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“E qual seria a tarefa primordial da educação senão levar-nos a 

aprender a amar, a sonhar, a fazer nossos próprios caminhos, a 

descobrir novas formas de ver, de ouvir, de sentir, de perceber, a ousar 
pensar diferente. A sermos cada vez mais nós mesmos, aceitando o 
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RESUMO 

O objetivo principal desta pesquisa foi desenvolver um treinamento 
capaz de fornecer aprendizagem às pessoas com deficiência intelectual, 
a qual lhes permitisse a inclusão no mercado de trabalho da construção 
civil. O trabalho buscou por intermédio do Programa Despertando 

Talentos, composto por três projetos de inclusão social, cuja autoria é da 
pesquisadora, colocar em prática o Projeto de Inclusão do Deficiente 

Intelectual no Mercado de Trabalho da Construção Civil. Através do 
método específico desenvolvido e com base no processo de ensino-
aprendizagem compartilhado com os alunos, foi possível trabalhar com 
técnicas de projeção de imagens e de demonstrações práticas, o que 
proporcionou compreensão e segurança aos alunos com déficit 
intelectual, além de proporcionar-lhes um melhor desempenho nos 
trabalhos. Durante o processo de avaliação do treinamento, observou-se 
que o deficiente intelectual é capaz de aprender a aprender e que sua 
postura é de cidadão, sendo constatado que esse comportamento 
facilitou a inclusão no mercado de trabalho. Observou-se que alguns 
alunos ingressaram na construção civil como servente ou estão 
desempenhando serviço autônomo, como pintura de paredes e muros. 
Alguns alunos procuraram outras atividades, como supermercado, 
empresa que lida com manutenção e limpeza de imóveis e área de 
serviços gerais. Após o curso, constatou-se que 50% dos alunos já estão 
incluídos no mercado de trabalho remunerado. O treinamento foi 
realizado no CEFET-MG Campus VI (Belo Horizonte) e contou com a 
participação de 29 alunos. Para o sucesso do método é necessário 
considerar outros aspectos, como expressão corporal, higiene bucal e 
corporal, competência laboral, que devem ser trabalhados por 
especialistas para garantir o maior entendimento desta proposta e 
confirmar as expectativas em relação aos deficientes intelectuais. 

Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Construção Civil; Deficiente 
Intelectual; Treinamento. 

 
 



 
 

   
 



 
 

   
 

ABSTRACT 

The main objective of this research was to develop a training program 
capable of providing learning to people with intellectual disabilities, 
which would allow them to be included in the labor market in the 
construction industry.  The work sought through the Program 
Awakening Talents, composed of three projects of social inclusion, 
whose authorship is the researcher, put into practice the Draft Inclusion 
of Intellectual Disability in the Labor Market of Construction.. Through 
the specific method developed and based on the teaching-learning 
shared with students, it was possible to work with image projection 
techniques and demonstrations, which provided security and 
understanding for students with intellectual deficit, and provide them 
better performance in the works. During the evaluation process of 
training, it was observed that the poor intellectual is capable of learning 
to learn and that your posture is a citizen, and revealed that this behavior 
has facilitated the inclusion in the labor market. It was observed that 
some students entered the building as a servant or are performing stand-
alone service, such as painting walls and fences. Some students looked 
for other activities such as supermarket, a company that handles 
maintenance and cleaning of buildings and general services area. After 
the course, it was found that 50% of students are already included in the 
paid labor market. The training was held at Campus CEFET MG-VI 
(Belo Horizonte) and with the participation of 29 students. For the 
success of the method is necessary to consider other aspects such as 
body language, body and oral care, skill labor, which must be worked by 
experts to ensure greater understanding of this proposal and confirm the 
expectations for the intellectually disabled. 

 
Keywords: Labour market; Construction; Intellectual Disability; 
Training. 

 





 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A primeira pergunta que se deve fazer ao iniciar uma pesquisa 
sobre deficiência intelectual é: qual a diferença entre doença mental e 
deficiência intelectual?  

Em 1995, a ONU, por meio do documento Intellectual Disability: 

programs, policies, and planning for the future (Deficiência Mental: 
programas, políticas e planejamento para o futuro), alterou o termo 
“deficiência mental” para “deficiência intelectual”, com o propósito de 
diferenciar mais claramente a deficiência intelectual da doença mental 
(quadros psiquiátricos não necessariamente associados a déficit 
intelectual).  

Em 2004, em evento realizado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o termo 
“deficiência” é consagrado por meio do documento Declaração de 

Montreal sobre Deficiência Intelectual. 
De acordo com a Declaração de Montreal – Canadá, 06 de 

outubro de 2004, as pessoas com deficiência intelectuais, assim como os 
demais seres humanos, têm direitos básicos e liberdades fundamentais 
que estão consagradas por diversas convenções, declarações e normas 
internacionais. Este documento também inclui a deficiência intelectual 
nas suas classificações, programas, áreas de trabalho e iniciativas com 
relação às pessoas com deficiência intelectuais e suas famílias, a fim de 
garantir o pleno exercício de direitos e determinar os protocolos e as 
ações desta área.  

Para SASSAKI (2005),  
O conceito de deficiência não pode ser 
confundido com o de incapacidade, palavra que é 
uma tradução, também histórica, do termo 
handicap. O conceito de incapacidade denota um 
estado negativo de funcionamento da pessoa, 
resultante do ambiente humano físico inadequado 
ou inacessível, e não um tipo de condição. 
Exemplos: a incapacidade de uma pessoa cega 
para ler textos que não estejam em Braille, a 
incapacidade de uma pessoa em cadeira de rodas 
para subir degraus, a incapacidade de uma pessoa 
surda para captar ruídos e falas. Configura-se, 
assim, a situação de desvantagem imposta às 



 
 

 
 

pessoas com deficiência através daqueles fatores 
ambientais que não constituem barreiras para 
pessoas sem deficiência. (SASSAKI, 2005).  

Ainda SASSAKI (2005), ao distinguir entre deficiência mental e 
deficiência intelectual, salienta que ao longo da história muitos 
conceitos existiram, sendo que a pessoa com esta deficiência já foi 
chamada, nos círculos acadêmicos, por vários nomes: cretina; tonta; 
imbecil; idiota; débil; mongolóide; criança excepcional; deficiente 
mental em nível leve, moderado, severo ou profundo (nível estabelecido 
pela Organização Mundial da Saúde, em 1968); criança com déficit 
intelectual; criança com necessidades especiais; criança especial; entre 
outros.  

Este trabalho alicerçou-se na conscientização de um melhor 
entendimento sobre o deficiente intelectual, por meio de pesquisas na 
área da deficiência utilizando-se de leituras, sites, bem como, visitas 
constantes às instituições de ensino que lidam com o deficiente 
intelectual (APAE, creches e Instituto Pestallozi), o que possibilitou 
observar a competência e adaptação do deficiente intelectual ao meio. 

Portanto, quando se tem um objetivo, é necessário que se faça 
perguntas relevantes: Utilizando-se o método de aula prática, é possível 
motivar a pessoa com deficiência intelectual para o aprendizado? Por 
meio deste aprendizado, ela é capaz de aplicar os conhecimentos 
adquiridos no trabalho?  

A pesquisa buscou com o Programa Despertando Talento, 
composto por três projetos de inclusão social, cuja autoria é da 
pesquisadora, colocar em prática o Projeto de Inclusão do Deficiente 

Intelectual no Mercado de Trabalho da Construção Civil. Os projetos 
citados: 

– Um projeto de Inclusão Social – LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais), 120 horas, para atender pais de pessoas surdas, do qual 30 pais 
participaram com sucesso. 

– Um projeto de Inclusão Social – LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais), 80 horas, para jovens surdos interessados em cursos técnicos do 
CEFET-MG e que já dominavam a Língua Brasileira de Sinais, cujo 
objetivo foi de prepará-los para a interpretação de enunciados de provas 
do vestibular. Participaram deste curso 35 alunos advindos de escolas 
públicas. Não houve sucesso no vestibular, uma vez que os intérpretes 
não tiveram autorização da Instituição para que os enunciados da prova 
fossem lidos, utilizando-se a LIBRAS, para os surdos.  
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– Um projeto de Inclusão Social para pessoas com Deficiência 
Intelectual – com um treinamento para aprendizagem de pessoas com 
déficit intelectual e sem escolaridade, visando à inclusão destas na 
construção civil. Participaram deste projeto 29 alunos advindos de 
escolas que lidam com deficiente intelectual como APAE, creches e 
Instituto Pestalozzi. A faixa etária variou entre 14 e 34 anos, com 
predominância de homens. Nas inscrições iniciais, constavam 30 
inscritos, sendo duas pessoas do sexo feminino, inclusive uma com 
deficiência intelectual Down. Porém, independente da sua vontade, 
ocorreu a sua desistência por motivos de saúde. Entretanto, não houve 
desistências posteriores de nenhum outro aluno, permanecendo os 29 
inscritos. Desse modo, este projeto intitulado Treinamento para 

Aprendizagem de Pessoas com Deficiência Intelectual serviu como base 
para a dissertação da pesquisadora, ora em pauta. O projeto mostrou 
resultados satisfatórios, possibilitando verificar se a deficiência 
intelectual é realmente um fator impeditivo para a inclusão do deficiente 
intelectual na construção civil, além de investigar se tais pessoas com 
deficiência são capazes de aprender, bem como sua assimilação quanto 
ao ensino-aprendizagem. O projeto serviu ainda para a capacitação e a 
socialização para o trabalho na construção civil. Durante o processo, 
observou-se que o aluno, mesmo sem escolaridade, foi capaz de 
aprender a aprender, estimulando, assim, o seu conhecimento. 

Todos os três projetos foram desenvolvidos no NAPNE – Núcleo 
de Apoio as Pessoas com Necessidades Especiais / CEFET-MG. 

Com os dados sobre a adaptação do deficiente intelectual ao 
meio, apoio financeiro do Ministério da Educação e da Fundação 
Nacional de Desenvolvimento Educacional – MEC/FNDE foi possível 
colocar em prática o trabalho. O convênio UFSC-CEFET-MG/Mestrado 
em Engenharia Civil favoreceu a pesquisadora em sua dissertação sobre 
o tema com os deficientes intelectuais, cujo trabalho já se encontrava em 
andamento. Os objetivos foram se adaptando à pesquisa com resultados 
satisfatórios. Observou-se que a deficiência intelectual não interferiu na 
aprendizagem. Ressalte-se que, para a assimilação do ensino, foi 
necessário utilizar tempo superior ao previsto, o que se deveu ao fato de 
o aluno ser analfabeto. Assim, a deficiência não foi o fator 
predominante, a qual exigiu tempo superior ao previsto, mas sim, a 
condição de analfabetismo dos alunos. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um treinamento 
capaz de fornecer aprendizagem às pessoas com deficiência intelectual, 
a qual permitisse a inclusão no trabalho na construção civil. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Verificar se a deficiência intelectual era realmente um fator 
impeditivo para a inclusão do deficiente intelectual no mercado de 
trabalho na construção civil. 

- Investigar se os alunos eram capazes de aprender, bem como, 
sua assimilação quanto ao ensino/aprendizagem.  

- Capacitar e socializar para o mercado de trabalho na construção 
civil. 

1.3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO   

Atualmente, vive-se no Brasil um momento diferenciado 
caracterizado por mudanças sociais e políticas que proporciona o 
surgimento de oportunidades de inclusão no trabalho para deficiente 
intelectual. Partindo-se do pressuposto que a falta de qualificação 
profissional é o maior fator impeditivo para a inclusão, a questão do 
treinamento direcionado ao deficiente intelectual para ingresso no 
mercado formal de trabalho na área da construção Civil, torna-se uma 
necessidade para os órgãos formadores e uma oportunidade de pesquisa. 

Porém, como ocorre em todo processo social, a deficiência 
intelectual é a mais complexa para efeito de inclusão no trabalho. As 
concepções de deficiência intelectual historicamente são ditadas com 
denotações inadequadas proporcionando dificuldades para melhor 
compreender e orientar a pessoa em relação ao trabalho pretendido.  

O deficiente intelectual possui competência para desempenhar 
diversas funções, possuindo reconhecido desempenho como cidadão que 
tem direito ao trabalho remunerado. O homem para se realizar, deve 
procurar um sentido para a sua vida, e o sentido maior da vida dentre 
outros é o trabalho.   

Para que a inclusão social ocorra é necessário mudar os 
entendimentos sobre a deficiência intelectual. Assim, para que a 
inclusão seja a mais eficiente possível é preciso reunir informações 
sobre os deficientes intelectuais e buscar formas adequadas de 



 
 

 
 

cooperação e formação. No entanto, não se pode também deixar de levar 
em consideração qual o trabalho mais apropriado para cada deficiência, 
que no entendimento desta autora, cabe ao serviço de recursos humanos 
de cada empresa fazer a definição do cargo e proceder à seleção para 
ocupação do cargo específico. É importante que o sujeito recrutado 
esteja apto ao cargo, evitando assim maiores transtornos. 

Observou-se que muitas das atividades hoje desempenhadas por 
essa parcela da população, ainda se restringem ao mercado informal: 
distribuidores de panfletos, adesivos em ruas de grande trânsito, 
colocando em risco a sua própria vida.  Concluiu-se que as principais 
causas desse problema são a falta de alfabetização e de qualificação 
através da aprendizagem específica. 

Constatado o quadro de dificuldade e de exclusão, um programa 
de capacitação profissional deve buscar promover e concretizar a 
inclusão e cidadania das pessoas com deficiência, através do trabalho 
remunerado, com vista a uma vida social fundamentada no equilíbrio 
individual e coletivo.  

Historicamente, o setor da construção civil tem absorvido 
operários sem qualificação, com baixos índices de alfabetização e de 
renda (Lei Federal 10748). Atualmente, essa Lei incentiva as empresas a 
recrutarem aprendizes para serem treinados na empresa. Os governos, 
como forma de fomentar o aumento do emprego, vêem a construção 
civil como uma oportunidade de oferecimento de trabalho sem 
necessidade de qualificação prévia. Devido ao crescimento do setor nos 
últimos anos, existe uma dificuldade também em se encontrar mão de 
obra operária. Com o plano habitacional lançado pelo Governo Federal 
em março de 2009, “Minha Casa Minha Vida”, onde foi apresentada a 
meta de construção de um milhão de casas populares, observou-se a 
potencialidade de geração de empregos, ao mesmo tempo observa-se a 
escassez de operários. 

Outro fator importante e preocupante na Indústria da Construção 
Civil Brasileira é a realização da Copa do Mundo em 2014 e a das 
Olimpíadas em 2016, onde se acredita na possibilidade de recrutamento 
de um número significativo de mão de obra para serem preenchidas em 
várias áreas da construção civil. Com a expectativa de expansão do 
mercado de trabalho nesta área, o deficiente capacitado poderá suprir e 
colaborar com o preenchimento das vagas que irão surgir na construção 
civil.  

A fase atual parece ser a oportunidade de proporcionar ao cidadão 
deficiente a esperada capacitação profissional por meio de cursos na 
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área da construção civil com o conseqüente ingresso no mercado de 
trabalho.  

Nessa expectativa é que surge a justificativa para este trabalho 
que objetiva fornecer ao deficiente intelectual cursos de treinamento na 
área da construção civil visando suprir a necessidade de mão de obra. 
Sabe-se que surgirão vagas em diferentes cargos, como pedreiro de 
revestimento, assentador, pintor de obras, servente de obras, entre 
outros. O deficiente intelectual tem competência para o desempenho 
destas tarefas.  

Assim, este trabalho pretende apresentar uma pesquisa 
desenvolvida com um grupo de deficientes intelectuais, pré-
selecionados, de treinamento para pedreiro e pintor de paredes.  

O método selecionado se caracteriza como pesquisa-ação, que, 
segundo Thiollent (2009), trata-se de pesquisa “voltada para os 
problemas da coletividade como o trabalho, e que os objetivos práticos 
consistem em fazer um levantamento da situação, formular 
reivindicações e ações para se encontrar uma ‘saída’ dentro do 
contexto”. 

Acredita-se que o trabalho desenvolvido poderá a vir contribuir 
no avanço de novas pesquisas no que concerne ao trabalho do deficiente 
intelectual e posterior ingresso no mercado de trabalho.   

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do trabalho desta dissertação foi composta por cinco 
capítulos, a saber: 

O primeiro capítulo aborda uma introdução sobre a temática do 
trabalho desenvolvido. Caracteriza o problema sobre a inclusão do 
deficiente intelectual na construção civil e apresenta também uma 
descrição dos objetivos. 

A revisão de literatura é apresentada no segundo capítulo  
Já o terceiro capítulo descreve o método utilizado para o ensino-

aprendizagem e o quarto apresenta a análise e a interpretação dos 
resultados. 

