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As primeiras fundamentações, formuladas pela Secretaria de Estado da Educação
- SEED, por intermédio do Departamento de Educação Especial – DEE que versam
sobre formação do educando com deficiência por meio do trabalho, encontram-se no
documento Fundamentos Teórico – Metodológico para Educação Especial (PARANÁ,
1994)- onde são apresentados pressupostos legais, formas de implementação e
encaminhamentos do ensino profissionalizante. Evidencia-se a necessidade de sustentar
o programa, garantindo à pessoa com deficiência estabelecer relações por meio do
exercício profissional e constituir seu crescimento interno, permitindo manifestar
aspirações concretas, pela ótica do trabalho humano.
Na evolução social, ocorreram mudanças importantes na relação homem –
trabalho, que destinaram às classes privilegiadas atividades de caráter intelectual,
político e econômico e, às classes menos favorecidas, a submissão do trabalho escravo,
evoluindo no processo histórico para o operariado, com remuneração, através de salário.
Estabeleceu-se assim,
[...] a dicotomia entre o trabalho mental e o trabalho manual, homem
produtivo e improdutivo, as atividades qualificadas e as não qualificadas,
os grupos que têm facilidade de acesso ao mercado de trabalho e aqueles
que muitas vezes, involuntariamente, não ultrapassam as raias do
subemprego o da marginalidade (PARANÀ, 1994, p. 188).
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Esta citação, confirma a ambiguidade do atual contexto em que vive a pessoa com
deficiência. Apesar de propagado um discurso de inclusão social, é possível perceber que
pessoas com deficiência, ainda são consideradas improdutivas ou executam trabalhos
manuais simplificados, desenvolvendo atividades não qualificadas, ocupando os espaços
do subemprego e da marginalidade, situação que reforça, até hoje, a exclusão e impede o
acesso aos direitos sociais .
Ressalta-se que, neste contexto, a educação profissional se apresenta como
mediadora das ações que envolvem a educação e o trabalho, tem como princípio a
formação humana em sua totalidade, além de desenvolver atividades pedagógicas e de
preparação para o mundo do trabalho, atitudes participativas, cooperativas e o senso
crítico, possibilitando ao educando conviver na sociedade de forma ampla, consciente de
seus direitos sociais.
Como os princípios da educação, abrangem também as escolas de educação
especial, o ato de ensinar, ampliar os conhecimentos e ressignificar os conteúdos são
caminhos que apontam na direção de definir a tarefa de preparação e iniciação para
o mundo do trabalho, na formação dos jovens e adultos com deficiência intelectual,
deficiência física neuromotora associada e múltiplas deficiências e transtornos globais
do desenvolvimento, sendo este o objetivo do programa de educação profissional.
Historicamente, o lugar ocupado pela pessoa com deficiência na educação e no
trabalho oscila entre o espaço assistencial e o espaço de super valorização da capacidade,
que muitas vezes promove, de um lado o resgate social ocasionado pela exclusão e, do
outro, a aparente aceitação do processo inclusivo como direito de todo o cidadão.
No âmbito da educação, as escolas especiais buscam consolidar uma resposta para
a formação dos jovens e adultos, redirecionando a ação pedagógica, desfazendo assim o
equívoco de que, para execução de qualquer tarefa, é predominante a aquisição acadêmica;
ou ainda, que o foco principal da escola é a formação para o trabalho, desvinculada do
processo acadêmico.
Considerando que a educação é meio condutor das possibilidades inclusivas, tornase imprescindível para o êxito do programa, a constante revisão conceitual da escola,
promovendo o equilíbrio entre o programa acadêmico, as atividades de preparação para
o trabalho e as disciplinas curriculares alinhadas a este processo de formação.
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MOMENTO 2
1. De acordo com o terceiro parágrafo do texto: “as pessoas com deficiência ainda são
consideradas improdutivas ou executam trabalhos manuais simplificados, desenvolvendo
atividades não qualificadas, ocupando os espaços do subemprego e da marginalidade,
situação que reforça, até hoje, a exclusão e impede o acesso aos direitos sociais”.
a) Na sua região, como é vista a pessoa com deficiência que se dispõe a procurar uma
vaga no mercado de trabalho?
b) Que atividade econômica é desenvolvida na sua região? Quais as facilidades/
dificuldades que as pessoas com deficiência encontram ao buscar emprego?
2. O último parágrafo deste trecho traz à tona a importância da revisão conceitual da
escola: “[...] a constante revisão conceitual da escola, promovendo o equilíbrio entre
o programa acadêmico, as atividades de preparação para o trabalho e as disciplinas
curriculares alinhadas a este processo de formação.”
Que tal fazermos agora esta revisão?
1.

