C   X 

N   X 

V   XXXXX 

Q  X XX 

L   X 

Total 8 9 29 

 

 Nesta perspectiva inclusiva de se ver a deficiência, em que se acredita na 

adequação do ambiente para ser acessível a todos, 29 dos 45 professores das APAEs 

afirmaram concordar com essa premissa. Os níveis de dependência ficaram em χ2 = 

174,67, com 133 graus de liberdade e o valor de p = 0,009, e as cidades mineiras que 

apresentaram índices de concordância com essa matriz foram: D, M, T, J, I, H, E, B, A, 

G, R, C, N, V, Q e L. 

Por fim, o último fator que apresentou dependência com cada APAE foi o de 

percepção de desempenho: χ2 = 272,89, com 198 graus de liberdade e o valor de p = 

0,000. Nesta, constata-se uma tendência a avaliar positivamente o desempenho no 

trabalho das pessoas com deficiência conforme maior for o tempo de convivência com a 

mesma. A seguir, apresenta-se a distribuição por cidade mineira participante. 

 

Tabela 18: Percentual de professores discordantes, concordantes e com dúvidas em 

relação à percepção de desempenho, por município 

 
Município Discorda 0 – 2,9 Tem dúvida 3 – 4,4 Concorda 4,5 – 6 

D    

M XXXXXXXX   

T XXXXX X  

J XXX X  

P X   

I X X  

S X   

H XX   

E X   

F  X  

O X   

B   X 

A XX   

G X   

R X   

U X   

C X   

N X   

V XXXXX   

Q XXX   

L X   

Total 39 4 1 

 

4.8 Análise correlacional das concepções de deficiência  
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 Com a finalidade de verificar a existência de correlação entre as concepções de 

deficiência dos professores e alguns dados sobre a efetividade da qualificação 

profissional para pessoas com deficiência intelectual e a Lei de Cotas, foi realizada 

análise por meio do coeficiente de correlação de Spearman. Os resultados alcançados 

por meio dessa análise seguem na Tabela 19.  

 

Tabela 19: Valores de correlação de Spearman  

Concepções de 
deficiência: 

As oficinas têm 
conseguido atingir 

seu objetivo 

As oficinas têm 
funcionado como 

terapia ocupacional 

A Lei de Cotas é 
preconceituosa 

A Lei de Cotas ajuda 
na contratação 

Espiritual   0,369*  

Normalidade     

Inclusão    0,374* 

Benefício 0,363*    

Vínculo     

Desempenho    0,406** 

Notas: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

 Com base nos resultados expostos na Tabela 19, observam-se correlações de 

intensidade fraca a moderada entre os fatores analisados, porém estatisticamente 

significativas. São elas:  

- Quanto maior o índice de concordância de que as oficinas profissionalizantes 

das APAEs têm conseguido atingir seu objetivo de qualificar as pessoas com deficiência 

intelectual para o trabalho, maior é a crença de que contratar pessoas com deficiência 

melhora a imagem da organização (fator benefício), e vice-versa. 

- Quanto maior a percepção de que a Lei de Cotas é preconceituosa, na medida 

em que trata as pessoas com deficiência de maneira diferente das demais pessoas sem 

deficiência, maior a concepção da deficiência pela matriz espiritual, que vê a deficiência 

como vontade divina, de origem metafísica, e vice-versa. 

- Quanto maior a percepção de que a Lei de Cotas favorece a contratação de 

pessoas com deficiência, maior a tendência em acreditar na concepção de inclusão da 

deficiência, em que as adequações no ambiente de trabalho são importantes para garantir 

o acesso a todos, e vice-versa.  

 Observando a Tabela 19, pode-se verificar que não foi encontrada correlação 

entre alguns fatores: 

- A concepção baseada na normalidade e o fator vínculo não estão relacionados 

aos fatores de efetividade da oficina profissionalizante, nem com as opiniões sobre a Lei 

de Cotas. 
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- A hipótese de que as oficinas de educação profissional têm funcionado mais 

como terapia ocupacional para os alunos também não foi correlacionada com nenhuma 

das concepções de deficiência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta seção, será apresentada uma síntese dos principais resultados obtidos na 

pesquisa, as contribuições e os limites deste estudo, bem como sugestões para futuras 

investigações. 