Finalmente, no quinto capítulo, são descritas as conclusões. 
Seguidamente, apresentam-se as referências bibliográficas, apêndice e 
anexo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 DEFICIENTE INTELECTUAL E O MERCADO DE 
TRABALHO 

Poucos são os registros acadêmicos referentes a pesquisas sobre 
Educação Especial, portanto, este fato dificulta as pesquisas 
relacionadas a esse tema. Diante disso, nas próximas linhas, será 
apresentada um pouco da história relacionada à Educação Especial no 
mundo e no Brasil. 

Os primeiros movimentos para se ensinar, efetivamente, pessoas 
deficientes iniciaram-se por volta de 1500, na Europa. Antes disso, as 
pessoas com deficiências eram colocadas em asilos, pois a sociedade 
não acreditava que elas pudessem se desenvolver. Não existiam escolas 
especiais para atendê-las e nem a escola normal as queria, pois, 
acreditavam, poderiam “contaminar” as outras crianças. No entanto, 
educadores interessados em trabalhar com deficientes tornaram-se seus 
professores particulares. Nestes casos, somente recebiam esse tipo de 
atendimento pessoas que apresentassem deficiência auditiva e fossem de 
famílias com uma situação econômica boa (CARMO, 2004). 

A partir do século XVIII, na França, no ano de 1760, foi criado o 
Instituto Nacional de Surdos-Mudos e, em 1784, o Instituto dos Jovens 
Cegos. Após a criação deste instituto, surgiram as primeiras instituições 
especializadas no atendimento às pessoas deficientes no mundo.  

Essas instituições se propunham a ensinar apenas os deficientes 
auditivos e visuais a realizarem trabalhos manuais. Com relação, 
especificamente, aos deficientes auditivos, era ensinada a comunicação 
por gestos, a qual, hoje no Brasil, é denominada de a Língua Brasileira 
de Sinais - LIBRAS. 

Entende- se como Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, a forma 
de comunicação e expressão, de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria. Constituiu-se em um sistema lingüístico de 
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 
surdas do Brasil (LEI FEDERAL nº. 10436, 2002).  

Desse modo, foi por meio da criação destes dois institutos, que 
pessoas, interessadas em trabalhar com essa clientela, começaram a se 
dedicar a estudá-las, e cujo interesse serviu de modelo às escolas de 
outros países. 

Segundo Carmo (2004), os deficientes físicos tiveram sua 
educação iniciada a partir de 1832, quando foi criado o primeiro 



 
 

 
 

instituto na Alemanha. As pessoas com deficiência intelectual, a qual é o 
foco desta pesquisa, tiveram sua educação iniciada a partir de 1848, nos 
Estados Unidos, onde começaram a ser realizados treinamentos para que 
elas pudessem aprender comportamentos sociais básicos. Quanto ao 
caráter educacional, apenas a partir de 1900, começaram a ser criadas as 
primeiras classes especiais, com a finalidade de atendimento às pessoas 
deficientes  

A Conferência Mundial de Educação patrocinada pelo Governo 
Espanhol e pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura –, por meio da participação de 92 países 
e de 25 organizações internacionais, em 10 de junho de 1994, em seu 
art. 104, mostra uma preocupação mundial voltada para educação do 
deficiente. Nesse encontro, foi elaborado um documento, conhecido na 
área da educação como Declaração de Salamanca, cujo objetivo 
fundamental era declarar que: 

A escola inclusiva é o lugar onde todas as 
crianças devem aprender juntas, sempre que 
possível, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que elas possam 
ter, conhecendo e respondendo às 
necessidades diversas de seus alunos, 
acomodando ambos os estilos e ritmos de 
aprendizagem, assegurando uma educação de 
qualidade a todos através de um currículo 
apropriado, arranjos organizacionais, 
estratégia de ensino, uso de recursos e 
parceria com as comunidades. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 
1994). 

No Brasil, a educação para os deficientes adotou o modelo 
Europeu, e assim, foram criadas as primeiras instituições voltadas ao 
atendimento dos deficientes auditivos e visuais. Em 1854, foi criado o 
Imperial Instituto dos Meninos Cegos, pelo Decreto nº. 1.428 e, alguns 
anos após, o Instituto dos Surdos-Mudos (JANUZZI, 2004 apud LEAL, 
2006). 

Entre 1905 e 1950, instituições foram criadas para o atendimento 
de pessoas deficientes, sendo que a maioria delas era particular, com 
acentuado caráter assistencialista. De acordo com Carmo (2004), a 
educação especial foi-se ampliando lentamente e diversas instituições 
particulares foram criadas. Em 1961, instituiu-se a primeira versão da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 4. 024/61, a 
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qual, em seu art. 104, determina que “a educação de pessoas portadoras 
de deficiência deverá ser enquadrada no sistema geral de educação, 
considerando-se o máximo de possibilidades.” Assim, as pessoas 
deficientes tiveram, pela primeira vez, o direito à escolaridade 
assegurada.  

A ampliação no atendimento educacional trouxe mais uma 
categoria de indivíduos que não se enquadravam aos padrões esperados. 
Eram os alunos que, até então, não eram considerados “anormais”, mas 
que, no contexto da escola, possuíam rendimento aquém do esperado. 

Em 1971, dez anos após a elaboração da primeira versão da Lei 
de Diretrizes e Bases, o mesmo direito à escolarização foi assegurado 
pela LDB nº. 5.692/71, em seu art. 9 onde se lê: “Os alunos que 
apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em 
atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as 
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.” 

O tema sobre a deficiência intelectual em diferentes épocas, 
esteve orientada pela lógica da igualdade, que, na verdade, era uma 
“excludente lógica de igualdade”, porque um dos valores mais 
defendidos no decorrer dos tempos era a “justiça social”, e esta não 
existia.  

Portanto, muitas tentativas foram utilizadas para se incluir e 
compreender o fenômeno da deficiência intelectual na sociedade, uma 
vez que negar a existência de perceptíveis e reais diferenças que 
configuram no tratamento do deficiente intelectual, passou a não ser 
mais aceitável. 

As concepções acerca da deficiência intelectual são, 
historicamente, construídas; elas orientam as ações em relação ao 
fenômeno a que se referem sendo, portanto, determinantes para a 
constituição dos indivíduos. As diretrizes, leis e legislação regem, 
oficialmente, as práticas educativas a serem efetivadas em prol da 
pessoa que foi diagnosticada como deficiente intelectual. Essas normas 
pré-estabelecidas pelo governo não se restringem somente às práticas 
educativas escolares, mas também, às práticas empresariais.  

Pode-se perceber, ao longo dos anos, uma mudança na forma da 
sociedade em relacionar-se com os deficientes mentais. Na verdade, 
pequena mudança, mas, o suficiente para os deficientes não serem mais 
ignorados, e fazerem-se presentes fora dos muros do estereótipo da 
“loucura”. Isso se deve à criação de políticas mais abrangentes, cujo 
propósito de romper as barreiras da segregação e da negação, abriu as 
portas para a “igualdade de oportunidade”.  
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Diante de tal fato, não é mais aceitável que se despreze a 
competência dessas pessoas, pois elas mostram capacidade de participar 
de uma sociedade, que ainda que as descrimine, não lhes pode furtar o 
direito de participarem como cidadãos que têm direito à igualdade de 
oportunidades. Porque, perante a lei, somos todos iguais. Então, não 
existe lógica para o impedimento de que suas habilidades não sejam 
aproveitadas por intermédio do trabalho.  

Nesses moldes, um dos ganhos políticos sociais foi o Parecer n° 
17/2001, de 03 de julho de 2001, aprovado pela Câmara Nacional de 
Educação Básica do MEC. Abaixo, alguns itens foram escolhidos para 
demonstrar a força deste documento: 

1] Ao dispor sobre as diretrizes do país para a educação especial 
na educação  básica, torna-se base para a implementação de políticas de 
educação especial. 

2] Toma a inclusão como meta, em consonância com os 
delineamentos da “Educação para todos”. Nesse sentido, apresenta os 
princípios da inclusão das pessoas com necessidades educacionais 
especiais e uma discussão sobre o significado de não mais integrar o 
deficiente, mas projetar ações que viabilizem a “inclusão”, entendida 
como acesso aos direitos e representada pelas linhas de garantia da 
igualdade de oportunidades e valorização da diversidade. 

3] Apresenta definições do que se entende por alunos com 
necessidades educativas especiais e propõe linhas de construção da 
inclusão em diversos âmbitos. 

Este documento buscou compreender as modificações ocorridas 
com a aceitação da inclusão como meta, além do conceito de 
necessidades educacionais especiais, pretendendo-se, com isso, verificar 
que tipo de modificação de modelo ocorreu.  

Desse modo, o Parecer nº .  17/2001 apresenta dispositivos legais 
que modificam o tipo de atendimento dado às pessoas com deficiência e 
que apresentam argumentos sobre a alteração da mentalidade em relação 
à educação dessas pessoas. O documento é um marco de uma política de 
educação inclusiva, a qual irá assegurar a realização dos direitos dos 
indivíduos e sua condição de dignidade. Contudo, para que ela ocorra, 
deverão ser feitas reformulações estruturais no sistema de ensino e na 
maneira de pensar sobre a diversidade.  

O que se pode perceber é que a terminologia “deficiente mental” 
rotula a pessoa e, ao mesmo tempo, a exclui da sociedade. Segundo 
Bueno (1991, p. 19), o termo foi tomado por muitos autores como 
aquele que: “historicamente substitui denominações que espelhavam 
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formas negativas de se encarar os que fugiam da normalidade, bem 
como refletia mais efetivamente os ideais da sociedade democrática.”  

Entretanto, os indícios de mudança, que se podem encontrar 
nesse novo discurso, parecem se referir a uma perspectiva educacional. 
E, para que a mudança realmente aconteça, não basta apenas centrar na 
criação de recursos educacionais, a fim de se atender às diferentes 
necessidades, é preciso, rever ousadia e concepções, inclusive 
paradigmas. 

Em Madri (Espanha), em 23 de março de 2002, foi realizado o 
Congresso Europeu, no qual se defendeu os direitos das Pessoas com 
Deficiência. O ano de 2003 foi o Ano Europeu das Pessoas com 
Deficiência. O Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência defende: 
“Uma legislação anti – discriminatória  abrangente para se remover 
barreiras e evitar nova construção de barreiras contra pessoas com 
deficiência na educação, no emprego e no acesso a bens e serviços, 
barreiras que impedem pessoas com deficiência de realizar plenamente 
seu potencial de participação social e autonomia”. 

Seguem alguns tópicos considerados essenciais para a questão da 
inclusão da pessoa com necessidades especiais.  
- Pessoas com deficiência querem oportunidades iguais e não 

caridade; 
- As barreiras na sociedade conduzem à discriminação e à exclusão 

social; 
- Pessoas com deficiência são cidadãos invisíveis; 
- Pessoas com deficiência constituem um grupo diverso; 
- Não-discriminação e ação afirmativa = inclusão social. 

A exclusão social, provocada pela diferença de classe social, bem 
como de deficiência intelectual, física, auditiva e visual, entre outras, 
constrói barreiras conduzindo à discriminação. Esta realidade pode ser 
verificada também no estigma, às vezes, criado pela própria família, 
quando se fala em caridade, mas, com sentido deturpado. Isto porque a 
caridade é algo bom e necessário, quando voltado para o bem comum, 
não só para o deficiente, como também para toda sociedade. Por isso, é 
necessário que as famílias dos deficientes passem a cobrar os direitos a 
eles conferidos, reforçando e acreditando na necessidade de tais valores. 

As instituições educacionais estão se preparando, por meio de 
cursos de especialização oferecidos pelo MEC, para receber e qualificar 
estes alunos, os quais precisam de atenção especial. A estrutura 
educacional, até então, assim como seu comportamento e conceituação 
com relação ao ensino, são componentes que limitam a forma de agir de 
uma escola. Estes fatos vem tornando-a mais como um elemento de 
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amparo social do que educacional, pois não parece haver uma 
preocupação com o lado do desenvolvimento humano, social e, até 
mesmo, com a saúde destas pessoas com necessidades especiais. 

Segundo Sonza (2008): 
Para a construção de uma sociedade com 
equidade, questões como Educação, Inclusão, 
Acessibilidade remetem a problemas que se 
configuram como macro estruturais. 
Entretanto, amalgamados no ideário de uma 
sociedade inclusiva, muitos obstáculos 
enfrentados por usuários com necessidades 
especiais são passíveis de superação. 
(SONZA, 2008, p. 22). 

2.2 INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO 

O sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola 
regular decorre das possibilidades de se conseguir progressos 
significativos, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes. Porém, só se consegue atingir esse sucesso, 
quando a escola regular assume que as dificuldades de alguns alunos são 
de todos e não, exclusivamente, daqueles que são deficientes. Deste 
modo, tal sucesso resulta, em grande parte, do modo como o ensino é 
ministrado e a aprendizagem é concebida e avaliada, com adaptações 
adequadas. Assim, a pedagogia da escola deve adaptar-se ao aluno e não 
o aluno à pedagogia trabalhada nas escolas.  

Quando a escola adapta-se ao deficiente, conclui-se que é essa 
escola é inclusiva. Caso contrário, pratica a inserção. A inserção não se 
preocupa em adaptar-se ao deficiente, acolhendo com protecionismo, 
sem importar-se com um maior envolvimento social. De outra forma, 
incluir é fazer com que o deficiente sinta-se igual aos demais, 
procurando promover sua auto- estima. 

Por definição, é claro, acredita-se que alguém 
com estigma não seja completamente 
humano. Com base nisso, faz-se vários tipos 
de discriminação, através das quais 
efetivamente, muitas vezes, sem pensar 
reduzimos suas chances de vida, com teoria e 
estigma, uma ideologia para explicar sua 
inferioridade e dar conta do perigo, 
construindo, algumas vezes, uma aversão 
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baseada em outras diferenças, tais como, 
classe social. (GOFFAMAN, 1988, p. 15). 

Não apenas pessoas com deficiência são excluídas, mas também, 
as em condição financeira desfavorável, muitas vezes, o que é percebido 
pelo desconforto causado pela fome, pela distância da escola, assim 
como, no caso daquelas que precisam ajudar no orçamento da casa por 
meio do trabalho, que de tanto repetir o ano, desistem de estudar. Enfim, 
existe uma gama de fatores auto-excludentes, não sendo somente a 
deficiência um fator de exclusão, sendo esta a nossa realidade social. 

Assim, a integração apenas diminui as diferenças destas pessoas 
em relação as demais, visando a uma convivência menos segregada, por 
meio do processo de reabilitação (SASSAKI, 1998). 

Ainda para Sassaki (2002), o movimento de inclusão social 
começou na segunda metade dos anos 80, com o surgimento da luta 
pelos direitos das pessoas portadoras de deficiência, tomando impulso 
na década de 90, com o objetivo de construir uma sociedade realmente 
igualitária para todas as pessoas. 

Werneck (1997) consciente da diversidade humana, afirma que a 
sociedade inclusiva estaria estruturada para atender as necessidades de 
cada cidadão. Nela, jovens e adultos com deficiência, pessoas idosas e 
gestantes seriam naturalmente incorporados, trabalhando juntos, com 
papéis diferenciados, dividindo igual responsabilidade por mudanças 
desejadas, para atingir um bem comum. Sendo assim, entende-se que o 
processo de inclusão é para todos. 

Sobre integração, Amaral (1999) acredita em reciprocidade e que 
estes movimentos, desenvolvidos por meio da história, não surgiram 
somente para a inserção social das pessoas com necessidades especiais, 
mas possuíram um sentido mais amplo, de reivindicação de “respostas 
claras e objetivas da sociedade às suas necessidades” (AMARAL, 
1999). 

Sassaki (2003) completa o pensamento do autor acima, quando 
afirma que a inclusão social pode ser definida, como: 

[...] o processo pelo qual a sociedade se 
adapta para poder incluir, em seus sistemas 
sociais gerais, pessoas com deficiência e, 
simultaneamente, estas se preparam para 
assumir seus papéis na sociedade. A inclusão 
social constitui, então, um processo bilateral 
no qual as pessoas, ainda excluídas, e a 
sociedade buscam em parceria equacionar 
problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 
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equiparação de oportunidades para todos. 
(SASSAKI, 2003, p. 41). 

Enfim, priorizar a qualidade do ensino para todos é, pois, um 
desafio que precisa ser assumido por todos os educadores. Este é um 
compromisso inadiável das escolas, pois a educação básica é um dos 
fatores do desenvolvimento econômico e social. Trata-se de uma tarefa 
difícil, porém, possível de ser realizada, mas, contudo, impossível de se 
efetivar por meio dos modelos tradicionais de organização do sistema 
escolar, sendo preciso mudar a forma de ensinar, principalmente, as 
pessoas com deficiência intelectual. 

Diante deste quadro, Malero (2002) alerta que o pensamento 
pedagógico dos profissionais parece ser o seguinte:  

[...] as crianças com necessidades educativas 
especiais são os únicos responsáveis 
(culpados) por seus problemas de 
aprendizagem, (às vezes esse sentimento se 
estende aos pais), mas raras vezes 
questionam o sistema escolar e a sociedade. 
[...] o fracasso na aprendizagem deve-se ás 
próprias crianças com deficiência e não ao 
sistema, pensa-se que são elas e não a escola 
quem tem que mudar. 

