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As primeiras fundamentações, formuladas pela Secretaria de Estado da Educação- 

SEED, por intermédio do Departamento de Educação Especial – DEE 28 que versam 

sobre formação do educando com deficiência por meio do trabalho, encontram-se no 

documento Fundamentos Teórico – Metodológico para Educação Especial escrito no ano 

1994, onde são apresentados pressupostos legais, formas de implementação e 

encaminhamentos do ensino profissionalizante. Evidencia-se a necessidade de sustentar 

o programa, garantir à pessoa com deficiência estabelecer relações por meio do exercício 

profissional e constituir o crescimento interno, permitindo manifestar aspirações concretas, 

pela ótica do trabalho humano.  

Na evolução social, ocorreram mudanças importantes na relação homem – 
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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). 
 

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 considerados improdutivos 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 a esfera que envolvem a educação e 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 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 supervalorização 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 
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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, 

torna-se 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. 

 A Educação Profissional é concebida como importante estratégia, para que os 

cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas e se situem 

adequada e produtivamente na sociedade do conhecimento. Além do domínio operacional 

de um determinado fazer, requer a compreensão global do processo produtivo, com a 

apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização de 

valores necessários à tomada de decisões, no âmbito da construção de identidades 

autônomas. 

 No caso de alunos com deficiência intelectual, deficiência física neuromotora 

associada às múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, o processo 

de Educação Profissional deve ser conduzido no sentido de dosar o nível de 

complexidade dos conteúdos, conforme as possibilidades concretas de cada aluno e de 

oportunizar sua independência em atividades produtivas, com vistas à autonomia 

econômica. A eles, devem ser proporcionadas todas as oportunidades possíveis para a 

aquisição de conhecimentos, informações e habilidades básicas referentes ao mundo do 

trabalho. 

 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.  

 Ainda no ano de 2003 o DEE se representar em significativas ações como: 

participação junto ao Departamento de Ensino Médio para inclusão da disciplina 

“Concepções Norteadoras da Educação Especial” na matriz curricular do curso de 

formação de docentes da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, em 

Nível Médio na Modalidade Normal, a efetiva participação no “Fórum Permanente para 
Inserção da Pessoa Portadora de Deficiência no Mundo do Trabalho”, do Ministério 

Público do Trabalho; a firmatura de convênios com a Secretaria do Trabalho Emprego e 

Promoção Social – SETP, o Serviço Nacional do Comércio - SENAC e Serviço Nacional 
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de Aprendizagem – SENAI com a finalidade da efetivação de projetos, a fim de  garantir o 

acesso de pessoas com deficiência aos cursos profissionalizantes dessas agências de 

qualificação, visando a inserção  no  mundo do trabalho.  

 Com o encontro sobre a Educação das Pessoas com Deficiência como Fator de 

Inclusão Social, em 2004, a proposta avança 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 efetiva-se com a 

participação no Fórum de Qualificação Profissional entre o Sistema Federação das 

Industrias 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 deve 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 metas a serem atingidas a curto e 

médio prazo, pela equipe de Educação Profissional/DEE, em articulação com a SETP. 

  A equipe da educação profissional, como membros do Fórum Permanente para 

Inserção da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho do Ministério Público do 

Trabalho/PR. Esta é eleita pelo mesmo Fórum e assume a coordenação do subgrupo 

denominado Comissão da Educação. À equipe da Educação Profissional do DEE, coube 

a responsabilidade de formular, divulgar, operacionalizar e acompanhar por meio de 

parcerias, fóruns e cursos de capacitação para a rede de colaboração técnica para 
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qualificação e inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Tendo em vista 

as várias parcerias estabelecidas entre a SEED e entidades de diversos segmentos da 

sociedade, a área da Educação Profissional/ DEE em várias ocasiões foi solicitada a 

participar de eventos promovidos pelos Departamentos da própria SEED, da SETP, 

Prefeituras, NREs, Universidades, entre outros, para apresentar a concepção do 

Departamento de Educação Especial sobre a qualificação profissional das pessoas com 

deficiência. 

 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, as 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 
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permeiam 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 APAES – Associação de Amigos e Pais do Excepcionais, profissionais das 

escolas especiais, representantes da SETP , do SENAI  e do SENAC, além de outros 

convidados envolvidos neste processo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 32 – Dados de matrícula na Ed. Profissional 

  

 

 

 No ano de 2007, com a finalidade de averiguar a extensão que o programa de 

educação profissional atingia no estado, foi realizado um levantamento quantitativo de 

matrículas no programa e, em 2008, uma pesquisa demonstra a realidade numérica da 

faixa etária de atendimento e a situação dos programas nas escolas. Os dados 

sustentaram o estudo apontando o panorama da proposta para estes alunos. 

 A discussão estende-se para além do contexto da educação e do trabalho e inclui a 
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Fonte: Levantamento SEED\DEEIN encaminhado aos NRE’s – 2007  

TTOOTTAALL  DDEE    AALLUUNNOOSS  MMAATTRRIICCUULLAADDOOSS  NNOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS    
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Valor Referência: 17.105 alunos 
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saúde, cultura, esporte e lazer no enfoque pedagógico, por entender que cada setor é 

específico na atuação, e, mesmo perpassando processo educacional, deve atuar de 

acordo com seu papel.   