 No que se refere ao objetivo da pesquisa de analisar a percepção dos professores 

sobre a qualificação profissional para pessoas com deficiência intelectual, oferecida nas 

APAEs no estado de Minas Gerais, verificou-se, em diversas perspectivas, a maneira 

como o professor percebe esse processo. 

 Com relação à criação das oficinas, os professores afirmaram que os alunos 

participaram do processo de escolha da atividade que seria ensinada com intuito da 

capacitação profissional. Segundo os professores, a decisão de qual atividade seria 

proporcionada considerou a vontade e opinião dos alunos. Entretanto, os profissionais 

também afirmaram que a oficina foi criada de acordo com a formação da professora 

disponível e com as possibilidades de mercado de trabalho local. 

 Tais resultados indicam que as respostas referentes à criação das oficinas 

profissionalizantes podem ter sido direcionadas pela desejabilidade social, ou seja, os 

itens a esse respeito podem ter sido respondidos de acordo com o que se espera que seja 

feito, com um ideal de atuação nem sempre praticado. 

 Os professores também foram questionados sobre possíveis dificuldades com 

relação a suporte financeiro, material e psicológico, dentre outros. Os resultados 

encontrados indicam que os professores estão satisfeitos com o que lhes é oferecido, não 

havendo maiores dificuldades com relação a esses fatores. 

 Também foi verificado que outras questões acerca do bom desempenho no 

ambiente de trabalho são trabalhadas frequentemente nas oficinas, como aspectos 

relacionados a comportamento, disciplina, higiene e saúde. 

 Sendo assim, a qualificação profissional nas APAEs disponibiliza um espaço que 

se configura como oficina profissionalizante, oferece uma professora disponível aos 

alunos com esse intuito e dispõe do material adequado para a execução das tarefas, às 

quais a instituição se propõe. As oficinas podem ser vantajosas em diversos aspectos, 

desde ensinar uma atividade que pode vir a ser profissional até discutir questões relativas 

aos diversos aspectos da vida do sujeito, como saúde e educação, além de auxiliar no 

desenvolvimento do aluno. 
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A venda dos produtos confeccionados nas oficinas é realizada em exposições 

esporádicas e por intermédio de parcerias com lojas e empresas na tentativa de divulgar 

os produtos, podendo promover um reconhecimento pessoal e social das potencialidades 

dos alunos com deficiência intelectual, bem como é arrecadado dinheiro para a própria 

manutenção da oficina. O dinheiro é, geralmente, administrado pela direção da APAE, 

ficando sob responsabilidade da instituição a decisão sobre seu destino. Os alunos, 

raramente, são questionados sobre como gostariam de aplicar esse recurso embora as 

professoras enfatizem que a renda arrecadada é revertida para atividades com os 

educandos, como passeios, compras e lanches. 

Esse processo de escolha da destinação do dinheiro dos produtos evidencia uma 

contradição das instituições. Por um lado, há o explícito reconhecimento do trabalho dos 

alunos, mas, por outro, o não-reconhecimento da possibilidade de eles decidirem a forma 

de aplicação do dinheiro. 

 Em todas as entrevistas realizadas e na maioria dos questionários respondidos na 

pesquisa, o Benefício de Prestação Continuada foi apontado como principal entrave para 

a colocação do aluno com deficiência no mercado de trabalho formal, o que atende a um 

dos objetivos específicos deste estudo de identificar o impacto do BPC no processo de 

qualificação profissional para pessoas com deficiência intelectual. Foi observado que 

essa concessão do governo afeta diretamente a maneira como a educação profissional é 

conduzida pelas APAEs. Os professores não veem o aluno beneficiário do governo 

como um possível trabalhador, em função da forte resistência dos familiares em abdicar 

do benefício para que o aluno ingresse no mercado formal de trabalho. Em muitas 

instituições participantes da pesquisa, o ensino profissionalizante é feito direcionado ou 

para o mercado de trabalho informal ou exerce uma função de ocupação dos alunos sem 

capacitação para o trabalho. 