Como era, e como está a Educação Profissional em sua escola?
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FRAGMENTO PARA O MOMENTO 3
[...] No ano de 2003, para o entendimento da proposta ofertada ao jovem e adulto
denominada profissionalizante, foram realizados o I, II e III Encontro de Educação
Profissional do DEE, com a participação dos profissionais das escolas, Núcleos Regionais
de Educação - NREs e setores envolvidos na discussão. [...]
Com o encontro sobre a Educação das Pessoas com Deficiência como Fator de
Inclusão Social, em 2004, a proposta avançou no sentido de garantir a continuidade
dos espaços de discussão, de reconhecer as parcerias necessárias e de organizar os
procedimentos de formação inicial para a pessoa com deficiência, que efetivou-se com
a participação no Fórum de Qualificação Profissional entre o Sistema Federação das
Indústrias do Estado do Paraná - FIEP/Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção
Social - SETP/Secretaria de Estado do Planejamento - SEPL/Delegacia Regional do
Trabalho – DRT e as interfaces para inclusão social e profissional das pessoas com
deficiência, com os órgãos: SETP, Ministério Público do Trabalho – MPT - Secretarias
Municipais de Educação – SME - Secretarias Municipais de Ação Social – SM - Rede S*
SENAC e SENAI.
[...] Em 2005, a Ressignificação dos Programas da Educação Profissional para
as Pessoas com Deficiência e Refletindo a Educação Profissional das Pessoas com
Deficiência são abordados em encontros organizados para os profissionais envolvidos,
com a finalidade de encontrar pontos significativos que perpassam o processo de
formação profissional e como o programa deveria ser estruturado nas escolas especiais
para atender, com qualidade, as necessidades dos alunos.
O cronograma de eventos programados para 2006, tem início com o Curso de
Capacitação para a Rede de Colaboração Técnica à qualificação e inclusão profissional da
pessoa com deficiência e o I Seminário Internacional de Ações Inclusivas – promovido
pelo SENAI/PR. Na oportunidade, foram apresentadas e debatidas políticas educacionais
para a qualificação de pessoas com deficiência e seu acesso ao mundo do trabalho no
Brasil, França e outros países da América Latina. O DEE representou a SEED, fazendo a
exposição das ações desenvolvidas de 2003 a 2006 e as metas a serem atingidas a curto e
médio prazo, pela equipe de Educação Profissional/DEE, em articulação com a SETP.
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A partir de solicitações de algumas Escolas Especiais, que têm como um dos
serviços especializados Oficinas Protegidas de Produção e/ou Terapêuticas, foram
realizadas visitas técnicas para orientar as equipes pedagógicas e professores quanto
ao encaminhamento pedagógico desses programas, à luz dos princípios emanados
pelos documentos norteadores da SEED/SUED. A mediação do DEE foi entre os
Centros das áreas de: deficiência mental, visual, surdez, Escolas Especiais e Programas
Profissionalizantes Municipais, firmando convênio com a Rede S na qualificação
profissional dos alunos acima de 15 anos, matriculados nesses Programas.
Visando discutir estratégias e formas de operacionalização para a celebração de
convênios entre o Centro de Atendimento Especializado em Deficiência Visual e Surdez,
do município de Colombo e as Agências Nacionais de Qualificação do Paraná, a equipe
de Educação Profissional do DEE se reuniu com o Chefe de Gabinete daquela Prefeitura
Municipal, coordenadora e professores do referido Centro. Estiveram ainda presentes,
especialistas do Departamento Municipal de Educação e da Secretaria da Indústria e
Comércio do mesmo município.
Em cumprimento ao previsto no Termo de Cooperação Técnica entre SEED e SETP,
foram realizados Cursos de Capacitação para Chefes, Gerentes, Técnicos e Funcionários
da Área Administrativa das Agências do Trabalhador e Escritórios Regionais da Secretaria
do Trabalho, Emprego e Promoção Social em todo o Paraná. Nesses cursos, os servidores
municipais (Agências do Trabalhador) e/ou estaduais (Escritórios Regionais) receberam
noções gerais sobre as áreas de deficiência, por meio de palestras com especialistas do
DEE e dos NRE’s, vivências, apresentação de depoimentos de pessoa com deficiência e
empresários, nos quais relataram suas experiências pessoais no que se refere à educação
e inclusão de deficientes no mundo do trabalho.
Em 2007 e no ano de 2008, o Departamento de Educação Especial e Inclusão
Educacional – DEEIN - realiza o I e o II Encontro da Educação Profissional com o
objetivo de redirecionar o ensino profissionalizante e levantar os pontos relevantes
que permeavam a proposta da educação profissional. Eles tiveram como premissa
sistematizar o programa deste Departamento. Os encontros contaram com a presença de
representantes dos Núcleos Regionais de Educação do Paraná – NREs - coordenadoras
regionais das Associações de Pais e Amigos do Excepcionais - APAEs - profissionais
das escolas especiais, representantes da SETP, do SENAI e do SENAC, além de outros
convidados envolvidos neste processo.
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MOMENTO 3
1. O terceiro parágrafo apresenta uma ação desenvolvida pelo SENAI, importante órgão
formador de mão de obra qualificada.
a) O que você conhece do sistema ‘S’?
b) Sua escola tem parceira com este sistema ou com outros sistemas educacionais
formadores? Quais? Como se dá esta parceria?
c) Há alguma ação desencadeada pelo sistema ‘S’, que beneficie a pessoa com
deficiência, na sua região?