A inserção da pessoa com deficiência intelectual em um 
determinado ambiente, ou determinada empresa, não significa que ela 
esteja sendo incluída de fato. De acordo com Kauchakje (2000, p. 204), 
a inclusão: “[...] é o processo de um movimento dinâmico e permanente 
que reconhece a diversidade humana e tem como fundamento a 
igualdade na participação e na construção do espaço social, 
compreendida como direito.”  

A sociedade inclusiva tem compromisso em todas as esferas 
sociais e, não apenas, com a pessoa com deficiência. No mercado de 
trabalho, a inclusão do deficiente intelectual – foco deste trabalho – 
significa bem mais que contratar um deficiente. Implica questionar 
padrões pré-estabelecidos geradores de exclusão e se modificar. Além 
de estar fortemente relacionada a uma nova forma de se organizar para 
atender às necessidades de seus membros, principalmente, da pessoa 
com deficiência. 

Algumas empresas acreditam, erroneamente, serem inclusivas 
pelo simples fato de contratar uma pessoa com deficiência. No entanto, 
tal ato é denominado integração. Segundo Sassaki (2003), integrar 
consiste no esforço de inserir, na sociedade, pessoas com deficiência 

16



 
 

 
 

que alcançaram um nível de competência compatível com os padrões 
sociais vigentes. 

Por outro lado, tem-se que a inclusão é: “[...] uma modificação da 
sociedade como pré-requisito para que a pessoa com deficiência possa 
buscar seu desenvolvimento e exercer a cidadania, diferentemente da 
integração que significa inserção da pessoa deficiente preparada para 
conviver na sociedade.” (SASSAKI, 2003, p. 43). 

Guimarães (2003) explica que, na integração, a adaptação é 
sempre precisa, não exigindo uma mudança estrutural, trazendo toda 
carga de adaptação para a pessoa com necessidades especiais, que passa 
a ter de se ajustar a uma situação não muito bem planejada.  

Ao serem verificados os conceitos expostos, percebe-se que 
incluir não é simplesmente colocar o deficiente presente em cena, ou 
compartilhar do mesmo local de trabalho, ou ainda, tolerar a presença 
dos deficientes no local de trabalho. O significado de inclusão não quer 
dizer que somente a pessoa com deficiência se esforce para ingressar na 
sociedade, mas, também, que as demais pessoas se dediquem para que 
esse ingresso aconteça, removendo quaisquer tipos de barreiras, 
principalmente, abandonando a discriminação. 

Atualmente, as empresas começam a rever normas construídas no 
contexto anterior, por causa das pressões externas (competição 
intensificada, exigência do consumidor, expectativa dos acionistas), 
como também internas (conflitos de poder, introdução da tecnologia da 
informação, melhoria da formação geral do funcionário) por elas 
sofridas, o que indica fator positivo para a sociedade. 

Para Mata (2004), as diferenças somente serão minimizadas, em 
prol da criação de uma sociedade inclusiva, por meio de uma educação 
voltada para o esclarecimento da diferença – tanto nas escolas, quanto 
nas empresas – e por um preparo do profissional com o qual a pessoa 
com deficiência irá trabalhar e que dividirá o mesmo espaço profissional 
e social. 

Quando as empresas negam o conceito de inclusão, não 
acreditando que o deficiente possa, de alguma forma, contribuir para o 
crescimento da organização, elas não se empenham em compreender as 
possíveis diferenças no tratamento dessas pessoas, no processo de 
recrutamento e seleção.  

Assim, torna-se importante destacar que a inclusão é um processo 
que deve ser gradualmente implementado, não sendo possível sua 
assimilação instantaneamente, tanto pela sociedade, como pelas 
empresas. Entretanto, os benefícios ocasionados pela sua aceitação e 

17



 
 

 
 

incorporação vêm para todos os membros. O melhor, para as empresas e 
para a sociedade, que as reconhecerá como inclusivas.  

Até pouco tempo, o recrutamento e a seleção de pessoal eram 
tarefas de exclusividade da área de Recursos Humanos (RH). Segundo 
Straliotto (2001), cabia a essa área buscar no mercado de trabalho os 
profissionais mais adequados para o recrutamento e ocupar as vagas em 
aberto nas empresas, o que, a princípio, parece ser uma tarefa simples. 
Entretanto, os processos de recrutamento revelam-se atividades bastante 
complexas. 

Para Franco (2002), o processo de recrutamento e seleção passou 
a ser estratégico dentro das empresas, deixando de ser uma função 
exclusiva da área de RH, para abranger as principais áreas interessadas. 
Essa mudança ocorreu devido ao crescente reconhecimento da 
capacidade dos funcionários, como diferenciadas e dinâmicas fontes de 
competitividade dentro das empresas. Dessa forma, para conseguir atraí-
las, é necessário entender que, ao contrário do que sempre aconteceu, as 
mudanças não estão mais na dependência das decisões empresariais. 

Já, no processo de recrutamento e seleção de uma pessoa com 
deficiência, as opiniões se divergem. Carreira (1997) defende o 
pressuposto de que o processo deve ser igual ao de uma pessoa 
considerada normal.  

No entanto, para Nambu (2003) e o Instituto ETHOS, quando 
uma empresa deseja recrutar e selecionar pessoas, principalmente, 
quando estas possuem necessidades especiais, é necessário analisar, e 
antes verificar alguns fatores: como e quando elas serão recrutadas; 
definir a natureza das vagas e as qualificações necessárias para 
preenchê-las. Esse planejamento do emprego ajudará a identificar o 
número e o tipo de trabalhadores que serão necessários. 

Aparentemente isto é comum ocorrer para o preenchimento de 
uma vaga normal. Entretanto, quando se refere ao deficiente, o ambiente 
que o acolherá, para ser considerado um recrutamento inclusivo, deverá 
estar adequado para recebê-lo, como por exemplo, com a existência de 
rampas para pessoas em cadeira de rodas, de banheiros adaptados, de 
computadores com teclado em BRAILE, entre outros. Se assim não for, 
conclui-se que não se trata de inclusão, mas sim, de inserção. 

Carreira (1997), um dos autores que defendem um processo 
único, afirma que, além da análise e previsão de fatores já citados, é 
preciso considerar o sistema de saúde, de educação, de transporte, assim 
como, o tecnológico, pois estes são fatores que interferem, com maior 
ou menor, intensidade na colocação das pessoas com necessidades 
especiais no mercado de trabalho, não sendo responsabilidade exclusiva 
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da empresa. O discurso de Carreira parece incoerente, entretanto, 
quando fala em saúde, educação entre outros, ele aponta também um 
diferencial. 

Ainda para Carreira (1997), como em qualquer outro processo de 
RH, a descrição específica do cargo pode influenciar na contratação de 
uma pessoa. Na visão do autor, se o recrutador não conhecer o perfil do 
cargo, nem a formação profissional da pessoa com deficiência 
específica, poderá cometer erros na admissão desse profissional, 
colocando-o em funções que o torne incapaz de realizar o trabalho, 
podendo, inclusive, frustrar a sua inclusão no mercado de trabalho. 

Desse modo, não basta incluir o deficiente, como exige a 
legislação, é preciso que essas pessoas tenham um treinamento 
constante, capacitação, transporte, infra-estrutura para circular e 
atendimento médico especializado. 

A NBR (9050/1994) mostra que, para haver inclusão, é 
necessária a adaptação do local de trabalho, permitindo a acessibilidade 
e conforto das pessoas com necessidades especiais, adaptando a empresa 
em sua estrutura física, antes da contratação do profissional com 
deficiência, também definindo “acessível” como: espaço, edifício, 
mobiliário, equipamento ou elemento que possa ser alcançado, visitado 
e utilizado por qualquer pessoa, inclusive pela pessoa com deficiência.  

No entanto, é necessário que a empresa faça cursos de 
acessibilidade, promova conversas em grupo, palestras, depoimentos de 
pessoas que já trabalham ou tenham trabalhado com pessoas com 
necessidades especiais. Este tipo de atitude poderá estimular o respeito à 
diferença, esclarecer as dúvidas quanto ao tratamento da pessoa com 
necessidades especiais e ajudar no processo de inclusão, na qual a 
discriminação é sempre um dos fatores impeditivos de aceitação ao 
diferente. 

Segundo Rodrigues (2007), os departamentos de RH, ainda não 
estão preparados para este tipo de recrutamento, nem de como tratar a 
questão. E, além da falta de preparo, há também a questão do 
preconceito, ou seja, o simples fato de pensar que uma pessoa com 
necessidades especiais não conseguirá realizar as tarefas a ele delegada, 
sem mesmo dar a ela uma oportunidade, já é em si o maior fator da não-
contratação, da não-oportunidade. 

Araújo (2006) mostra que um processo de recrutamento só é 
eficaz e eficiente, se nele ocorrer uma comunicação bilateral. É 
necessário repassar aos candidatos as informações precisas sobre como 
será trabalhar na empresa. Por outro lado, a empresa precisa saber que 
tipo de empregado está contratando. No caso da pessoa com 

19



 
 

 
 

necessidades especiais, a comunicação bilateral é extremamente 
importante, pois é por meio dela que a pessoa com deficiência se sentirá 
segura para aceitar as funções a ela oferecidas.  

No entanto, Carreira (1997) acredita que seu ponto de vista, 
referente à contratação, é legítimo, mas insuficiente para desenvolver 
socialmente a atuação das empresas; além do fato de que, quando ela 
reconhece a necessidade de um espaço de trabalho cada vez mais 
inclusivo, passa a ter obrigação nos procedimentos e apoios especiais 
para a concretização do ato, ou seja, ela é responsável pela nova 
estruturação para receber as pessoas com necessidades especiais. 

Entretanto, algumas das técnicas utilizadas, para recrutar pessoas 
sem deficiência, podem ser ineficazes no caso das pessoas com 
deficiências. Ao contrário do que pensa Carreira (1997) sobre o 
processo de recrutamento, o número de deficientes que entram em 
contato com as empresas é mínimo, segundo o Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo – IEA-SP (IEA-SP, 2006). 

Em pesquisa feita on-line junto ao Instituto ETHOS (2002) – 
Empresa de Responsabilidade Social –, uma das técnicas de 
recrutamento muito utilizada por empresas que querem contratar 
pessoas com necessidades especiais é terceirizar este serviço. Algumas 
instituições fornecem consultoria, auxiliando e orientando as empresas 
no processo de recrutamento e seleção destas pessoas. Na maioria dos 
casos, essas entidades são o primeiro ponto de contato entre o deficiente 
e o mercado de trabalho. 

Para Nambu (2003), existem empresas que recrutam pessoas com 
necessidades especiais por si próprias, sem ir buscá-las em instituições 
como o Sistema Nacional de Emprego (SINE), nas Organizações não-
Governamentais (ONGS), sites de agências de emprego e núcleos 
regionais de informações sobre deficiência do Sistema Nacional de 
Informações sobre Deficiência (SNID). Assim, conclui-se que as 
instituições acima citadas estão mais bem preparadas para fazer o 
recrutamento de pessoas com deficiência. 

Interessante frisar que quando busca-se no referencial histórico 
material sobre o tema aqui tratado, encontra-se também Ford (1926), 
que depois de estudar, minuciosamente, as diversas áreas de trabalho 
que havia em sua fábrica, de acordo com a espécie de máquina e do 
empregado, classificou 9.882 espécies distintas de operações. Assim, 
antes mesmo de serem sacramentadas as leis impostas atualmente pelo 
Governo, em verificação, por meio deste estudo, Ford conseguiu 
adaptar, em sua fábrica, 9.563 homens em condições físicas abaixo do 
normal, entre mutilados, cegos, surdos-mudos, epiléticos. 
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Os trabalhos mais fáceis por sua vez 
classificados, a fim de verificar quais 
exigiam o uso completo das faculdades; 
comprovou-se que 670 tarefas podiam ser 
feitos por homens privados das duas pernas; 
2.637 por homens de uma só perna; em dois 
prescindiam-se os dois braços; em 715 casos, 
de um braço; e em 10 casos, a operação podia 
ser feita por cegos. Das 7.882 espécies de 
trabalho, portanto, embora algumas 
exigissem força corporal, 4.034 não exigiam 
o uso completo das faculdades físicas. Isto 
quer dizer que uma indústria aperfeiçoada 
pode proporcionar trabalho, normalmente 
remunerado, ao grande número de criaturas 
de validez abaixo da média. (FORD,1926, 
apud FERNANDES et al., 2008, p. 186). 

Dessa feita, o empresário Henry Ford mostra que há mais oitenta 
anos atrás, que as empresas não utilizam o potencial das pessoas 
integralmente, e sim, apenas parte dele. Portanto, seguindo os preceitos 
de Ford, fazer uma definição satisfatória dos cargos/funções da empresa, 
ajudaria a incluir no mercado de trabalho pessoas com necessidades 
especiais.  

Henry Ford ainda acrescenta: 
Há centenas de anos que o homem ouve falar 
em falta de oportunidades e urgente 
necessidade de repartir as coisas existentes. 
Mas cada um desses anos se abotoou e 
desabrochou de idéias novas, criadoras de 
nova série de oportunidades, de modo que já 
hoje possuímos um grande acervo de idéias 
comprovadas, capazes, se postas em prática, 
de arrancar o mundo do atoleiro em que jaz e 
banir dele a pobreza, proporcionando 
trabalho a quantos queiram trabalhar. Mas 
idéias velhas e gastas impedem esta solução 
das idéias novas. O mundo algema-se, venda 
os olhos e admira-se de que não possa correr. 
(FORD, 1926, apud FERNANDES, et al., 
2008, p. 07 ). 

21



 
 

 
 

Existe um fator primordial dentro de uma empresa de 
fundamental importância no processo de contratação destas pessoas: o 
apoio e o desejo da alta administração em apoiar o RH na contratação de 
um deficiente. 

Para Carreira (1997), ao entrevistar uma pessoa com deficiência, 
deve-se focar no que ela tem a oferecer para a empresa, no que ela sabe 
fazer, em como sabe fazer. Em nenhum momento, o entrevistador do 
RH deve destacar a deficiência e nem as dificuldades que possa ter em 
razão dela, mas, sim, ressaltar a capacidade para o trabalho que a pessoa 
com deficiência específica tem para oferecer. O deficiente deverá passar 
a total verdade para o entrevistador que, assim, poderá colocá-lo no 
setor apropriado, respeitando as suas limitações. 

No entanto, para Nambu (2003), o processo não deve acontecer 
em espaços exclusivos ou segregados. Nambu (2003) ainda destaca que 
o bom senso é a ferramenta principal para agir, adequadamente, na 
escolha e na aplicação de testes psicológicos. O autor ainda explica que, 
para pessoas com paralisia cerebral que apresentam dificuldades no 
controle dos movimentos, a utilização de testes de personalidade que 
avaliam o traço gráfico do candidato não deverá ser feita, obviamente, 
por não ser o mais adequado.  

Sobretudo, Nambu (2003) afirma que é muito importante que a 
empresa ressalte as competências, do candidato e não o discrimine por 
ser um deficiente.  

Deve-se abordar, sim, a questão da 
deficiência, mas com naturalidade, de modo a 
esclarecer as possíveis dificuldades no 
desempenho da função e ajudar na adaptação 
desta pessoa no ambiente de trabalho. Uma 
alternativa para tentar contornar as 
dificuldades que envolvem o recrutamento e 
a seleção do deficiente é contratar pessoa 
deficiente para trabalhar em programas de 
diversidade e recrutamento de deficiente, 
pois, desta forma, ela poderá saber onde 
buscar profissionais e selecioná-los para as 
dificuldades que serão enfrentadas. 
(NAMBU, 2003). 

Assim, pressupõe que o profissional, sendo ele deficiente, na 
função de recrutador, poderá sentir-se mais desenvolto para fazer a 
entrevista, assim como, também, o candidato deficiente. 
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2.3 O MERCADO DE TRABALHO 

O século XXI marca um grande movimento de inclusão da pessoa 
com deficiência mental no mercado de trabalho. Segundo Silveira 
(2009): “De 2001 a 2005, o número de deficientes empregados no 
Estado de São Paulo saltou de 601 para 35.782. A cada dia, mais 
empresas buscam se enquadrar na chamada Lei de Cotas, que obriga a 
contratação de 2% a 5% de funcionários com deficiência.” 

O descumprimento da Lei de Cotas n. 8.213/91, em seu artigo 93, 
tem sido foco de intensa fiscalização das Delegacias Regionais do 
Trabalho. Desse modo, as empresas verificam que é hora de cumprir a 
determinação, de maneira eficiente, econômica e que proteja os 
interesses de sua empresa. Porém, várias empresas têm encontrado 
dificuldades para desenvolver projetos bem estruturados, que cumpram 
as exigências da Lei de Cotas, n. 8.213/91, apesar de seus esforços. As 
organizações esbarram nas discriminações do passado. As pessoas com 
deficiência podem exercer praticamente qualquer atividade profissional, 
mas é necessário que as barreiras da discriminação sejam quebradas, e a 
empresa se ocupe em treinar seus funcionários para receber esta nova 
clientela. No entanto, nesta fase de transição, torna-se um desafio 
encontrar mão-de-obra qualificada para o trabalho. 