 Sobre o decreto que assegura ao beneficiário o direito de adquirir o BPC 

novamente em caso de perda do emprego, muitas professoras demonstraram 

desconhecimento dessa regulamentação ou até mesmo descrença de que ela se efetive na 

prática. Assim como as famílias são acometidas por essa descrença, os profissionais 

perpetuam a ideia de que conseguir o benefício uma segunda vez seria lento, burocrático 

e arriscado. Parece já fazer parte do imaginário comum, inclusive dos profissionais de 

ensino profissionalizante, que a lei não será cumprida da forma como se propõe ou que 

será um processo vagaroso e desgastante. Sendo assim, elas optam por não divulgar ou 
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até mesmo desconhecem essa garantia, perpetuando a insegurança da família com 

relação a esse direito das pessoas com deficiência. 

 Além da insegurança com relação à perda do benefício, muitas professoras 

desconheciam a possibilidade de consegui-lo novamente em caso de perda do emprego. 

Também foi identificado desencontro de informações dentro da mesma instituição, onde 

algumas professoras sabiam da possibilidade de retorno do BPC, enquanto outras 

afirmaram que, uma vez perdido o benefício, este não poderia mais ser recuperado.

 O que se destaca, nesse contexto, não é um questionamento acerca da seguridade 

do BPC, nem há intenção de questionar o direito de quem já o recebe, até porque uma 

família com renda inferior a ¼ de salário mínimo per capita vive em uma situação 

financeira na qual as condições são precárias e o beneficio pode ser fundamental para 

sua manutenção. Porém, em um contexto em que o decreto fosse conhecido e divulgado, 

as famílias poderiam se sentir mais seguras e conscientes de seus direitos e deveres e da 

importância do trabalho na vida social do sujeito com e sem deficiência. Em uma 

situação em que os professores fossem incentivadores da legitimidade desse decreto, as 

pessoas com deficiência intelectual poderiam almejar a inclusão no mercado de trabalho 

sem medo do desamparo. 

 Algumas afirmativas do questionário da pesquisa se referiam à maneira como as 

pessoas com deficiência intelectual são vistas pela sociedade, o que pode indicar 

também as convicções pessoais de quem responde a elas. No que se refere à falta de 

informação acerca das potencialidades das pessoas com deficiência, a maioria dos 

professores concordaram com a premissa de que esse evento ocorre com frequência 

embora um percentual baixo, mas significativo, indica que não há desinformação sobre 

esse tema. Contudo, os professores informaram que, na maioria das vezes, as pessoas 

com deficiência são vistas com preconceito pela sociedade, demonstrando que outras 

razões, que não a falta de informação sobre o assunto, também levaria as pessoas a 

serem preconceituosas para com a pessoa com deficiência.  

 A concepção de deficiência predominante entre os professores de qualificação 

profissional das APAEs é a matriz de inclusão, o que ratifica a tendência em acreditar 

que o ambiente tem que possuir adequações para atender à necessidade de todos. 

Contudo, um percentual significativo compartilha dos pressupostos da matriz espiritual 

de concepção da deficiência, confirmando que as pessoas com deficiência são vistas 

como necessitadas de caridade, pois, de acordo com essa matriz, a deficiência tem um 

caráter divino e merece cuidado e proteção. 
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 Essa visão da deficiência pode estar relacionada com a aceitação de que, já que 

os alunos recebem BPC, eles frequentariam a APAE para outras funções, como melhorar 

seu desenvolvimento social. A percepção da deficiência pela matriz espiritual pode estar 

intimamente ligada a valores assistencialistas da instituição, como exemplificado na 

relação com o dinheiro arrecadado nas oficinas. Por esse viés, a pessoa com deficiência 

merece cuidados especiais, proteção e local apropriado, como as instituições 

especializadas. 