Como ação no ano de 2009 e 2010, conforme orientações, o DEEIN investe na 

organização dos cursos de qualificação profissional destinados às pessoas com 

deficiência intelectual, prevista pelo Plano de Ações Articuladas – PAR, do Convênio nº 

806002/07, que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE e o Estado do Paraná, representado pela Secretaria de Estado da Educação, onde 

há necessidade de processo licitatório. No entanto, destaca-se que os cursos solicitados 

apresentam características específicas em função de um público alvo também específico 

(pessoas com deficiência intelectual).  

Salienta-se ainda que, conforme averiguação efetuada, constatou-se a existência 

de duas instituições, com know how, para realização dos cursos propostos, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC, visto que ambas vêm desenvolvendo qualificação profissional para 

pessoas com deficiência há alguns anos. 

No ano de 2009, no mês de setembro foram repassadas pela equipe técnica da 

educação profissional do DEEIN e pela equipe Grupo de Planejamento Setorial – GPS, 

departamentos da SEED além de representantes do SENAI, do SENAC, da SETP as 

orientações, levantamentos dos cursos, planilhas e encaminhamentos necessários para a 

efetivação dos cursos de formação ofertados à pessoa com deficiência. A discussão entre 

os participantes dos NREs, das coordenadorias das APAES, e de outros técnicos, resultou 

na sistematização de cronograma com previsão de iniciar, a partir do 2º semestre de 

2010. Ressalta-se que a previsão é de matricular aproximadamente 400 alunos nos 

cursos em questão 

Com esta ação, a etapa da educação profissional em, 2010, atinge o objetivo de 

atender às necessidades de aperfeiçoamento e qualificação de educandos com 

deficiência intelectual, com vistas à futura inserção no mercado de trabalho. 

Ao efetivar os cursos por intermédio do SENAI e SENAC, foi possível 

descentralizar e idealizar os mesmos especificamente para a área intelectual e aumentar 

o reduzido número de vagas em cursos de formação profissional para este segmento da 

sociedade, bem como garantir a certificação. 

  A partir dos dados levantados, no decorrer dos últimos anos, junto às escolas 

especiais do Estado do Paraná, pelo DEEIN, constatou-se a necessidade de ampla 
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discussão estabelecendo como foco o atendimento do jovem e adulto com deficiência e 

sua idade de ingresso, tempo de permanência no ensino profissionalizante, a idade corte 

de encaminhamento para outros programas que melhor atendam às necessidades dos 

alunos. Importante identificar qual programa subsequente é o mais adequado aos 

educandos. Além de definir o anacronismo entre o que é ofertado nas oficinas protegidas 

e as atuais formas de produção, e a discussão de outras questões pertinentes à educação 

profissional.  

 É fato que há necessidade de instrumentalização, capacitação e acompanhamento 

dos profissionais quanto à adequação da proposta pedagógica; a participação efetiva da 

gerência escolar no desenvolvimento das ações referentes a parcerias e projetos 

especiais que enriqueçam o currículo e o envolvimento familiar, realizado constantemente 

para as orientações sobre o papel e a responsabilidade da escola, da comunidade e da 

família. 

 A partir das proposições evidenciadas nos Encontros de Educação Profissional, 

foram apresentadas sistematizações de tais proposições, assim como repensar os dados 

estatísticos tabulados pelo DEEIN, os quais demonstram, na área da deficiência 

intelectual, deficiência física neuromotora associada a múltiplas deficiências e transtornos 

globais do desenvolvimento um total de 350 escolas especiais que ofertam o programa de 

educação profissional. No entanto, apesar do grande número de programas, os resultados 

obtidos na formação dos educandos por vezes, não atendem as necessidades imediatas 

do mercado de trabalho, ainda que se reconheça o esforço e o investimento das escolas 

na preparação para o mundo do trabalho.  

 De acordo com levantamento dos programas ofertados em 2008, encontram-se 

matriculados 16.141 alunos, na faixa etária acima de 14 anos; destes, 6.919 frequentam 

as oficinas protegidas terapêuticas; 3.789, oficinas de produção e 912 são considerados 

preparados para a inserção no mercado formal de trabalho. Portanto, este último dado 

confirma a atenção especial que a educação profissional merece na reestruturação do 

programa e na promoção do atendimento condizente às singularidades dos educandos, 

como demonstra o quadro abaixo:  

 
SITUAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS ESPECIAIS 2008 
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29. A etapa da educação corresponde a iniciação profissional, a qual visa o desenvolvimento da capacidade de 
aprender e a formação de atitudes de valores para a vida, ampliando a autonomia, o crescimento pessoal e social, 
bem como a melhoria da comunicação, de organização e aprimoramento ocupacional […] (PARANÁ, 2010 ). 