Apenas, as empresas que aprendem a localizar, contratar e treinar 
pessoas com deficiência, além de prepararem os seus locais de trabalho 
e os seus funcionários para atuação em equipe, estão conseguindo 
vencer desafios de inclusão no mercado de trabalho para as pessoas com 
deficiência.  

Além disso, a empresa possui outros compromissos e 
responsabilidades, como por exemplo: com as questões ambientais, com 
os seus vizinhos e seu entorno e, mais do que isso, ela precisa ter uma 
postura ética. Incentivar a diversidade, combater o preconceito e 
trabalhar para eliminar as diferenças são exemplos éticos que toda 
empresa deve buscar. Com isso, as chances e as oportunidades de 
trabalho se igualam e os diferentes se tornam iguais, fazendo com que 
possam desenvolver suas aptidões e talentos, podendo permanecer na 
empresa dentro de critérios de desempenho. Matarazzo (2009): 
menciona: 

Vivemos em uma sociedade altamente 
consumista, onde tudo é medido com base 
“no mercado”. Assim, é interessante pensar 
que, se temos, no Brasil, mais de 24 milhões 
de pessoas com deficiência e cada uma delas 
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se relaciona com pelo menos três pessoas 
(marido, mãe, pai, filho, etc.), é natural que o 
número de pessoas abertas a se informar e a 
consumir produtos pensados especialmente 
para esse público atinja, no mínimo, a casa 
dos 100 milhões de consumidores. Só não vê 
quem não quer. E continuar ignorando um 
mercado como esse é estupidez. 
(MATARAZZO, 2009, p. 21). 

No que diz respeito ao mercado de trabalho inclusivo, e referente 
ao modelo integrativo, apenas algumas pessoas deficientes conseguem 
conviver com as barreiras físicas e atitudes programáticas da empresa. 
Por isso há a necessidade de a empresa reduzir ou eliminar essas 
barreiras e possibilitar a contratação de muitas pessoas deficientes e 
não-deficientes que possuam necessidades especiais para trabalhar.  

Algumas organizações procuram seguir o modelo inclusivo, 
conforme a Resolução 45/91, de 1990, da Organização das Nações 
Unidas – ONU,  que propõe a construção de uma sociedade de 
“igualdade para todos”. Porém, no que diz respeito à inclusão do 
deficiente intelectual no mercado de trabalho, na área da construção 
civil, nada foi encontrado pela pesquisadora. Assim sendo, conclui-se 
que a falta de literatura sobre o que concerne ao trabalho do deficiente 
intelectual, se faz realidade porque este tipo de deficiência ainda é 
considerado por muitos como uma doença, a qual impede a pessoa de 
mostrar sua competência. Mas, de acordo com a Lei, toda pessoa com 
deficiência, desde que qualificada, tem direito ao trabalho. 

Assim, uma das conseqüências negativas provocadas por essa 
situação tem sido a total dificuldade enfrentada pelas pessoas com 
necessidades especiais na hora de encontrar empregos abertos à 
comunidade. Uma pequena porcentagem, hoje, consegue ingressar no 
mercado de trabalho, o que no passado ocorria de forma bastante 
preconceituosa e discriminatória.  

Atualmente, o mercado de trabalho está mais conscientizado e 
sensibilizado sobre a questão da deficiência, mas não o suficiente para 
incluir pessoas com deficiência intelectual, mesmo que 
profissionalmente qualificadas, principalmente na área da construção 
civil  

De acordo com Matarazzo (2009): 
Ao pesquisar sobre inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, percebe-
se claramente que há dois fatores importantes 
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e conflitantes: um deles que é uma boa 
notícia, é que a inclusão dessas pessoas no 
mercado de trabalho de maneira geral vem 
aumentando progressivamente. E o segundo 
não é uma notícia boa, é que ainda há muitas, 
mas muitas empresas mesmo, que não 
cumprem a lei, assim como há também as 
que ‘dão uma volta’ na legislação 
contratando, por exemplo, pessoas que 
mancam, as quais configuram nos termos 
legais como ‘pessoas com deficiência’, mas 
que rigorosamente não teriam tanta 
necessidade assim de se beneficiar das cotas. 
(MATARAZZO, 2009, p.137-138). 

Ainda em seu livro, Matarazzo (2009, p. 207) chama a atenção 
para um depoimento de um deficiente, João Ribas: 

A Inclusão Social é um caminho de duas 
mãos: tanto as pessoas com deficiência 
quanto as que não têm deficiência devem – 
juntas – procurar a forma recíproca de 
relacionamentos. Muitas vezes achamos que 
a Inclusão deve partir da Sociedade – que 
deve nos receber de braços abertos. Essa é 
uma posição cômoda e até perigosa para as 
pessoas com deficiência. Nós, que temos uma 
deficiência, precisamos entender que o nosso 
papel nessa relação é de responsabilidade, 
amadurecimento e negociação. E se não 
fizermos a nossa parte, toda e qualquer ação 
passa a ser paternalista, assistencialista e – 
pior e mais grave – mascarada de Inclusão 
Social. (MATARAZZO, 2009, p.137-138). 

Entretanto, além das mudanças nas infra-estruturas, nos 
equipamentos, nos relacionamentos, é preciso o mais importante: uma 
oportunidade de se sentir cidadão com dignidade. 

Segundo Bechtold (2009): 
[...] a inclusão das PNE’s, Pessoas com 
Necessidades Especiais, no mercado de 
trabalho e na sociedade em geral, só será 
efetivamente conquistada, quando a 
sociedade assumir que existe em nosso meio 
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cidadãos buscando alternativas e recursos 
para atender suas necessidades básicas, e 
além disso, estão buscando o direito de ser 
“cidadão”e não apenas “pobres coitados”, por 
possuírem algum tipo de deficiência. 
(BECHTOLD, 2009). 

Bechtold (2009) continua a dizer: 
Percebe-se na sociedade, a força individual 
de alguns membros sobrepondo-se aos 
interesses dos outros membros, ou seja, cada 
indivíduo inserido no mercado de trabalho 
não favorece outros cidadãos, oferecendo-
lhes oportunidades igualitárias, muitas menos 
aos PNE’s, sendo que para a sociedade, estes 
não tem valor nenhum, pois não são 
considerados normais. Desta forma, o 
mercado de trabalho fica defasado, por não 
oferecer aos cidadãos oportunidades para seu 
aperfeiçoamento, para sua qualificação, 
fazendo assim, com que fiquem fora deste 
mercado, dando oportunidades apenas aos 
que já estão inseridos na mesma. 
(BECHTOLD, 2009). 

E ainda: 
Para haver a inclusão do PNE no mercado de 
trabalho é preciso que as instituições públicas 
e privadas reconheçam seu papel principal, 
fornecendo oportunidades para estes 
conquistarem seu espaço no mercado, pois 
desta forma poderão contribuir com o 
progresso social dentro de sua vocação e 
aptidão profissional. (BECHTOLD, 2009). 

Enfim, Bechtold (2009) concorda com os demais autores aqui 
pesquisados, o qual se posiciona, dizendo que: 

As PNE’s devem ser qualificadas para 
inserirem-se no mercado de trabalho, pois 
este é muito competitivo. Mas para ocorrer 
esta qualificação deve-se fazer um processo 
de revisão na prática de educação 
profissional destas pessoas especiais. Este 
processo de capacitação deve ocorrer a partir 
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da instituição de ensino na qual o aluno está 
inserido, a partir desta qualificação o mesmo 
poderá ter mais e melhores chances 
profissionais. (BECHTOLD, 2009). 

2.4 A EMPRESA E A INCLUSÃO SOCIAL  

Quando a empresa se adapta, investindo e implementando a real 
inclusão, traz grandes benefícios para a organização. Melhora as 
relações de trabalho; aumenta a produtividade.  

Vários são os tipos de problemas que a pessoa com deficiência 
encontra em sua busca pelo trabalho, em todas as áreas profissionais. 
Sassaki (2003) cita três problemas como identificadores de falta de 
emprego, atualmente: 

 O preparo profissional inadequado dos usuários de instituições 
especializadas; como planejar o ambiente de trabalho com antecedência, 
em condições de atingir e atender ao objetivo. 

O despreparo de atitudes, de acessibilidade física e do 
programático das empresas para receber trabalhadores com deficiência; 

A permanência da maioria dos usuários nas instituições por 
longos anos. 

Assim, por meio da constatação dos problemas citados, 
encontrados na busca do emprego pelo deficiente, devem-se unir forças 
simultâneas: escola e empresa, para tentar eliminar estes problemas, e 
assim, favorecer ao surgimento de oportunidades de ingresso no 
mercado de trabalho para pessoas com necessidades especiais. 

Com o movimento de empoderamento – palavra ricamente 
definida pelo educador Paulo Freire, como a conquista de vida 
independente e superação –, a pessoa passa a utilizar o seu poder pessoal 
para fazer escolhas, decidir por si mesma e assumir o controle de sua 
vida, sem pedir permissão a ninguém. Para o educador, tanto a pessoa, 
quanto empresa é capaz de realizar por si mesma, as mudanças e ações 
que os levem a evoluir e a se fortalecer, podendo, desta forma, ter uma 
vida independente. 

Segundo Valoura (2005), Paulo Freire escreveu um dia: 
Os oprimidos, tendo internalizado a imagem 
do opressor e adotado suas linhas de atuação, 
têm medo da liberdade. A liberdade 
requereria deles rejeitar essa imagem e 
preencher o seu lugar com autonomia e 
responsabilidade. Liberdade se adquire pela 
conquista, não como um presente. Ela deve 

27



 
 

 
 

ser buscada constantemente. Liberdade não é 
um ideal localizado fora do ser humano; nem 
é uma idéia que se torna um mito. É sem 
dúvida a condição indispensável para a busca 
da humana complementação. (FREIRE 2005  
apud VALOURA, 2005) 

A partir de uma nova visão, pode-se perceber que existe um 
contraste entre o modo de enxergar a pessoa com deficiência, 
antigamente, e uma nova percepção, conforme se pode ver nesta relação 
entre o velho e o novo, definida por Sassaki (2002), conforme Quadro 1. 

Quadro 1– Uma nova visão sobre a deficiência 
Características 

Antiga Nova 
Pessoas com deficiência como objeto de 
caridade. 

Pessoas com deficiência como detentores de 
direitos. 

Pessoas com deficiência como pacientes. 
Pessoas com deficiência como cidadãos e 
consumidores com autonomia. 

Profissionais tomando decisões pelas 
pessoas com deficiência. 

Tomada de decisões e assunção de 
responsabilidades, com independência, por parte 
das pessoas com deficiência e suas organizações 
em assuntos que lhes dizem respeito. 

Enfoque apenas nas deficiências das 
pessoas. 

Promoção de ambientes acessíveis e de apoio e da 
eliminação de barreiras, revisão de culturas e de 
políticas e normas sociais. 

Rotulação de pessoas como dependentes 
ou não-empregáveis. 

Ênfase nas habilidades e na provisão de medidas 
efetivas de apoio. 

Projetar processos econômicos e sociais 
para poucos. 

Projetar um mundo flexível para muitos. 

Segregação desnecessária em educação, 
emprego e outras áreas a vida. 

Inclusão de pessoas com deficiência na corrente 
principal da sociedade. 

Políticas sobre deficiência como uma 
questão que afeta apenas os órgãos 
especiais. 

Inserção de políticas sobre deficiência como uma 
responsabilidade geral do governo. 

O Congresso Europeu de Apoio às Famílias de Pessoas com 
Deficiência (2002), afirma que: 

No entanto, para se atingir esta nova visão, é 
preciso mudança do acesso e participação de 
formas iguais; é necessário que recursos 
sejam canalizados de uma forma que acentue 
tanto a capacidade das pessoas com 
deficiência para participarem, com todos os 
seus direitos, à vida independente. Muitas 
pessoas com deficiência para participarem, 
precisam receber serviços de apoio em sua 
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vida diária. Serviços que precisam de 
qualidade, baseado no histórico pessoal de 
cada pessoa. Assim, através deste apoio, 
além de sua inclusão na sociedade, não 
sofrerão com a segregação do preconceito. 
Tal apoio está em conformidade com o 
modelo social europeu de solidariedade - um 
modelo que admite a nossa responsabilidade 
coletiva uns para com os outros e 
especialmente para aqueles que têm 
necessidades especiais. O trabalho é fator 
chave para a inclusão do deficiente 
intelectual. Esforços especiais precisam ser 
feitos para promover o acesso destas pessoas 
ao emprego, preferivelmente, no mercado 
competitivo de trabalho. Esta é uma 
importante forma de combater a exclusão 
social e promover sua dignidade. 
(CONGRESSO EUROPEU DE APOIO ÀS 
FAMÍLIAS DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, 2002).  

Mas, para que isto aconteça, de fato, é preciso que haja uma 
mobilização, não apenas por parte do governo (por intermédio de Leis e 
Decretos, mantendo seu rigor para se cumprir as normas), mas, das 
escolas, das instituições especializadas, das empresas – que precisam 
continuar a fortalecer as medidas adequadas já em vigor. Assim, deve 
haver um aumento de esforços para se incluir, reter e promover o 
deficiente intelectual em sua força de trabalho, protegendo-o como se 
faz com a pessoa sem deficiência. Acredita-se que, para a efetivação de 
tal proposta, a mesma deva ser clara na revisão das políticas internas, a 
fim de assegurar que  pessoas com deficiência possam usufruir de 
oportunidades iguais. 

A Constituição de 1988 estabelece: “a proibição de qualquer ato 
discriminatório no tocante a salário, ou critério de admissão do 
empregado em virtude de ser deficiente (CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, art.7º, XXXI.)”.  

A Lei n. 8.213, de 1991, art. 93, explicita: “a empresa está 
obrigada a preencher os seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas com necessidades especiais qualificadas, na seguinte proporção: 
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I - até 200 empregados 2%; II - de 201 a 500 - 3%; III - de 501 a 1000 - 
4%; IV - de 1001 em diante - 5%.”  

Sobretudo, é importante e oportuno relembrar que a inclusão 
existiu na década de 50, em países arrasados pela Segunda Guerra 
Mundial. Justificava-se a adoção deste sistema, empregando-se diversas 
pessoas mutiladas. Conclui-se que, naquela época, a discriminação em 
relação às pessoas mutiladas não existiu, além de acreditar-se que essas 
pessoas retornavam ao trabalho, readaptadas ao cargo. 

O Brasil passou a adotar o sistema de cotas no início dos anos 60, 
exclusivamente, no contexto da Previdência Social, para garantir o 
retorno dos funcionários acidentados no trabalho, já reabilitados. 

Desse modo, já estando o Brasil voltado para a inclusão social, 
não mais se justificaria uma imposição do sistema de cotas, uma vez que 
é um sistema que estigmatiza as pessoas com necessidades especiais e 
vem reforçar velhos preconceitos.  

Este trabalho contou com vários exemplos positivos, citados pela 
ETHOS, evidenciando o fato de que as empresas, no Brasil, vêm 
mostrando a preocupação com a inclusão.  

É importante destacar, por exemplo, a White Martins, uma 
empresa com aproximadamente 4.200 funcionários, que produz gases 
especiais e medicinais, a qual iniciou a inclusão de deficientes há mais 
de 27 anos, por intermédio do programa de Treinamento de mão-de-obra 
das Pessoas Portadoras de Deficiência.  

Esse Programa enfatiza a inclusão de pessoas com deficiência 
intelectual, o que vem mostrar a competência do deficiente intelectual. 
Entretanto, não são todas as empresas que reconhecem no deficiente 
intelectual a sua capacidade para desenvolver cargos a eles adequados. 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização desta pesquisa, optou-se em buscar conceitos de 
estudos realizados sobre a questão do deficiente no mercado de trabalho 
na área da construção civil. Como a pesquisadora não encontrou 
material acadêmico e métodos nesta área, para substanciar a pesquisa, 
uma lacuna existiu no que concerne ao ensino teórico-prático. Optou-se, 
então, em se utilizar de algumas técnicas de acessibilidade: 
metodológica, instrumental, de comunicação e, a considerada primordial 
para o desenvolvimento da pesquisa, a acessibilidade e atitudes. 
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De acordo com Sassaki (2002), com o advento da fase da 
inclusão, hoje entende-se que a acessibilidade não é apenas física, pois 
existem barreiras de  vários tipos, também em outros contextos, que não 
só do ambiente físico. Ainda, segundo o autor, existem basicamente 
cinco contextos de acessibilidade: 

- Metodológica: sem barreiras nos métodos e 
técnica de estudos (escolar), de trabalho 
(profissional), de ação comunitária (social, 
cultural, artística), de educação dos filhos 
(familiar). [Aqui o foco da pesquisa.] 
- Instrumental: sem barreiras nos 
instrumentos, utensílios e ferramentas de 
estudo (escolar), de trabalho (profissional), 
de lazer e recreação (comunitária, turística, 
esportiva). 
- De comunicação: sem barreiras na 
comunicação interpessoal (face a face e 
língua de sinais), escrita (jornal, revista, 
livro, carta, apostila, incluindo textos em 
Braille, uso do computador portátil), virtual, 
acessibilidade digital. 
- Acessibilidade e atitudes: sem preconceitos, 
estigmas, estereótipos e discriminações, com 
as pessoas em geral. (SASSAKI, 2002). 