FRAGMENTO PARA O MOMENTO 4
[...] SITUAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS ESPECIAIS 2008
Tabela 1
Alunos matriculados no Programa de Educação Profissional

16.141

Alunos em escolas especiais com idade acima de 40 anos

15.929

Alunos matriculados na faixa etária de 14 a 40 anos

2.847

Alunos que frequentam as oficinas protegidas terapêuticas

6.919

Alunos matriculados nas oficinas de produção/qualificação

3.789

Alunos preparados para a inserção no mercado de trabalho

912

Esses índices justificam também, que a prioridade de resposta educacional é para o
percentual maior dos alunos que permanecem na escola, que deve oferecer a organização
da educação profissional, na idade e tempo de permanência, de acordo com a I etapa da
educação, no cumprimento da fase escolar, tendo como continuidade encaminhamentos
aos diversos programas na II etapa do trabalho, organizados e sustentados por ações
integradas com o poder público e parcerias confirmadas com as Secretarias envolvidas
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nesta rede de formação. A escola especial oferta atendimentos em oficinas abrigadas
ou protegidas, onde são executadas atividades consideradas profissionalizantes, com
objetivo de incluir socialmente, por meio do trabalho. Porém, para a demanda do mercado
competitivo, a formação profissional ofertada é insuficiente e, portanto, considerada
complementar, reforçando a evidência da intenção em responsabilizar a educação para
situações que estão além do âmbito do escolar.
Portanto, é preciso compreender que, se por um lado a pessoa com deficiência
possui capacidades, por outro ela também possui especificidades que não podem ser
ignoradas ou escamoteadas. Isto é, suas limitações e possibilidades são próprias, como
são próprias as limitações e possibilidades de cada sujeito social, o que e significa que ele
não pode concorrer de maneira igual no grupo. Tampouco, significa que possa fazê-lo
em igualdade com todos os demais sujeitos sociais.

6. Observando e Comparando
Tabela 1 - (situação dos alunos nas escolas especiais em 2008)
Alunos matriculados no Programa de Educação Profissional

16.141

Alunos em escolas especiais com idade acima de 40 anos

15.929

Alunos matriculados na faixa etária de 14 a 40 anos

2.847

Alunos que frequentam as oficinas protegidas terapêuticas

6.919

Alunos matriculados nas oficinas de produção/qualificação

3.789

Alunos preparados para a inserção no mercado de trabalho

912
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NRE

Código de
curso 6009

APUCARANA
AREA METROP. NORTE
AREA METROP. SUL
ASSIS CHATEAUBRIAND
CAMPO MOURAO
CASCAVEL
CIANORTE
CORNELIO PROCOPIO
CURITIBA
DOIS VIZINHOS
FOZ DO IGUACU
FRANCISCO BELTRAO
GOIOERE
GUARAPUAVA
IBAITI
IRATI
IVAIPORA
JACAREZINHO
LARANJEIRAS DO SUL
LOANDA
LONDRINA
MARINGA
PARANAGUA
PARANAVAI
PATO BRANCO
PITANGA
PONTA GROSSA
TELEMACO BORBA
TOLEDO
UMUARAMA
UNIAO DA VITORIA
WENCESLAU BRAZ
TOTAL

565
763
1009
164
671
787
348
609
1817
298
702
992
305
440
306
327
581
510
300
366
1311
1251
333
583
838
278
693
352
536
560
392
325
19.312
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Tabela 2 – (situação dos alunos da
Ed. Profissional em 2016)
Neste ano de 2016 de acordo com
o Sistema Estadual de Registro Escolar,
temos
aproximadamente
36.000
estudantes matriculados nas Escolas
de Educação Básica, na Modalidade
Educação Especial, em todas as
etapas de ensino, destes 19.312 estão
matriculados na Educação de Jovens
e Adultos concomitante ao Curso de
Educação Profissional – código 6009
nas Unidades Ocupacionais – U.O.
de Qualidade de Vida, Produção e
Formação Inicial, conforme apresenta
a tabela 2
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Observe que o número de estudantes nas Unidades Ocupacionais (19.312)
continuam a sobrepor o número de estudantes nas demais etapas de ensino (Educação
Infantil e Ensino Fundamental - 16688) nas Escolas de Educação Básica, na Modalidade
Educação Especial.

MOMENTO 4
A partir dos dados apresentados vamos refletir a realidade da escola!
1. De acordo com a Organização proposta pelo Parecer 07/2014, sua escola pode ofertar
três unidades ocupacionais. Quais são ofertadas?
2. Quantos estudantes estão matriculados em cada uma das Unidades Ocupacionais
ofertadas?
3. Em qual das unidades ocupacionais tem maior número de matrículas?
4. Que proposta a escola tem para os estudantes da Unidade Ocupacional de Qualidade
de Vida?
5. Que atividades são desenvolvidas na Unidade Ocupacional de Produção?
6. É possibilitado aos estudantes uma rotatividade nas atividades ofertadas nessas U.O.?
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