 A concepção da normalidade também coexiste na visão dos professores, o que 

pode ter corroborado o alto índice de frequência com que as pessoas percebem a 

deficiência como uma doença segundo as respostas dos participantes. Nessa concepção, 

a dicotomia normal/patológico se manifesta, expressando a deficiência como um desvio 

dos padrões de normalidade, legitimado também com o índice de frequência com que as 

pessoas acreditam que a pessoa com deficiência intelectual não pode trabalhar. 

 Quanto à obrigação de contratação de pessoas com deficiência pela Lei de Cotas, 

as opiniões se dividiram. Quando questionadas se a Lei é uma forma de preconceito por 

tratar as pessoas com deficiência de maneira diferente das demais pessoas sem 

deficiência, houve dúvidas por parte dos professores mesmo que tenha havido um alto 

percentual de concordância com a afirmativa de que a Lei ajuda na contratação de 

pessoas com deficiência, assim como a ideia de que, sem a obrigatoriedade da Lei, as 

empresas não abririam as portas a esse público. 

 A partir dos resultados encontrados nesta pesquisa, foi possível identificar que a 

percepção dos professores sobre a qualificação profissional é objeto de ambiguidade, ora 

acentuando as diretrizes e valores compartilhados pela instituição, ora explicitando 

concepções mais assistencialistas e fundadas em pressupostos da normalidade. 

Se, por um lado, a APAE apresenta em seu discurso orientações para uma 

profissionalização que ressalte a autonomia de seus alunos com deficiência intelectual e 

promova uma efetiva inclusão de seus educandos no mercado de trabalho, buscando sua 

independência e realização pessoal; por outro, a realidade de cada instituição depende de 

diversos e complexos fatores como o mercado de trabalho local e suas possibilidades, 

além da percepção dos professores que atuam nesse processo e que influenciam 

diretamente na maneira como o ensino profissionalizante é conduzido e 

operacionalizado. 

Algumas vezes, as ações dos professores direcionam o ensino mais para uma 

ocupação de seus alunos do que para sua profissionalização. Embora documentos 
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oficiais da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais ressaltem a busca da 

instituição em participar do debate político sobre os direitos e deveres das pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla no país, os próprios professores responderam que ainda 

é alto o número de alunos que passam muitos anos frequentando a oficina, o que leva a 

crer que não houve sua inserção no mundo do trabalho. Os professores também 

deixaram explícita a tendência das oficinas em exercer uma função mais ocupacional do 

que profissionalizante. 

E, ainda, ressalta-se a insegurança das famílias dos alunos com deficiência 

intelectual, que, em função das garantias do BPC, resistem à profissionalização de seus 

filhos com receio de perdê-lo, explicitando a precariedade econômica que grande parte 

dessa população ainda vive no país.  

Observa-se que não foi identificada na pesquisa uma reflexão dos profissionais 

acerca de suas reais contribuições nas atividades ensinadas, ou seja, não é questionada, 

por parte dos professores, a efetividade da qualificação profissional oferecida por eles, 

que muitas vezes se escondem no fato de o BPC ser um entrave a essa inclusão pela via 

do trabalho. Os profissionais não apresentaram discussões acerca das questões sociais 

mais amplas relacionadas à dependência das famílias com relação ao BPC apesar de 

reconhecerem o desejo e as potencialidades dos alunos em se formar profissionalmente. 

Não há uma articulação da realidade local de trabalho com a qualificação profissional 

disponibilizada, os anseios dos alunos e a questão familiar do benefício.  

Por fim, ressalta-se a limitação deste estudo, que se refere à impossibilidade de 

generalização dos resultados, visto que foi realizado em algumas instituições do Estado, 

embora sirva como um indicativo para se pensar acerca da qualificação profissional para 

pessoas com deficiência e sugira a necessidade de maior investimento na formação dos 

professores que oferecem essa profissionalização. Destacam-se, ainda, as limitações para 

o ingresso de pessoas com deficiência intelectual no mercado profissional e salienta-se a 

necessidade de novas pesquisas que busquem trazer contribuições acerca da qualificação 

profissional que facilite o processo da real inclusão pela via do trabalho. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Título: A Percepção dos Professores e Alunos sobre a Qualificação Profissional para Pessoas com 

Deficiência Intelectual 

Coordenadora: Mestranda Mariela Cristina de Aguiar Costa 

E-mail: mariela.aguiar@yahoo.com.br 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado a participar do estudo “A Percepção dos 

Professores e Alunos sobre a Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência 

Intelectual”. O objetivo deste estudo é analisar a percepção dos professores e alunos 

sobre a qualificação profissional para pessoas com deficiência intelectual, oferecida nas 

APAEs, no estado de Minas Gerais – Brasil. 