Almeida (2003) acredita que o modelo metodológico não pode 
ser mais aquele de fora para dentro, imposto, autoritário. Mas, não se 
pode esquecer também de que a competência está em se ver pelos olhos 
de quem aprende. É preciso falar a linguagem do aluno, ouvi-lo para 
depois modificar, gradativamente, interferindo, em cada aspecto, na 
medida do possível. 

Ainda de acordo com Almeida (2003), até hoje, o que se viu: 
[...] anos falando sobre as teorias da 
aprendizagem, sempre enfocando o 
educando: o aluno e as teorias de 
aprendizagem, os fracassos do aluno, as 
dificuldades de aprendizagem, os problemas 
culturais, os métodos, estratégias, didática de 
ensino, planejamentos, objetivos, avaliações, 
critérios, como o aluno deve aprender, como 
devo ensinar. Construir uma metodologia 
eficiente requer integração de competências, 
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levar em consideração as múltiplas 
inteligências, a inteligência emocional, os 
estilos cognitivos de aprendizagem. 
(ALMEIDA, 2003). 

No entanto, nos tempos atuais, é necessário se questionar o perfil 
do professor, no contexto do deficiente intelectual, pois existe uma 
relação de mão dupla e dinâmica. Hoje, fala-se de vínculos afetivos, de 
relações humanas, de capacitação profissional, de ética, de direitos 
humanos, de qualidade de vida e de valores. Pode-se ter o melhor 
método e a melhor teoria, ser o melhor profissional em tese, mas se não 
se estabelecer vínculos suficientes, confiáveis com a pessoa com 
deficiência, que está na condição de aluno, nada será possível, nada será 
aprendido, nada será construído, porque sequer conhecemos a nós 
mesmos (ALMEIDA, 2003). 

Segundo a Secretaria de Educação Especial – SEESP, a educação 
inclusiva precisa ter outra visão de mudança. A questão hoje está, 
exatamente, na união de todos e no pensar coletivo. O novo olhar para o 
aluno com deficiência, levanta possibilidades de mediação, admite erros 
de avaliação, mesmo que o docente acredite que sua prática 
metodológica esteja correta. 

Ainda para a Secretaria de Educação Especial : 
É preciso que o docente considere o aluno 
com deficiência como um todo e não apenas 
como parte de uma realidade educacional. No 
entanto, essa atitude implica 
responsabilidade, investigação, solicitação de 
auxílio para entender o que se passa com o 
aluno deficiente e consigo mesmo. Esta 
relação de responsabilidade pode ser 
comprometida, pois o docente está sendo co-
responsável por uma vida humana, e este tipo 
de atitude precisa ser modificado através de 
novos métodos de ensino - aprendizagem 
para enfrentar o novo e diferente. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL)  

Balerini (2003) acredita na possibilidade da inclusão da pessoa 
com deficiência, no mercado de trabalho, e questiona: “Mas por que a 
sociedade desconsidera o potencial das pessoas com deficiência?” E 
responde à própria questão: 
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A falta de qualificação para o trabalho, a falta 
de estímulo e apoio da família, a falta de 
informação e preconceito dos empregadores, 
unidos à falta de investimento do governo em 
projetos de educação e capacitação 
profissional, contribuem para que a sociedade 
desconsidere o potencial das pessoas com 
deficiência. (BALERINI, 2003). 

A falta de qualificação é um dos obstáculos para as pessoas com 
deficiência intelectual e para sua inclusão no mercado de trabalho, 
principalmente, na área da construção civil. 
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3. MÉTODO 

3.1. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE ENSINO  

Durante a pesquisa, foi utilizado um método em que se aplicou a 
prática juntamente com a teoria. No sentido prático, a pesquisadora, ao 
mesmo tempo em que executava a ação, mostrando aos alunos como 
deveria ser feito determinado trabalho, expunha verbalmente o que 
deveria ser realizado. Assim, o aluno ouvia e executava, ao invés de 
apenas ouvir, para depois executar.  

Com tal procedimento, o aluno manifestou competência, 
assimilando com maior facilidade os passos para a execução do 
trabalho. Observou-se, também, que o aluno, por meio desse método, 
mostrou maior interesse nas aulas, o que aponta para a possibilidade de 
um método, para ele, seja uma alternativa altamente viável, a qual 
desperta sua capacidade cognitiva.  

De acordo com Zuber-Skerrit (1999), aprender com experiências 
concretas e com reflexão crítica sobre essas experiências, por intermédio 
da discussão em grupo, da tentativa e erro, de descobertas e 
aprendizagem mútua, é algo que pode ser denominado como 
aprendizagem-ação. Este tipo de experiência permite-nos explorar 
nossos insigths e os de outras pessoas, para que sejamos mais eficazes 
no que fazemos, tendo como princípios: aplicar experiência, agir, 
abordar problemas reais.  

Segundo Thiollent (2009), colocando algumas noções sob a 
perspectiva argumentativa, com relação ao caso particular da pesquisa-
ação, pode-se notar que os aspectos argumentativos se encontram: 

Na colocação dos problemas a serem estudados conjuntamente 
por pesquisadores e participantes; 

Assim como nas “explicações” ou “soluções” apresentadas pelos 
pesquisadores e que são submetidas à discussão entre participantes; 

Nas “deliberações” relativas à escolha dos meios de ação a serem 
implementados; 

E também, nas “avaliações” dos resultados da pesquisa e da 
correspondente ação desencadeada.  

Em vista disso, os alunos, em função das suas características 
próprias e visões do mundo diferentes, podem identificar e buscar 
soluções criativas para os problemas que possam vir existir no decorrer 
de seu aprendizado. Em qualquer área de pesquisa, isto se mostra para o 
pesquisador que quer lidar com diferentes culturas existentes, pois as 



 
 

 
 

diferenças culturais são bastante acentuadas, exigindo cuidado durante a 
percepção e a execução de um projeto. 

3.2 DESCRIÇÃO DO CURSO 

3.2.1 Dos Participantes 

Participaram desta pesquisa 29 (vinte e nove) alunos com idade 
entre 14 (quatorze) e 34 (trinta e quatro) anos. Também foram 
entrevistadas 07 (sete) mães com idade entre 35 (trinta e cinco) e 74 
(setenta e quatro) anos. Os alunos que participaram da pesquisa são 
advindos de escolas com modalidade de ensino específico para 
atendimento às pessoas com deficiência intelectual. 

Devido à heterogeneidade dos alunos, advindos de diferentes 
instituições e com diferentes comportamentos, optou-se por se iniciar os 
cursos com alternativas adequadas aos assuntos abordados, sem 
necessidade da utilização de apostilas. Desse modo, utilizaram-se 
cartazes, figuras, revistas, o que possibilitou aflorar a atenção do aluno, 
tornando possível o atendimento a este universo, pois eram analfabetos 
todos os participantes. 

O objetivo era que, com diferentes culturas educacionais, se 
atingisse um resultado benéfico. Isto somente foi possível, em virtude de 
a pesquisadora já ter conhecimento prévio sobre o comportamento do 
aluno de cada instituição. Vale lembrar que cada instituição ministra 
diferentes oficinas terapêuticas como: hortas, artesanatos, madeiras, 
recortes de papel, tapetes confeccionados com tecido, entre outras. 
Ressalte-se, ainda, que o perfil de cada aluno está diretamente ligado a 
sua origem, sendo assim, procurou-se promover um inter-
relacionamento, no qual todos pudessem ajudar-se nas possíveis 
dificuldades que surgiriam ao longo do curso, contribuindo assim, para a 
facilitação do aprendizado. 

Sendo os alunos deficientes intelectuais (entre eles, um deficiente 
físico e intelectual), a pesquisadora utilizou de sua atuação e experiência 
prévia como docente durante suas atividades profissionais no CEFET-
MG. Assim, para se colocar em prática as aulas do curso, foi necessária 
a utilização de estratégias que viessem proporcionar um melhor 
aprendizado. Estas estratégias foram criadas, especificamente, para 
algumas aulas, nas quais se observaram maiores dificuldades de 
entendimento para o deficiente intelectual. 
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A Figura 1 foi utilizada para explicar e melhor se entender o 
objetivo de compactar um solo. Dessa forma, foi mostrado aos alunos, 
por meio da prática, como o solo compactado torna-se mais firme. 

 
Figura 1 – Densidade do solo Fonte: Manual de Compactação de Solo 

(MULTIQUIP, 2008) 

A Figura 2 mostra o que representa 1m². Este recurso foi 
utilizado, porque o aluno não assimilava a noção de metro quadrado 
apenas contando com o tamanho da cerâmica. Ou seja, ele entendia que 
se a cerâmica fosse maior, o metro quadrado também seria maior, assim 
como também o inverso: se a cerâmica fosse menor, o metro quadrado 
também seria menor.  

Exemplo: em uma área de 1m², ao usar diferentes tamanhos de 
pisos, as quantidades das placas de cerâmicas são variáveis de acordo 
com a sua dimensão. 

 
Figura 2 – Representação de um metro quadrado. 
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Com o desenho da Figura 3, Foi explicado, que o metro quadrado 
não iria variar, mas sim a quantidade de placas cerâmicas que seriam 
necessárias para cobrir o metro quadrado. Esta foi uma estratégia usada 
e com resultados satisfatórios, que facilitou a compreensão e o 
aprendizado. De modo geral, no trato com o aluno, várias estratégias 
semelhantes foram utilizadas, obtendo-se bons resultados. 

 

 

 

Figura 3 – Simulação sem escalas 

A sala de aulas e o canteiro de obras foram os espaços utilizados 
para se desenvolver os trabalhos teórico-práticos diários. A maneira 
como a pesquisadora utilizou o método de ensino – com sentido crítico, 
disciplinado para levantar questões, discutindo, indagando, procurando 
promover o saber – foi importante, uma vez que o aluno percebeu que o 
ensino-aprendizado foi facilitado.  

Portanto, apreendeu-se que para se ensinar o deficiente intelectual 
analfabeto, é necessário usar de alternativas que venham enriquecer as 
partes que envolviam pesquisadora de um lado, e aluno de outro. Com 
relação a esta questão, o importante para a pesquisadora não foi falar do 
ou sobre o aluno, mas com o aluno e saber ouvi-lo com respeito, 
observando que promover a educação é tornar possível a convivência 
entre as pessoas, assim como transmitir conhecimento é aprender e 
achar caminhos para despertar o saber. 

Sendo assim, foi importante para a pesquisadora não se prender a 
relatórios médicos, mas aproveitar, ao máximo, os diagnósticos para 
descobrir sinais que pudessem ajudar no ensino-aprendizado.  

O problema mais comum enfrentado com os deficientes 
intelectuais foi o surgimento de entraves na comunicação por parte do 
aluno. Além disso, a questão referente à concentração do deficiente 
intelectual também teve de ser levada em consideração, apresentando-se 
como algo mais difícil de ser conseguido, ainda mais porque uma sala 

Consumo 
aproximado  

6 peças 

Consumo 
aproximado  

11 peças 

Consumo 
aproximado  

23 peças 
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de aulas, naturalmente, já possui vários elementos dispersivos, como 
colegas, professor, quadro, painéis.  

Então, a realização da pesquisa, para melhor compreensão dos 
deficientes, assim como as explicações nas aulas, foi focada na 
aplicação da teoria junto com a prática, tendo sido essa mais uma 
estratégia encontrada para adequar o ensino ao aprendizado. Desse 
modo, o aluno ouvia e aplicava a prática imediatamente, ao invés de 
ouvir primeiro, e somente depois aplicá-la. Concluiu-se que, assim, o 
aluno mostrou-se mais seguro em relação ao aprendizado.  

Para o aluno surdo existem adaptações com a Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), o aluno cego conta com o BRAILLE como 
ferramenta básica. Para aquele com limitações físicas, existem as 
adaptações nos ambientes, bem como equipamentos e materiais para 
resolver os problemas do dia-a-dia. Porém, lidar com deficiente 
intelectual sem alfabetização impõe dificuldades que continuam sem 
ferramentas adequadas para a realização do ensino-aprendizado. Por 
isso, o aluno do curso tinha liberdade para perguntar aquilo que ele não 
havia entendido, quantas vezes fossem necessárias. Por outro lado, é 
importante salientar que o uso da paciência, o respeito às 
individualidades, a aceitação para repetir os conteúdos, proporcionou 
aos alunos uma reorganização de suas idéias, despertando seu cognitivo. 

3.3 REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PRELIMINARES 

Para os cursos de Ceramistas e Pintura Imobiliária foram 
contratados dois servidores do CEFET-MG para dar apoio no decorrer 
dos trabalhos. Inicialmente foi previsto, no projeto, duas professoras, 
uma para o curso de Ceramistas e uma para o curso de Pintura 
Imobiliária, além do apoio dos dois servidores contratados. Entretanto, 
um imprevisto impediu a professora designada para o curso de Pintura 
Imobiliária de iniciar os trabalhos, sendo a mesma substituída pela 
pesquisadora, que assumiu o controle integral das duas turmas.  

A pesquisadora ministrou as aulas teóricas e práticas dos cursos 
Ceramistas e Pintura Imobiliária. Assim, foi possível supervisionar as 
aulas práticas com o acompanhamento sistemático das atividades dos 
dois profissionais de apoio, uma vez que os alunos se mostravam 
capazes de acompanhar e captar os ensinamentos.  

As intervenções aconteciam quando era necessária uma 
explicação teórica e preciso detalhar passo a passo o que estava sendo 
aplicado naquele momento. O esquema de supervisão permitiu que a 
pesquisadora ensinasse por um período de dois meses. Ao final deste 
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período, a colaboração do apoio não foi mais possível, por questões 
internas no CEFET-MG. Então, para substituir os dois profissionais, o 
CEFET-MG contratou dois profissionais externos, não havendo a 
necessidade de reorganização no curso.  

Entretanto, observou-se que os alunos não se adaptaram aos 
novos profissionais. Na maneira como os alunos eram tratados pelos 
primeiros havia um diferencial positivo, por isso, foram observadas 
diferenças entre a atuação dos profissionais do CEFET-MG e dos 
profissionais externos.  

Assim, perceberam-se modificações relacionadas à regressão no 
desempenho dos alunos. Com isto, a pesquisadora procurou conhecer os 
problemas, por meio de uma reunião com os alunos, confirmando a não-
adaptação. Os alunos, então, relataram que nada havia contra os novos 
profissionais, porém, eles estavam se sentindo inúteis, porque os 
profissionais faziam todas as tarefas, desconhecendo a competência dos 
alunos, o que lhes causou estranhamento.  

No entanto, sem necessidade de modificações no curso, ainda na 
reunião, reorganizou-se o como seriam desenvolvidas as aulas 
posteriores: cada dia um aluno ocuparia o cargo de apoio-técnico, 
devido à dispensa pelo NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Especiais – CEFET-MG), dos serviços do apoio externo.  

Diante deste fato, a nova proposta mostrou a competência do 
aluno e sua postura de cidadão, pois no decorrer, até o final dos cursos, a 
estratégia usada foi usar o aluno deficiente intelectual no desempenho 
como apoio-técnico, conferindo a ele outro papel que não só o de 
aprendiz, mas também de co-participante de toda a ação.  

3.4 DO CURSO 

Cada curso foi realizado em 120 horas, em um período de 40 
dias, de segunda a sexta-feira, no horário de 14:00 às 17:30, com um 
intervalo de 30 minutos para o lanche, quando os alunos aproveitavam 
para interagir com o pessoal do CEFET-MG/Campus VI, ou seja, com 
os professores, os alunos do Curso Pró-Técnico e com os colegas da 
turma. 

3.4.1 Método ensino-aprendizagem aplicado no curso 

Toda parte empírica da pesquisa foi fotografada e filmada. As 
fotos que se seguem foram expostas de acordo com o desenvolvimento 
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das etapas construtivas dos cursos de Ceramistas e de Pintura 
Imobiliária. 

Para o início e a realização dos cursos, foram observadas etapas 
distintas: planejamento e execução. 

No planejamento, foi mostrada ao aluno a importância de se 
planejar um trabalho, sendo que é nesta etapa que se detectam e 
solucionam possíveis erros, evitando problemas futuros. Nesta etapa, 
também foram mostrados ao aluno, por meio de imagens filmadas, 
normas de conduta, manuseio dos equipamentos, ferramentas e 
materiais, assim como é possível evitar erros e acidentes prejudiciais ao 
indivíduo. Eles puderam, desse modo, discernir entre o certo e o errado 
no que concerne ao planejamento de um trabalho. 