 
30. A etapa II corresponde a qualificação profissional, promove o conhecimento e a aquisição de habilidades 

específicas de determinada profissão ou ocupação, através de oferta de cursos na escola e/ou fora dela e de 
atividades práticas que facultam, em nível mais formal e sistematizado, o encaminhamento ao trabalho formal.           
( PARANÁ, 2010) 

 
 
 

Alunos matriculados no Programa de Educação Profissional            16.141 

 Alunos matriculados na faixa etária de 14 a 40 anos    15.929 

 Alunos em escolas especiais com idade acima de 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, a qual deve oferecer a 

organização da educação profissional, na idade e tempo de permanência, em acordo com 

a I etapa da educação29, no cumprimento da fase escolar e tem como continuidade 

encaminhamentos aos diversos programas na II etapa do trabalho30, organizados e 

sustentados por ações integradas com o Poder Público e parcerias confirmadas com as 

Secretarias envolvidas 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, e não significa que ele 

possa concorrer de maneira igual entre si. Tampouco, significa que o possa fazê-lo em 

igualdade com todos os demais sujeitos sociais. 

 
SUGESTÕES 

 
 A formação profissional dos educandos com deficiência intelectual, deficiência 

física neuromotora associada à múltiplas deficiências e transtornos globais do 
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desenvolvimento deve, preferencialmente, se processar no âmbito da comunidade, como 

ocorre com as demais pessoas. 

 No entanto, há grupos de educandos cujo grau de comprometimento os impede de 

avançar ou concluir a educação básica, estes necessitam de aprendizagem profissional 

nas diferentes formas das relações de trabalho, devendo ser ofertados Programas 

específicos pelas Escolas de Educação Básica, na Modalidade de Educação Especial e 

programas organizados para além da etapa da educação, tais como Centro de Relações 

de Trabalho e os Centros de Convivência. 

 Com base nesta definição, atualmente, a educação profissional ofertada aos jovens 

e adultos, é a etapa que finaliza a educação especial, porém é de suma importância 

readequar primeiramente o objetivo da proposta pedagógica para esta faixa etária e 

redefinir com clareza esta forma de trabalho.  

 Apesar da atuação das escolas ter o foco na formação profissional, apenas 8%, 

aproximadamente, atinge o encaminhamento formal, uma parcela maior fica restrita à 

formação dos sujeitos trabalhadores de maneira alienada e outros, ainda, na intenção de 

“profissionalizar”, o que pressupõem a importância de políticas que garantam a criação de 

alternativas eficazes de atendimento aos 92% dos alunos que permanecem, 

indeterminadamente, no âmbito educacional. 

 Além da constatação de que o programa da educação profissional efetiva-se como 

o nível final da etapa da educação na escola especial, e que antecede aos programas da 

etapa do trabalho, é evidente a importância da definição do critério idade como parâmetro, 

tanto para o ingresso e execução da proposta, quanto para a transição de um programa 

para outro e dos encaminhamentos futuros para os Centro de Relações de Trabalho, onde 

os serviço encontram-se voltados à formação e qualificação profissional e estão 

articulados ao processo do trabalho, na reorganização dos modos de produção e na 

forma de atendimento às demandas do sistema econômico, tendo como objetivo a oferta  

de programas que possibilitem a continuidade do processo de desenvolvimento pessoal, 

ocupacional e profissional.  

 É necessário repensar as ações desenvolvidas nas escolas especiais, no que se 

refere ao ensino profissionalizante, e superar as dificuldades apresentadas até então, 

entre a preparação da pessoa com deficiência e as novas relações de produção. No 

entanto, essa superação não pode ser uma ação isolada das escolas especiais, mas em 

conjunto com órgãos públicos, que apresentem competência para atender às 

especificidades das relações do trabalho. 
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 Diante deste contexto, e, consoante com o movimento que apregoa a inclusão 

social e, por conseguinte, a escolar, tem-se que o “poder público deve assegurar às 

pessoas com deficiência o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis” 

(BRASIL, 2010). Entendendo ser fundamental o processo de inclusão com 

responsabilidade, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, por meio do DEEIN 

recomenda a criação do Centro de Relações do Trabalho, que tem como objetivo maior 

reduzir as desigualdades sociais, por intermédio do trabalho. Para atingir o objetivo 

proposto, faz-se necessário garantir ensino profissionalizante, de forma adequada às 

especificidades dos sujeitos que necessitem atendimento educacional especializado – 

AEE, bem como, atenda às expectativas do mercado de trabalho.  

Importante ressaltar, que o Centro de Relações de Trabalho desenvolverá suas 

atividades em espaço físico distinto e terá identidade específica, a qual deve estar em 

sintonia com as relações de produção vigentes, pois, na medida em que os modos de 

produção vão sendo reorganizados para atender aos interesses do sistema econômico, 

os movimentos sociais, por serem dinâmicos orientam particularmente o sistema 

educacional, e também a outros segmentos da sociedade que passam a determinar 

novas relações de trabalho.  

Nesse sentido, a implantação e implementação do Centro de Relações do Trabalho 

torna-se fundamental para desatar os “nós” estruturais e conjunturais postos na relação 

entre trabalho e educação. 
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