Caso você participe, será necessário responder a um questionário que contém 

questões acerca dos aspectos mais relevantes desse processo e um inventário que abarca 

possíveis concepções de deficiência. Pretende-se investigar quais os elementos comuns 

encontrados nas APAEs estudadas, quais as perspectivas dos professores envolvidos na 

qualificação profissional para pessoas com deficiência intelectual, suas concepções de 

deficiência e as vantagens e/ou limitações dessa formação em contexto de instituição 

especializada. Os avanços nesta área ocorrem por meio de estudos como estes, por isso a 

sua participação é fundamental. Não há respostas certas ou erradas. O importante é a sua 

opinião. 

Destaca-se a importância da presente pesquisa para a produção do 

conhecimento científico no país, para a qual se faz necessária a sua participação, 

lembrando que tal produção do conhecimento contribui diretamente para a definição de 

políticas públicas e novas práticas nas instituições e na sociedade como um todo. 

A sua colaboração nesta pesquisa não vai interferir nas suas relações no 

trabalho, você não será punido por realizá-la e não há nenhum risco ou desconforto para 

você. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem sofrer prejuízo. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a 

mailto:mariela.aguiar@yahoo.com.br
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garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. 

Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um número. Todas as informações prestadas por você são sigilosas. A 

divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de um grupo 

de pessoas. 

Os dados colhidos na presente pesquisa serão utilizados na Dissertação de 

Mestrado, em artigos científicos e em apresentações em congressos. As responsáveis 

garantem a total privacidade e anonimato dos participantes. 

 

_________________________________          _________________________________ 

    Mariela C. de Aguiar Costa                              Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Departamento e Mestrado de Psicologia              Departamento e Mestrado de Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, __________________________________________________________, li e/ou                                                                

(nome do voluntário) 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento 

a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do 

estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem justificar minha decisão, e que isso não me causará nenhum prejuízo. Sei 

que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar. Eu concordo em participar do estudo. 

 

__________________________________, _____/_____/_____ 

                  (Cidade) (Data) 

 

__________________________________                          ________________________ 

                        Assinatura                                                     Documento de identidade 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO 2  

 

QUESTIONÁRIO 

 

Título: "A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES E 
ALUNOS SOBRE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL" 

Pesquisadora: Mariela C. de A. Costa 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 
Universidade Federal de São João del-Rei 
Apoio: Presidente da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais - Eduardo Barbosa  
 
Responda conforme você julgar mais próximo de sua realidade de trabalho. POR FAVOR, NÃO 
DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA. 

 
 
Esta pesquisa é direcionada ao(s) PROFESSOR(ES) DA(S) OFICINA(S) 
PROFISSIONALIZANTE(S) desta APAE. Encaminhe este e-mail a ele(s) ou convide-o(s) para 
participar, respondendo às questões abaixo. Assim, a APAE já estará participando!  
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 
Você está sendo convidado a participar do estudo “A Percepção dos Professores e Alunos 
sobre a Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência Intelectual”. O objetivo deste 
estudo é analisar a percepção dos professores e alunos sobre a qualificação profissional para 
pessoas com deficiência intelectual, oferecida nas APAEs, no estado de Minas Gerais – Brasil. 
Caso você participe, será necessário responder a questões acerca dos aspectos mais 
relevantes desse processo. Os avanços nesta área ocorrem por meio de estudos como estes, 
por isso a sua participação é fundamental. Não há respostas certas ou erradas. O importante é 
a sua opinião. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 
pesquisa a qualquer momento, sem sofrer prejuízo. Seu nome não aparecerá em qualquer 
momento do estudo, pois você será identificado com um número. Todas as informações 
prestadas por você são sigilosas. A divulgação das informações será anônima e em conjunto 
com as respostas de um grupo de pessoas. Mariela Cristina de Aguiar Costa Maria Nivalda de 
Carvalho-Freitas Departamento e Mestrado de Psicologia Departamento e Mestrado de 
Psicologia  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO. 
Eu li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual 
procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios 
do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, 
sem justificar minha decisão, e que isso não me causará nenhum prejuízo. Sei que meu nome 
não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar. Eu concordo 
em participar do estudo.  
 