Durante a execução dos trabalhos desta pesquisa, os alunos, 
juntamente com o monitoramento sistemático dos profissionais de apoio 
técnico, iniciaram as aulas práticas. 

3.4.2 Curso de Ceramista: Etapas Construtivas - parte prática 

O Quadro 2 detalha as etapas construtivas para a realização do 
curso de Ceramista,  assim como a carga horária referente à teoria e à 
prática, as ferramentas, os equipamentos e os materiais usados nas aulas. 
Para esta atividade no total participaram 16 alunos. 

 
Quadro 2 - Etapas construtivas e duração das aulas teóricas e práticas do curso e 

Ceramista 

Etapas 
construtivas 

Ferramentas/ 
Equipamentos/ 

Materiais 

Aula  
Teórica 
(horas) 

Aula 
Prática 
(horas) 

Observações 

1 Instruções para 
preparação da área 

No canteiro de obras 02 --- --- 

2. Movimento de 
terra 

Picareta, pá, enxada, 
carrinho de mão, balde 
de construção. 

01 04 --- 

3. Nivelamento do 
terreno 

Pá, enxada, nível de 
bolha, carrinho de 
mão. 

01 04 
Com objetivo de 
corrigir eventuais 
desníveis 

4. Compactação da 
área 

Peça de madeira com 
seção retangular 

01 08 

Não foi utilizada a 
máquina elétrica de 
compactação para 
evitar acidentes. 

5. Vistoria da área 
compactada 

--- 01   
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Etapas 
construtivas 

Ferramentas/ 
Equipamentos/ 

Materiais 

Aula  
Teórica 
(horas) 

Aula 
Prática 
(horas) 

Observações 

6. Instruções para 
dosagem do 
concreto 

Pá, enxada, carrinho 
de mão, balde de 
construção, brita, areia 
e cimento 

02 04 

Conhecer os 
materiais e 
ferramentas, bem 
como o recipiente 
para medir em 
volume as 
quantidades para o 
traço do concreto  

7. Execução das 
mestras 

Pá, enxada, carrinho 
de mão balde de 
construção, concreto, 
colher de pedreiro, 
nível de bolha, 
retalhos de cerâmica 

01 04 
Com a finalidade de 
referência de nível 

8. Preenchimento 
do contrapiso com 
concreto 

Concreto, carrinho de 
mão, balde de 
construção, enxada, 
pá.  

01 16 

Teve como 
referência de nível 
as mestras antes 
construídas 
 

9. Sarrafeamento  
do contrapiso 

 Régua de alumínio. 01 08 

Com objetivo de 
corrigir possíveis 
desníveis no 
contrapiso. 

10. Desempeno do 
contrapiso 

Desempenadeira de 
madeira, nível de 
bolha, brocha e água. 

01 08 
Necessário para 
deixar a superfície 
mais lisa 

11. Abertura da 
vala para 
travamento do 
contrapiso 

Picareta, pá, enxada, 
trena.  

01 10 

Consistiu em 
escavar uma vala de 
30 X 30 cm, em 
torno do perímetro 
do contrapiso. 

12. Travamento 
com concreto 

Carrinho de mão, pá, 
enxada, colher de 
pedreiro, concreto. 

30 min 08 

Preenchimento com 
concreto, com o 
objetivo de tornar 
mais firme o 
contrapiso. 

13. Contrapiso com 
travamento 

--- 30 min --- --- 

14. Aprendizagem 
sobre a utilização 
da máquina de 
cortar cerâmica 

Máquina de cortar 
cerâmica, esquadro de 
pedreiro, trena, 
marcador (giz). 

01 04 --- 

15. Projetando a 
distribuição de 
cerâmicas 

Trena, régua de 
alumínio, placas 
cerâmica. 

02 
 

08 
 

Esta tarefa teve 
como objetivo 
melhor distribuição  
e menor número de 
cortes nas placas 
cerâmicas. 
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Etapas 
construtivas 

Ferramentas/ 
Equipamentos/ 

Materiais 

Aula  
Teórica 
(horas) 

Aula 
Prática 
(horas) 

Observações 

16. Instruções 
técnicas sobre o 
como aplicar a 
argamassa colante 
 

Carrinho de mão, 
bandeja de plástico, 
argamassa colante tipo 
AC II,colher de 
pedreiro,desempenadei
ra denteada 

01 04 

Durante esta etapa 
alguns vídeos 
educativos cedidos 
pelos fabricantes dos 
materiais foram 
apresentados aos 
alunos 

17. Aplicação da 
argamassa colante  

Catálogos de 
fabricantes de 
argamassa colante. 

01 10 
 Assentamento das 
placas 

18. Colocação de  
espaçadores 

Espaçadores de 
plásticos 

  

Para quer se tenha 
um alinhamento 
entre as cerâmicas 
coloca-se os 
espaçadores 
plásticos. 

19. Rejuntamento 
das placas 
cerâmicas 

Rejunte, espátula de 
plástico, bandeja 
plástica, 
desempenadeira , 
raspador de rejunte. 

01 04 

A desempenadeira 
de rejunte é ideal 
para aplicação de 
rejuntes, pois facilita 
a remoção dos 
excessos de 
rejuntamento 

20. Limpeza do 
piso pronto 

Raspador de rejunte, 
balde, estopa, água, 
vassoura. 

01 04 
--- 

Total de Tempo gasto em cada etapa 21 108 
 

Total de tempo gasto em todas as etapas do 
curso de ceramista 129 horas 

 

 

Durante as aulas práticas desse curso, toda a turma participou de 
cada etapa. Assim, a pesquisadora pôde perceber qual dificuldade era 
apresentada pelo aluno, podendo corrigir possíveis falhas.  

Portanto, o objetivo das etapas foi avaliar a aprendizagem, e não 
o tempo gasto, sendo que todos fizeram as tarefas na seqüência 
detalhada. Foi permitida ao aluno a possibilidade do erro e do acerto, e, 
da mesma forma, procurou-se não se tecer críticas negativas quando ele 
errava. 

Assim, o aluno só passava para a etapa seguinte, quando 
mostrasse segurança ao desempenhar a tarefa. Para o perfeito 
funcionamento dessa estratégia, utilizou-se uma área específica de 12m², 
a qual funcionou como laboratório para o aluno, que, em um primeiro 
momento, não conseguisse assimilar a aprendizagem. Assim, o ensino-
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aprendizado ocorreu sem a necessidade de se interromper, ou mesmo 
atrasar, o desenvolvimento dos trabalhos já iniciados por alunos que já 
haviam assimilado o ensino aprendizado.  

A área total onde foram desenvolvidas as tarefas foi de 100m², 
incluindo os 12m², e funcionou como laboratório.  

É importante salientar que na medida em que os alunos iam 
adquirindo habilidade para executar determinada tarefa, imediatamente 
se prontificavam em ajudar seus colegas, explicando a tarefa que o outro 
não havia entendido.  

3.4.2.1 Etapas Construtivas 

Primeira etapa: Instruções para preparação da área 
Nesta etapa, os alunos já estavam mais próximos entre si e 

confiantes em participar de uma aula prática, isto porque a pesquisadora, 
durante sua programação, já havia mantido contato com os alunos com 
visitas feitas às instituições. As visitas aconteceram sistematicamente 
antes mesmo de serem iniciados os cursos, com objetivo de se conhecer 
o deficiente intelectual, além de seu procedimento, sua visão sobre o 
trabalho, entre outros. Iniciativa que só veio favorecer o entendimento 
sobre o comportamento do deficiente intelectual. 

A Figura 4 mostra a pesquisadora transmitindo as instruções 
necessárias para a preparação do terreno.  

 
Figura 4 – Instruções para preparação da área 
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Segunda etapa: Movimento de terra 

Na segunda etapa, após a preparação da área a ser trabalhada, 
iniciou-se a movimentação da terra com as ferramentas descritas no 
Quadro 2 com o objetivo de se atingir o nível necessário para alcançar o 
nivelamento do terreno.  

A Figura 5 mostra a movimentação do solo, que consistiu na 
retirada do solo próximo ao local, e seu lançamento sobre a área onde 
seriam desenvolvidos os trabalhos. Nesta área foram necessários os 
trabalhos preliminares de aterro, porque o local encontrava-se em 
desnível.  

 
Figura 5– Remoção do solo para preparação do terreno 

Terceira etapa :Nivelamento 

A Figura 6 mostra o nivelamento do terreno. Como já dito, tal 
procedimento se fez necessário para que fosse atingido o nível ideal, 
deixando o terreno totalmente preparado para receber os trabalhos 
posteriores.  
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Figura 6– Nivelamento do terreno 

Quarta etapa: Compactação da área 

A compactação do solo teve como objetivo torná-lo mais firme. 
Assim, para melhor compreensão dos alunos sobre a compactação, 
foram utilizados, por meio de um simples exemplo prático, como mostra 
a Figura 7, dois recipientes (garrafa plástica de refrigerante, sem o 
gargalo) com a mesma quantidade de solo solto dentro de cada um 
deles.  

 
Figura 7 – Demonstração de compactação do solo 

Com um soquete de aço, os alunos deram aproximadamente 30 
golpes sobre o solo solto em um dos recipientes. Por meio deste 
procedimento os alunos entenderam como é realizada a compactação do 
solo.  
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A Figura 8 demonstra a etapa de compactação sendo executada 
após o exemplo prático. 

 
Figura 8 - Compactação manual do solo 

Quinta etapa: Vistoria de execução da Etapa Construtiva  

A Figura 9 demonstra a pesquisadora, juntamente com os alunos, 
vistoriando o trabalho final de compactação. 

 
Figura 9 – Vistoria da compactação do solo 
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Sexta etapa: Instruções para dosagem do concreto 

A Figura 10 mostra a concentração dos alunos, quando a 
pesquisadora explica como fazer uma mistura de concreto, sem perda de 
material e de forma econômica, observando-se os critérios técnicos e 
econômicos. 

 
Figura 10 – Instruções da dosagem do concreto 

É importante destacar que a opção em fazer uma mistura manual 
do concreto, sem utilizar a betoneira, se deve ao fato de tal 
procedimento oferecer menor risco, evitando assim, acidentes de 
trabalho. 

Sétima etapa: Execução das mestras 

Na Figura 11, os alunos preparam a mestra para demarcar o nível 
do piso. A seqüência, durante a realização da tarefa, seguiu de acordo 
com as limitações de cada aluno, ou seja, aquele que tinha maior 
habilidade a executava primeiro  
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Figura 11 – Execução das mestras para execução do contrapiso 

Oitava etapa: Preenchimento do contrapiso com concreto  

Na Figura 12, o aluno está preenchendo o contrapiso de acordo 
com a referência de nível obtida com as mestras. 

 
Figura 12 – Preenchimento do contrapiso com concreto 

49



 
 

 
 

Nona etapa: Sarrafeamento do contrapiso  

A Figura 13 mostra o aluno sarrafeando o contrapiso com uma 
régua de alumínio.  

O sarrafeamento constitui-se em um acabamento feito com a 
régua de pedreiro, realizado na parte superior do contrapiso, tendo 
finalidade apenas de regularizá-lo. 

 
Figura 13 – Sarrafeando o concreto 

Décima etapa: Desempeno do contrapiso 

A Figura 14 mostra a execução do desempeno do contrapiso de 
concreto. O desempeno é o acabamento liso, obtido com o auxílio da 
desempenadeira de madeira, e preparado para receber as placas 
cerâmicas. 
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Figura 14 – Desempeno do contrapiso 

Décima primeira etapa: Abertura da vala 

Esta etapa se constituiu na abertura de uma vala de 30 x 30 cm no 
perímetro da área pronta do contrapiso, conforme mostram a Figura 
15Figura 16. 

 
Figura 15 – Abertura de vala 
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Figura 16 – Vala aberta 

Décima segunda etapa: Travamento com concreto 

O travamento consistiu em preencher, com concreto, uma vala de 
30 x 30 cm, que foi escavada em torno do perímetro da área que 
receberia as placas cerâmicas, com objetivo de torná-lo mais resistente, 
uma vez que esta área está servindo, na instituição, como 
estacionamento reservado para carros de pessoas com deficiência, 
conforme Figura 17. 
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Figura 17 – Preenchimento da vala com concreto 

Décima terceira etapa: Contrapiso com travamento 

A mostra o contrapiso com os travamentos laterais executados 

 
Figura 18 – Contrapiso com o travamento já executado 
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Décima quarta etapa: Aula prática sobre a máquina de cortar cerâmica 

Antes de iniciar a parte prática do revestimento cerâmico, a 
pesquisadora explicou, como mostra a Figura 19, o uso correto da 
máquina de cortar cerâmica. Nesta etapa, todos os alunos tiveram a 
oportunidade de manusear a máquina, até aprender seu uso correto e 
seguro. 

 
Figura 19 – Instrução de como utilizar a máquina de cortar cerâmica 

Décima quinta etapa: Projetando a distribuição da cerâmica 

Para a realização desta etapa, foi necessário um croqui para 
distribuição das placas 42cm x 42cm, na área preparada de 88m². 

Na Figura 20 a pesquisadora mostra aos alunos como medir o 
espaço para melhor distribuir as placas cerâmicas, com objetivo de se 
evitar perdas de material. 
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Figura 20 – Instrução sobre a distribuição das placas cerâmicas para assentamento 

Décima sexta etapa: Aplicação da argamassa colante (assentamento 
das placas) 

Esta etapa consistiu-se em mostrar através de filmes, cedidos por 
fabricantes de argamassa, o processo de aplicação do produto nas 
cerâmicas. 

Décima sétima etapa: Instruções técnicas sobre o  como aplicar 
argamassa colante  

A Figura 21 mostra os alunos assentando a cerâmica de acordo 
com as instruções técnicas recebidas pela pesquisadora. 

 
Figura 21 – Aplicação de argamassa no tardoz da cerâmica 
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A Figura 22 (A e B) mostra que, quando a cerâmica possui uma 
área superior ou igual a 900cm², tecnicamente, deve-se colocar uma 
camada de argamassa no contrapiso com o lado liso da desempenadeira 
e depois, com o lado denteado fazer as ranhuras na argamassa.  

No tardoz da cerâmica, deve-se colocar também uma camada da 
argamassa colante somente com o lado denteado, esse processo é 
denominado método de aplicação duplo. 

  
A) Aplicação da argamassa B) Processo final 

Figura 22 - Método de aplicação de argamassa (Fonte: GUIA WEBER, 2008) 

Décima oitava etapa: Rejuntamento das placas cerâmicas 

Na Figura 23 a pesquisadora observa a execução da aplicação da 
argamassa e a colocação dos espaçadores plásticos. 

 
Figura 23 – Aplicação da argamassa e  colocação de espaçadores 
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Décima nona etapa: Rejuntamento das placas cerâmicas 

Após o processo de colocação das cerâmicas, os alunos aplicam o 
rejunte para preenchimentos dos vazios entre as placas (Figura 24). 

 
Figura 24 – Execução do Rejuntamento do piso cerâmico 

Vigésima etapa: Limpeza do piso 
A Figura 25 mostra os alunos finalizando o trabalho com a 

limpeza, que constituiu em retirar o excesso de materiais como rejunte, 
argamassa. Após esse processo, usou-se água, vassoura e sabão, não foi 
utilizado nenhum material tóxico, evitando assim, acidentes. 

 
Figura 25 – Execução da Limpeza do piso 
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Após a conlusão das etapas de execução de revestimento 
cerâmico (Figura 26), as perspectivas foram  animadora, visto que, a 
habilidade por eles apresentada foi suficiente para que atingissem o 
objetivo proposto. 

 
Figura 26 – Etapa de execução de piso e revestimento pronta 

3.4.3 Curso de Pintura Imobiliária: etapas construtivas - parte prática 

O quadro 3 detalha as etapas construtivas para o curso de pintura 
Imobiliária, assim como a carga horária das aulas teóricas e práticas. 
Este curso contou com a  participação de 13 alunos. 

Quadro 3 - Etapas construtivas e duração das aulas teóricas e práticas do curso de 
pintura imobiliária 

Etapas 
construtivas 

Ferramentas/ 
Equipamentos/Materiais 

Teórica 
(horas) 

Prática 
(horas) Observações 

1. Recuperação 
do reboco 

Espátula, colher de pedreiro, 
escova de aço, carrinho de mão, 
pá enxada, máscara de proteção, 
luvas. 

02 15 

Foi necessário 
retirar o reboco em 
algumas áreas, além 
de retirar o entulho. 

2. Chapisco 

Colher de pedreiro argamassa, 
carrinho de mão, bandeja de 
plástico, máscara de proteção, 
luvas. 

02 06 

Foram usados para 
o chapisco: 
argamassa comum 
de cimento, areia e 
água. 

3. Emboço 

Colher de pedreiro, régua de 
alumínio, desempenadeira de 
madeira, carrinho de mão, balde, 
enxada, pá, balde, argamassa, 
máscara de proteção, luvas. 

02 10 

Foram usados para 
o emboço: 
argamassa comum 
de cimento, areia e 
água. 
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Etapas 
construtivas 

Ferramentas/ 
Equipamentos/Materiais 

Teórica 
(horas) 

Prática 
(horas) Observações 

4. Reboco 

Carrinho de mão bandeja de plástico, 
colher de pedreiro, enxada, pá, balde,  
régua de alumínio, desempenadeira, 
cimento areia e água, máscara de 
proteção, luvas. 

04 15 

Foram usados para 
o reboco: 
argamassa comum 
de cimento, areia e 
água. 

5. 
Emassamento 

Massa corrida, espátula de aço, 
desempenadeira de aço, bandeja, 
máscara de proteção, luvas. 

03 15  

6. Lixamento 
do 
emassamento 

Lixa d’água, máscara de 
proteção, luvas. 

01 15  

7. Isolamento 
com fita crepe 
de todas as 
partes que não 
receberiam 
pintura 

Fita crepe e jornal 03 4 
Isolamento das 
partes que não 
receberiam pintura. 

8. Pintura 

Tinta PVA, pincel, rolo com haste 
para pintura, estopa, luvas, 
máscara de proteção, bandeja 
para pintura. 

03 20  

9. Conclusão --- --- --- 
Figuras do trabalho 
concluído 

Total de Tempo gasto para cada etapa 
20 

horas 
100  

horas 

 

Total de tempo gasto em todas as etapas do curso 
de ceramista 

120 horas 

 

Para o curso de pintura imobiliária, as áreas utilizadas para 
execução das etapas foram as já existentes no prédio escolar do Campus 
VI do CEFET-MG. 

Primeira etapa: aula prática recuperação do reboco  

As Figura 27 (A) e (B) mostram respectivamente a pesquisadora 
ensinando como retirar o reboco desagregado da parede e após os alunos 
executam a etapa.  
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(A) (B) 
Figura 27 – (A) Pesquisadora explicando a maneira correta de retirada do 
reboco e (B) Alunos executando a retirada do reboco não aderido a base. 

Segunda etapa: Execução do Chapisco 

Após a retirada do reboco solto,foi realizada a limpeza do 
substrato, para posterior aplicação do chapisco. 

A Figura 28 mostra o aluno dosando a argamassa que será 
utilizada nas áreas a serem restauradas.  

 
Figura 28 – Preparação da mistura para execução do chapisco 
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Terceira etapa: Emboço 

A Figura 29 mostra os alunos executando o emboço na parte 
inferior da parede. 

 
Figura 29 - Aplicação de emboço 

Quarta etapa: Reboco 
Após retirar as partes danificadas do reboco, aplicou-se o 

chapisco, em seguida o emboço e finalmente o reboco, como mostra a 
Figura 30. 

 
Figura 30 – Reboco já concluído 
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Quinta etapa: Emassamento 

O emassamento consistiu na aplicação de duas demãos de massa 
corrida nos locais onde foi executada a restauração do reboco. A  mostra 
o aluno aplicando massa corrida na parede interna (Figura 31).  

 
Figura 31 – Execução do emassamento com massa corrida 

Sexta etapa: Lixar as áreas que receberam massa corrida 

A  Figura 32 mostra o aluno lixando as áreas que foram  
emassadas, com o objetivo de tornar a superfície lisa para receber a 
pintura.  

 
Figura 32 – Execução do acabamento final com lixa, para posterior pintura da 

superfície  
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Sétima etapa: Isolamento com fita crepe 

Antes de iniciar a pintura os alunos isolaram com fita crepe e 
jornal as áreas que não receberiam pintura (Figura 33). Esta etapa é 
fundamental para a proteção das áreas que não seriam pintadas. E assim 
evitar a limpeza posterior. 

 
Figura 33 – Isolamento das áreas para proteção 

Oitava etapa: Pintura 

A Figura 34 mostra os alunos pintando a parede externa, com o 
rolo na área superior da parede, e com o pincel, na área inferior fazendo 
retoques, bem como, pintando o piso da rampa com tinta adequada para 
piso.  
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Figura 34 - Pintura externa e piso interno 

Nona etapa: Conclusão do trabalho 

As imagens ,  demonstram de forma clara que o deficiente 
intelectual tem competência para desenvolver atividades na área da 
Construção Civil. 
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Figura 35 – Etapas de Pintura concluídas 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
ALUNO 

O relatório do Perfil de entrada do aluno foi dividido em cinco 
categorias: 1. atitude pessoal; 2. comportamento social; 3. 
relacionamento social; 4. aspectos emocionais e 5. atitudes para o 
trabalho (Quadro 4 –. 

Quadro 4 – Perfil de Entrada dos alunos  

1.Atitude Pessoal 
Ruim 
(%) 

Regular 
(%)  

Bom 
(%) 

 

Apresentação Pessoal 80 20   
Higiene 95 05   

2.Comportamento social 
Ruim 
(%) 

Regular 
(%)  

Às vezes 
(%) 

Bom 
(%) 

Infantil para a sua idade 70 02 02 26 
Concentração 80 05 05 10 
Confuso 50 10 20 20 
Relacionamento com os colegas 60 20 18 02 

3.Relacionamento social 
Ruim 
(%) 

Regular 
(%)  

Bom 
(%) 

Ótimo 
(%) 

Com a comunidade Escolar 0 0 20 80 

4.Aspectos Emocionais 
Bem 
(%) 

Regular 
(%)  

Ótimo 
(%) 

 

Como reage à mudança 15 80 05  
Como reage ao ser repreendido 60 30 10  
Como reage ao receber críticas 60 30 10  
Como reage ao receber elogios 60 10 30  

5.Atitudes para o Trabalho 
Ruim 
(%) 

Regular 
(%)  

Bom 
(%) 

Ótimo 
(%) 

Atitude em relação à hierarquia    100 
Qual sua postura para trabalhar em grupos   100  
Cuidados com o material da oficina   100  
Nível de aceitação em relação às normas da 
instituição 

   100 

Qual o nível de facilidade na aprendizagem 
do curso 

90 01 01 08 

Iniciativa em relação ao desenvolvimento do 
trabalho 

60 30 05 05 

Compreensão da importância dos 
equipamentos de segurança no trabalho 

   100 

Compreensão do curso como aprendizado 
para um futuro trabalho 

10 10 60 20 

Demonstração de interesse em relação a um 
emprego 

10 30 60  



 
 

 
 

4.1.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE PERFIL DE ENTRADA 

A Figura 36 demonstra os itens de Atitude Pessoal, e os altos 
valores de percentagens ruins, é  

Os alunos nos primeiros dias de aulas apresentaram-se sujos e 
com descuido de higiene, sendo que apenas 20% destes alunos se 
preocuparam de forma regular com sua aparência.  

Em relação a higiene, 95% dos alunos apresentavam mau cheiro 
no corpo, nas roupas, os pés e mãos com unhas grandes e sujas e apenas 
5% destes alunos apresentaram-se asseados. 

Apresentação Pessoal Higiene

Ruim (%) 80 95

Regular (%) 20 5

Bom (%) 0 0
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1. Atitude Pessoal

 
Figura 36 – Avaliação pessoal dos alunos conforme a apresentação pessoal e 

higiene. 

O comportamento social é apresentado na Figura 37, avaliou-se 
quatro itens: 1º comportamento infantil para a idade do aluno, 2º a 
concentração do aluno nas aulas, 3º se era confuso para entender o 
conteúdo das aulas e 4º o relacionamento dos alunos com os colegas.  

No item comportamento infantil para a sua idade, 70% dos alunos 
apresentavam esta característica; apenas 2% não apresentaram atitudes 
infantis; e 26% correspondiam a sua idade.  

Com relação a concentração, 80% divagavam nas aulas, 5% os 
concentração regular e apenas 10% concentravam-se satisfatoriamente 
nas aulas.  

No item confuso: 50% confundiam muito os assuntos abordados 
durante o curso; 10% de formar regular; e 20% manifestaram um bom 
entendimento. 
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O relacionamento com os colegas, também foi avaliado na fase 
inicial dos cursos. E o resultado ruim foi para 60% dos alunos, dados 
observados através de brincadeiras que ofendiam; 20%  tiveram 
procedimento regular; apenas 2% procederam bem em relacionar-se 
com os colegas.  

Infantil para a sua 
idade

Concentração Confuso
Relacionamento 
com os colegas

Ruim (%) 70 80 50 60

Regular (%) 2 5 10 20

Às vezes (%) 2 5 20 18

Bom (%) 26 10 20 2
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2. Comportamento Social

 
Figura 37-  Avaliação do comportamento pessoal dos alunos segundo o relatório do 

Perfil de Entrada  

A Figura 38 demonstra o relacionamento social, considerou-se 
para esta avaliação, toda a comunidade escolar, ou seja, colegas, apoio, 
pesquisadora, servidores, alunos do curso do pró-técnico. onde 20% 
tiveram um bom relacionamento e 80% tiveram ótimo  relacionamento.  
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3. Relacionamento Social

 
Figura 38 – Avaliação do relacionamento social dos alunos com relação a 

comunidade escolar 

O quarto item a ser Avaliado como Perfil de Entrada dos alunos 
foi os aspectos emocionais, e neste quatro itens foram avaliados: 1º. 
como reagem às mudanças; 2º reação a repreensões; 3º reação a críticas 
e 4º aos elogios (Figura 39).  

Como reage à 
mudança

Como reage ao ser 
repreendido

Como reage ao 
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receber elogios
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4. Aspectos Emocionais

 
Figura 39 – Avaliação dos aspectos emocionais dos alunos com relação a mudanças 

e recebimento de repreensões, críticas e elogios. 

70



 
 

 
 

A Figura 40 apresenta os itens em que todos os alunos 
demonstraram as mesmas atitudes para o trabalho, e nestes obtiveram 
ótimos resultados os seguintes itens: Atitude em relação à hierarquia, 
Compreensão da importância dos equipamentos de segurança E 
aceitação em relação às normas da instituição. Obtiveram um bom 
resultado os seguintes itens: postura com o os colegas para trabalhar em 
grupo e cuidado com o material designado para o uso durante o curso. 

Atitude em 
relação à  
hierarquia

Qual sua 
postura para 
trabalhar em 

grupos

Cuidados com 
o materia l da  

oficina

Compreensão 
da importância 

dos 
equipamentos 
de segurança 
no trabalho

Nível de 
aceitação em 

relação às 
normas da 
instituição

Ruim (%)

Regular (%) 

Bom (%) 100 100

Ótimo (%) 100 100 100

100 100100 100 100
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5. Atitudes para o Trabalho

 
Figura 40 - Avaliação dos aspectos relacionados as atitudes dos alunos para o 

trabalho. 

Os demais itens das atitudes para o trabalho são apresentados na ; 
Quanto ao nível de facilidade na aprendizagem do curso, a maioria, total 
de 90 dos alunos teve um desempenho ruim na fase inicial. Para a 
iniciativa em relação ao desenvolvimento do trabalho os percentuais 
apresentados também foram negativos, pois 60% dos alunos não 
apresentaram iniciativa para desenvolver as atividades. A Compreensão 
do curso como aprendizado para um futuro trabalho foi 10%  ruim; 10% 
regular; 60% boa e 20% ótima. Já a Demonstração de interesse em 
relação a um emprego foi 10% ruim; 30% regular e 60% dos alunos 
apresentaram interesse para o trabalho (Figura 41). 
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5. Atitudes para o Trabalho

 
Figura 41 - Avaliação dos aspectos relacionados as atitudes dos alunos para o 

trabalho. 

Na avaliação do perfil de entrada do aluno para o curso, concluiu-
se que de acordo com o entusiasmo, pontualidade e competência foram 
surgindo no decorrer do curso, o despertar para a realidade de ser 
cidadão dentro dos padrões exigidos pela sociedade. 

4.2 RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
ALUNO 

A análise dos relatórios de observação do perfil de saída do aluno 
foi dividida também  em cinco categorias: 1ª - atitude pessoal; 2ª - 
comportamento social; 3ª - relacionamento social; 4ª - aspectos 
emocionais e 5ª - atitudes para o trabalho. 

Com o perfil de entrada e saída dos alunos poderemos comprar a 
importância dos cursos realizados em vários aspectos da vida dos 
alunos. 
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Quadro 5 – Perfil de Saída dos alunos 

PERFIL DE SAÍDA 
Atitude Pessoal  Ruim 

% 
Regular 

% 
Bom 
% 

  

Apresentação Pessoal 10 4 86  
Higiene 7 3 90  
2.Comportamento social Ruim 

% 
Regular 

% 
Às 

vezes 
Bom 
% 

Infantil para a sua idade 14 9 9 68 
Concentração 41 10 5 44 
Confuso 21 58 5 16 
Relacionamento com os colegas    100 
3.Relacionamento social Ruim 

% 
Regular 

% 
Bom 
% 

Ótimo 
% 

Com a comunidade Escolar   20 80 
4.Aspectos Emocionais Bem 

% 
Regular 

% 
Bom 
% 

Ótimo 
% 

Como reage à mudança 80   20 
Como reage ao ser repreendido 90 1 1 8 
Como reage ao receber críticas 90 1 1 8 
Como reage ao receber elogios    100 
5.Atitudes para o Trabalho Ruim 

% 
Regular 

% 
Bom 
% 

Ótimo 
% 

Atitude em relação à hierarquia    100 
Qual sua postura para trabalhar em grupos   100  
Cuidados com o material da oficina   100  
Nível de aceitação em relação às normas da 
instituição 

   100 

Qual o nível de facilidade na aprendizagem 
do curso 

2 5 85 8 

Iniciativa em relação ao desenvolvimento do 
trabalho 

1 3 6 90 

Compreensão da importância dos 
equipamentos de segurança no trabalho 

   100 

Compreensão do curso como aprendizado 
para um futuro trabalho 

1   99 

Demonstração de interesse em relação a um 
emprego 

1   99 
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4.2.1 PERFIL DE SAÍDA 

O perfil de saída dos alunos mostrou uma situação bem diferente 
de quando chegaram ao CEFET-MG para iniciar os cursos como mostra 
o gráfico 7. Em relação a sua apresentação pessoal, 03 alunos 
continuaram a manter o aspecto ruim (aparência de desleixo total e 
sujos) estes perfazendo um total de 10%; 04 alunos passaram a ter o 
aspecto regular (mais ou menos limpos), enquanto 22 melhoraram 
muito, num total de 76,3%.  

Em relação à higiene, 02 alunos continuaram com aspecto ruim  
(mau cheiro no corpo, nas roupas, pés imundos, unhas grandes e sujas) 
num total de 6,9%; apenas 01 com avaliação regular  (3,4%), e os outros 
26 alunos, num total de 90%, apresentaram mudança para melhor 
(Figura 42). 

Apresentação Pessoal Higiene

Ruim (%) 10 7

Regular (%) 4 3

Bom (%) 86 90
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1. Atitude Pessoal

 
Figura 42 - Avaliação pessoal dos alunos conforme a apresentação pessoal e higiene 

após os cursos realizados 

A Figura 43 mostra que 04 alunos mantiveram a postura infantil 
para sua idade (14%); 20 alunos modificaram seu comportamento, e 
passaram a ter uma melhora significativa num total de 68%, enquanto 
05 oscilavam entre a infantilidade e uma atitude normal.  

Em relação à concentração, 12 alunos permaneceram com 
pequena atenção (41%), enquanto o mesmo número de alunos (12) 
conseguiram manter-se, mentalmente, mais presente durante os cursos, e 
assim, baixou para 05, os alunos que, às vezes, não se concentravam, 
totalizando 17%.  
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Com relação ao item confusão mental, cinco alunos (17 %) 
continuaram dependentes para tudo, enquanto 24 se tornaram 
independentes (84%). No que diz respeito ao aluno ser confuso, houve 
uma alteração significativa, apenas 9 alunos continuaram a se sentir 
relativamente confusos, com um percentual de 31%; apenas 03 alunos 
mostravam confusão e 17 modificaram suas atitudes (58,6%).  

Para os alunos, o curso além de trazer conhecimento e 
perspectivas de trabalho futuramente, também os proporcionou o melhor 
relacionamento com seus colegas, com 100% de bom.. 

Infantil para a sua 
idade

Concentração Confuso
Relacionamento 
com os colegas

Ruim (%) 14 41 21

Regular (%) 9 10 58

Às vezes (%) 9 5 5

Bom (%) 68 44 16 100
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2. Comportamento Social

 
Figura 43 - Avaliação do comportamento pessoal dos alunos segundo o 

relatório do Perfil de Saída 

Constata-se na Figura 44 que o relacionamento social dos alunos 
com os funcionários e professores atingiu um percentual de 100%. Isto 
significa que os 29 alunos tiveram comportamento exemplar. Já em 
relação aos colegas, apenas 1 aluno permaneceu no estágio inicial. No 
entanto, 28 alunos modificaram seu comportamento em um total de 
96,6%. 
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3. Relacionamento Social

 
Figura 44 – Avaliação do relacionamento social dos alunos com a comunidade 

escolar após os cursos 

A Figura 45 demonstra os aspectos emocionais: o item de como o 
aluno reage à mudança 80% reage bem; 20% ótimo.  