Cidade e data:  
 

Nome completo do professor e documento de identidade:  
 
Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 
Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 
João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

Idade:  
 

Sexo:  
 

Escolaridade:  
 

Oficina que coordena:  
 

Há quanto tempo:  
 

Total de alunos na oficina:  
 

Total de alunos alfabetizados:  
 

Total de alunos que recebem o BPC:  
 

Quantos alunos desta turma trabalham, atualmente, COM carteira assinada:  
 

Quantos alunos desta turma trabalham, atualmente, SEM carteira assinada:  
 
PARTE II: Em relação à gestão da oficina profissionalizante da APAE em que você trabalha. 
1. O tipo de trabalho ensinado nesta oficina foi escolhido de acordo com o interesse dos alunos 
por esta atividade? 

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 

 
2. O tipo de trabalho ensinado nesta oficina foi escolhido de acordo com as possibilidades de 
trabalho disponíveis na cidade onde está localizada esta APAE? 

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 

 
3. O tipo de trabalho ensinado nesta oficina foi escolhido pela formação da professora 
disponível? 

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 

 
4. Os alunos foram entrevistados sobre seus interesses para participar da oficina? 
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 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 

 
5. Os alunos foram escolhidos para participar da oficina pelas suas habilidades? 

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 

 
6. Os produtos confeccionados na oficina são vendidos?  

 Sim. 

 Não. 

 
Se sim, quem define o destino dado ao dinheiro arrecadado? 

 Os professores. 

 A direção da APAE. 

 Os alunos. 

 Os pais dos alunos. 

 
7. A APAE conta com o profissional de psicologia?  

 Sim. 

 Não. 

 
8. A oficina recebe o suporte material necessário para a realização das suas atividades 
profissionalizantes?  

 Sim. 

 Não. 

 Sim, mas não o suficiente. 

 
9. Você já participou de algum curso ou capacitação para trabalhar com ensino 
profissionalizante dos alunos da APAE?  

 Sim. 

 Não. 

 Sim, mas precisaria de outros cursos. 

 
10. Você conhece o Manual para profissionais e dirigentes, elaborado pela Federação Nacional 
das APAEs, sobre Educação Profissional e Colocação no Trabalho? 

 Sim. 
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 Não. 

 Sim, mas não aprofundadamente. 

 
11. Você está satisfeito em ser professor da turma de ensino profissionalizante? 

 Sim. 

 Não. 

 Tenho dúvidas. 

 
12. As oficinas têm conseguido atingir seu objetivo de preparar as pessoas com deficiência 
intelectual para o mercado de trabalho local?  

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
13. As oficinas oferecidas têm funcionado mais como terapia ocupacional para os alunos? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
14. Os alunos continuam muitos anos nas oficinas profissionalizantes? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
15. Na oficina, são trabalhadas questões relacionadas a: 

  
Frequentemente 

De vez em 
quando 

Raramente Nunca 
 

Higiene 
      

Saúde 
      

Socialização 
      

Sexualidade 
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Frequentemente 

De vez em 
quando 

Raramente Nunca 
 

Disciplina 
      

Uso do dinheiro 
      

Uso do transporte público 
      

Voto nas eleições 
      

Direitos e deveres 
      

 

Outros. Quais?  
 
Comentários que julgar necessários: 

 
 
PARTE III: Em relação ao Benefício de Prestação Continuada.  
1. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é empecilho para a busca de emprego no 
mercado formal de trabalho?  

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 

 
2. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é, para muitos alunos desta oficina, a única 
renda da família?  

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 

 
3. Em caso de perda do emprego, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pode ser 
conseguido novamente? 

 Sim. 

 Não. 

 Não tenho conhecimento. 
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Comentários que julgar necessários: 

 
 
PARTE IV: Em relação às dificuldades sociais encontradas pelas pessoas com deficiência 
intelectual. 
1. As pessoas não têm informação sobre as possibilidades das pessoas com deficiência 
intelectual? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
2. As pessoas veem a pessoa com deficiência intelectual com preconceito? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
3. As pessoas acreditam que quem tem deficiência intelectual é mais instável emocionalmente? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
4. As pessoas acreditam que deficiência intelectual é uma doença? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
5. As pessoas veem a pessoa com deficiência intelectual como necessitada de caridade? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 
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 Nunca. 

 
6. As pessoas têm receio das pessoas com deficiência intelectual? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
7. As pessoas não acreditam que a pessoa com deficiência intelectual possa trabalhar? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
8. A Lei de Cotas, que obriga a contratação de pessoas com deficiência por empresas com 
mais de 100 funcionários, é uma lei preconceituosa, pois trata as pessoas com deficiência de 
forma diferente das pessoas sem deficiência? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
9. A Lei de Cotas, que obriga a contratação de pessoas com deficiência por empresas com 
mais de 100 funcionários, ajuda na contratação de pessoas com deficiência intelectual em 
minha cidade? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
Comentários que julgar necessários: 

 
 
PARTE V: Em relação à colocação no trabalho. 
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1. É realizado acompanhamento do trabalho das pessoas com deficiência intelectual no 
mercado de trabalho? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
2. A avaliação dos empregadores tem sido positiva em relação ao preparo das pessoas com 
deficiência intelectual para o trabalho? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
3. Temos tido dificuldades para inserir as pessoas com deficiência intelectual no mercado de 
trabalho local? 

 Frequentemente. 

 De vez em quando. 

 Raramente. 

 Nunca. 

 
Comentários que julgar necessários: 

 
 
PARTE VI: Nesta parte, estão listados alguns itens relacionados às diversas formas de ver a 
deficiência. Utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. A escala avalia o quanto você se identifica 
com cada item.  
1. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização junto aos clientes. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
2. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização junto aos funcionários. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
3. As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais. 
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1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
4. Somente alguns setores são adequados para o trabalho de pessoas com deficiência. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
5. As pessoas portadoras de deficiência podem assumir atitudes inadequadas na organização 
provocando situações embaraçosas. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
6. As pessoas portadoras de deficiência são mais propensas a se acidentarem que as demais 
pessoas. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
7. As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com pessoas com deficiência que 
as organizações de trabalho. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
8. As pessoas com deficiência costumam ter problemas no relacionamento com as pessoas 
não-portadoras de deficiência. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
9. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente qualquer tipo de trabalho 
desde que modificadas as condições de trabalho. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
10. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente qualquer tipo de trabalho 
desde que realizadas as adequações necessárias nos instrumentos de trabalho. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
11. A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é inferior ao das pessoas não-
portadoras de deficiência. 

 
1 2 3 4 5 6 
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Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
12. As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com baixa produtividade. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
13. As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
14. As organizações com grande número de pessoas com deficiência são menos competitivas 
que as demais. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
15. A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima da organização. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
16. A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as características que o 
ser humano deverá possuir em sua vida terrena. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
17. A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
18. As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas vidas. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
19. As pessoas com deficiência são mais estáveis no emprego que as demais. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Discordo totalmente 
      

Concordo totalmente 

 
Comentários que julgar necessários: 
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ANEXO 3 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Entrevista com os professores 

 

1) Como ocorre o processo de qualificação profissional para pessoas com deficiência 

intelectual oferecido nesta APAE? 

 

2) De uma maneira geral, como você avalia esta qualificação? Quais as vantagens? E 

limitações? 

 

3) Como você avalia o impacto do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na 

qualificação profissional dos alunos? 

 

4) Gostaria de dizer algo a mais sobre o tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