Quanto ao fato de ser repreendido: 90% aceita bem e 1% regular; 
1% bom; 8% ótimo.  

Quanto ao receber críticas 90% recebeu bem e com entusiasmo; 
1% regular; 1% bom.  neste caso, prevalece a aceitação quando cometia 
erro, mas às vezes duvidava, ou seja, questionava porque não poderia 
ser daquela forma o trabalho por ele desenvolvido, o que para a 
pesquisadora foi considerado fator vivaz e  8% ótimo. Ao receber 
elogios 100% sentiam sua auto- estima elevada.   
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Como reage à 
mudança

Como reage ao ser 
repreendido

Como reage ao 
receber críticas

Como reage ao 
receber elogios

Bem (%) 80 90 90 0
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4. Aspectos Emocionais

 
Figura 45 – Avaliação dos aspectos emocionais dos alunos no Relatório de Saída. 

As atitudes para o trabalho são apresentadas na : os valores foram 
100% ótimo a relação à hierarquia, 100% bom para trabalhar em grupo, 
cuidados com o material do curso e a aceitação em relação as normas da 
instituição os resultados foram novamente 100% ótimo.  

O Nível de facilidade na aprendizagem do curso teve os seguintes 
resultados: 2% ruim; 5% regular; 85% bom; 8% ótimo.  

A Iniciativa em relação ao desenvolvimento do trabalho: 1% 
ruim; 3% regular; 6% bom e 90% ótimo.  

A Compreensão quanto a importância dos equipamentos de 
segurança no trabalho foi Bom para 100% dos alunos. 

Dentro os alunos % ruim não mostrava entusiasmo como os 
demais colegas e 99% tiveram a ótima compreensão do curso como 
aprendizado para um futuro trabalho, assim como a demonstração de 
interesse em relação a um emprego. 
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Qual o nível de 
facilidade na 

aprendizagem do 
curso

Iniciativa em 
relação ao 

desenvolvimento 
do trabalho

Compreensão do 
curso como 

aprendizado para 
um futuro trabalho

Demonstração de 
interesse em 
relação a um 

emprego

Ruim (%) 1 0 1 1

Regular (%) 3 0 0 0

Bom (%) 6 0 0 0

Ótimo (%) 90 100 99 99
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5. Atitudes para o Trabalho

 
Figura 46 – Avaliação das atitudes para o trabalhos dos alunos – dados de saída. 

4.3 OBSERVAÇÃO FINAL 

Observou-se que houve evolução com diferencial positivo. 
Muitos alunos melhoraram em todos os itens avaliados, apresentando 
um maior grau de entendimento, com índices superiores ao de entrada. 
Isto veio mostrar que o curso despertou nos alunos uma nova visão para 
o mundo do trabalho. 

78



 
 

 
 

 

5 RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa foram aparecendo durante os dias 
iniciais dos cursos, e os primeiros sinais de mudança foram de 
comportamentos que surgiam de forma tímida, constrangida, mas 
espontânea, por meio de simples sorrisos. 

Algumas estratégias foram usadas para se verificar pontos 
essenciais que poderiam se tornar fator impeditivo para a capacitação 
destas pessoas. O que se percebeu foi que é preciso usar de estratégias 
específicas para uma melhor aprendizagem, quando se propõe a ensinar 
o deficiente intelectual. As expectativas dos alunos em relação ao 
trabalho, bem como a auto-estima, são positivas, demonstradas pela 
desenvoltura na realização do trabalho, bem como por sua apresentação 
pessoal. 

O trabalho desenvolvido com o aluno deficiente intelectual pode 
trazer benefícios pessoais para cada um deles, com a possibilidade de 
eles serem empregados em vários setores do mercado, pois demonstram 
segurança ao serem recrutados para o trabalho. Dessa forma, pode-se 
dizer que esta experiência proporcionou segurança aos alunos, de tal 
modo que, alguns não se limitaram a aguardar por um emprego somente 
na área da construção civil, muitos já estão trabalhando, em vários 
setores, tais como: em supermercados, no Mercado Central de Belo 
Horizonte, em empresas de limpeza, dentre outros. 

Destaca-se que os alunos que estão incluídos no trabalho, depois 
de concluírem o curso, cumprem carga horária e desfrutam de descanso 
semanal, como outro cidadão considerado normal. É importante também 
ressaltar que todos os benefícios, que algumas empresas oferecem aos 
seus funcionários, são extensivos também aos deficientes, como o plano 
de saúde, o vale transporte, o vale alimentação. 

Desta forma, conclui-se que o deficiente intelectual é capaz de 
aprender outras tarefas, tendo em vista, como dito acima, que não 
ficaram esperando trabalho somente na área da construção civil. 
Entretanto, neste caso, parece que os caminhos foram abertos, por meio 
da aprendizagem adquirida nos cursos ofertados na área da construção 
civil. 



 
 

 
 

Portanto, torna-se necessário e fundamental que seja valorizada a 
força de trabalho do deficiente intelectual, bem como, que as empresas 
possam a se adaptar para recebê-lo.  

Sendo assim, a pesquisa indica alcances de oportunidade de 
trabalho iguais voltados para o deficiente e para sua inclusão no 
mercado de trabalho. 

Para os familiares e os alunos, o treinamento recebido por 
intermédio do curso que fizeram no CEFET-MG trouxe muitos 
benefícios, além dos já citados, pois o deficiente, hoje, sente-se como 
cidadão comum, uma vez que o ócio deixou de existir, proporcionando-
lhes bem estar e segurança. 

Inclusive, alguns alunos que antes necessitavam de fortes doses 
de medicamentos psiquiátricos, hoje, já diminuíram a dosagem, ou 
mesmo, segundo informações dos familiares, já não mais necessitam de 
tais medicamentos. 

Vale citar depoimentos de alguns alunos, registrados nos 
primeiros dias de aulas: “De tanto ficar sozinho ‘garrei’ esta timidez, 
hoje já converso com meus colegas.” (Isaias). “Eu ‘tô’ gostando muito 
do curso. Nem sabia que ia fazer esse curso.” (Tiago). “Gostei muito do 
curso. Aprendi muito com vocês. Não tenho mais vergonha dos outros.” 
(Amanda). “Me sinto melhor hoje, antes eu era triste.” (Wagner). “Hoje 
eu consigo sorrir.” (Rafael). 

A figura 42 mostra ex-alunos já incluídos no mercado de 
trabalho. 
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Figura 47 – Ex-aluno fazendo a aplicação de revestimento cerâmico 
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6 CONCLUSÃO 

Na avaliação do trabalho, concluiu-se que o grupo de deficientes 
intelectuais que participou da pesquisa possuía um perfil com tendência 
otimista, caracterizado pela competência, no que concerne ao trabalho 
por eles desenvolvido na área da construção civil. Concluiu-se também 
que foi uma experiência enriquecedora para o aluno deficiente, para a 
instituição CEFET-MG, e para os alunos sem deficiência, de acordo 
com constante presença destes no NAPNE, à procura de melhores 
informações sobre o curso que estava sendo desenvolvido com o 
deficiente intelectual.  

Concluiu-se também que o método aplicado no trabalho ofereceu 
aspectos positivos na promoção da competência do deficiente 
intelectual, com relação à assimilação do ensino-aprendizagem, 
mostrados por intermédio do gráfico, no final do curso. 

6.1 DIFICULDADES APRESENTADAS  

No decorrer do trabalho, apresentaram-se algumas dificuldades 
relacionadas a seguir: 

No início do curso, a comunicação feita somente por meio da fala 
dificultou a transmissão do conteúdo teórico prático, assim como 
comentar, discutir o assunto. Concluiu-se que o aluno com deficiência 
intelectual não possuía concentração adequada, o que se comprovou 
com a ausência da sua participação. 

A dispersão do aluno, no início do curso, foi a maior dificuldade 
apresentada. Concluiu-se que a proposta da pesquisadora deveria 
adaptar-se ao meio, ou seja, ao deficiente intelectual e não o deficiente à 
proposta da pesquisadora. 

Nesta expectativa, a pesquisadora procurou estudar e aplicar 
estratégias que viessem despertar o cognitivo do deficiente intelectual 
para o ensino-aprendizagem. 

Assim, algumas estratégias foram aplicadas tais como: os 
assuntos abordados foram apresentados sem que houvesse necessidade 
de nenhuma apostila, mas por intermédio de slides, figuras, cartazes, até 
mesmo pela prática, o que possibilitou aflorar o cognitivo desses alunos, 
uma vez que eles eram analfabetos.  

Como não foi encontrada, pela pesquisadora, fundamentação 
teórica para o tema Treinamento para Aprendizagem de Pessoas com 
Deficiência Intelectual para o Mercado de Trabalho na Construção 



 
 

 
 

Civil, concluiu-se que uma das prioridades seria visitar, com freqüência, 
as instituições que lidam com esta deficiência, para que a pesquisadora 
obtivesse melhores informações sobre a deficiência intelectual.  

Sendo vivenciado pela pesquisadora, um número grande de 
alunos por turma, (16 ceramista e 13 pintura imobiliária), sugere-se, 
para que não dificulte o ensino – aprendizado número de alunos não 
superior a oito por turma. 

6.2 ELEMENTOS FACILITADORES 

As facilidades encontradas no desenvolvimento da pesquisa 
foram: o espaço físico cedido pelo CEFET-MG – Campus VI; a vontade 
e a persistência dos alunos e dos familiares; a disposição e a paciência 
da equipe envolvida – como o apoio técnico –; a aceitação, o respeito e a 
não-discriminação para com os deficientes intelectuais pelos alunos do 
curso Pró-Técnico (curso preparatório para aluno interessado em se 
inscrever e participar da seleção para o curso técnico, por meio do 
vestibular, o qual funciona no Campus VI). 

Somando-se a tudo isto, o apoio financeiro do MEC, que 
possibilitou aquisição de materiais de consumo, ferramentas, 
equipamentos de segurança, lanche diário, bem como, bolsa de estudo 
para o deficiente intelectual. Com a verba patrocinada pelo MEC, foi 
fornecido também, ao final do curso, um kit de ferramentas para cada 
aluno, com o objetivo de que eles pudessem desenvolver seus 
conhecimentos como sujeitos autônomos. Além disso, registre-se a 
formatura para entrega dos certificados, com a presença do Diretor 
Geral e o de Extensão do CEFET-MG, da coordenação, dos servidores 
do CEFET-MG, dos familiares, dos amigos, entre outros. 

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Nesta pesquisa foi utilizado um método, ou seja, estratégias 
consideradas antiquadas, tais como: a enxada para misturar o concreto, 
em substituição à betoneira; a máquina de cortar cerâmica manual, em 
substituição à máquina de corte elétrico. O objetivo foi proporcionar 
segurança e evitar possíveis acidentes de trabalho aos deficientes 
intelectuais, uma vez que em suas fichas de inscrição constava o uso de 
medicamento psiquiátrico.  

Assim, foram utilizadas a betoneira e a máquina elétrica para 
cortar cerâmica, com segurança e com um apoio técnico, tendo sido 
mostrado, antecipadamente, o funcionamento destes equipamentos, 
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assim como não se permitiu o uso de escadas com número superior a 
quatro degraus, pois se concluiu que, naquele momento, este seria o 
mais correto procedimento.  

6.4 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Ministrar, nas instituições que lidam com o deficiente intelectual, 
oficinas terapêuticas relacionadas à construção civil, permitindo, assim, 
que o deficiente intelectual sinta-se participativo e qualificado para o 
trabalho. 
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APÊNDICE I (folha 1) 
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APÊNDICE I (folha 2) 

 
 

DE USO EXCLUSIVO DA PESQUISADORA SIM NÃO 

1- Idade igual ou superior a 14 anos   

2- Possui documentação completa   

3- Endereço fixo.   

4- Declaração da Instituição de onde o candidato 
veio com indicação, que ele é matriculado e presente 
(em tal instituição). 

  

5- Disponibilidade do candidato para frequentar as 
aulas de segunda a sexta feira no horário estabelecido, 
sem prejuízo dos seus trabalhos na instituição de onde 
origem. 

  

6- Precisa de acompanhamento médico ou 
psicológico fora de casa. 

  

 
 
 

Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE II 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

 

 

 
Eu, ________________________________________________ assumo 
o compromisso de frequentar assiduamente todas as aulas do curso, 
cumprindo todos os deveres a mim atribuídos. 

 

Belo Horizonte, ____ de _____________ de 20___. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável/aluno 
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APÊNDICE III 

 
 

TERMO DE RESPONSABIIDADE 
 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________ assumo 
a responsabilidade em relação ao ir e vir do aluno(a) 
_______________________________________ assiduamente durante o 
período de realização do curso. 

 

Belo Horizonte, ____ de _____________ de 20___. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável/aluno 
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APÊNDICE IV 

FICHA DE AVALIAÇÃO DIÁRIA 
 
 

Nome do Aluno 
Mês/Ano 

Tarefa 
Executada 

Tempo 
Gasto 
H/M 

Conceito 
Semana B R N/C 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Legenda: 
Tempo Gasto:  
H = horas 
M = minutos 
 
Conceito:  
B = bom    
R = regular   
N/C = não conseguiu 
 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE V 

Instrumento de Autorização de Uso de Imagem, Som e Voz e Licença 
de Direitos Conexos para Toda e Qualquer Obra Audiovisual   
PROJETO “DESPERTANDO TALENTOS” 

Eu _____________________________________________, inscrito sob 
o registro geral de número ____________________________________, 
abaixo assinado, autorizo sem ônus e com exclusividade  ao NAPNE na 
Pessoa da Professora Percília Melgaço de Morais, em caráter 
irrevogável e irretratável, fixar e reproduzir, em obra audiovisual, a 
minha imagem/conexos (captada em qualquer suporte visual), para o 
Projeto “DESPERTANDO TALENTOS” e/ou voz, e/ou interpretação 
                                          em como licencio os direitos de natureza 
patrimonial,  decorrentes de minha participação na obra audiovisual 
acima mencionada, podendo a obra ser reproduzida em obras novas, 
modificada, serem inseridos logotipos e comercializada dentro do site 
do CEFET-MG, em ambientes eletrônicos e/ou qualquer meio apto à 
gravação e leitura de informações eletrônicas incluindo, mas não se 
limitando a ambientes na Internet (principalmente, mas não só, 
disponibilizado no www.cefetmg.br), Intranets, demais redes públicas 
ou privadas de dados, dispositivos móveis, tais como celulares, 
dispositivos de mão, computadores e aparelhos com capacidade de 
processamento de informações, mídias físicas, como CDs, DVDs, 
cartões de memória, discos rígidos ou quaisquer outros suportes à 
informação eletrônica, assim como mídias tradicionais, como TV aberta 
e a cabo, papel impresso e assemelhados, bem como, a exibição em 
salas de cinema e nos locais nos quais serão realizados os eventos do 
projeto, sem limites de tempo, território, número de exibições e tiragem. 

Nome: ___________________________________________________  

Responsável por: ___________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

Cidade: ______________________________UF: __________  

R.G.: ____________________________  

CPF: ____________________________ 

 
 

Assinatura do Responsável 

Belo Horizonte,........ de ........................................... de 2010 
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ANEXO A 

 

 
 

107



 
 

 
 

ANEXO B 
 

 

“ E assim entrei na história do Despertando Talentos 

Conheci Percília Melgaço por ocasião de minha inscrição no 
vestibular do Letras Libras-BH em 2007. Como trabalho na Diretoria de 
Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação de Minas 
Gerais, logo uma conversa sobre a educação inclusiva fluiu entre nós. E 
assim fiquei sabendo do seu Projeto Despertando Talentos. Fotógrafa 
por convencimento e amadorismo, ofereci-me para  fotografar e fazer 
alguns clipes do desenvolvimento das aulas práticas do Projeto.   

Logo na primeira aula pude perceber a grandeza da ação que ali 
começava. Alguns jovens tímidos, desalinhados , mas, extremamente 
bem  dispostos , espalhados  pelo pátio do CEFET/ Campus 6,  ouviam 
as instruções com avidez e esforçados, não perdiam  nenhum detalhe. 
Então também vi o futuro que Percília viu: a necessidade daqueles 
alunos de que alguém confiasse neles, de que alguém acreditasse que 
eram homens e mulheres capazes de serem produtivos,  e sobretudo, que 
lhes fizesse crescer a auto-estima, para que se sentissem, como todo ser 
humano tem direito de sentir, valorizados. 

As aulas foram se somando e meu trabalho tornou-se um prazer: 
o de desfrutar do desabrochar da identidade de cidadão daquelas turmas 
de alunos, amáveis, obedientes e humildes. Em meio as trenas, marcos, 
pás, cerâmicas e cimento, dia após dia, a professora Percília se 
movimentava por aqui e ali apontando uma técnica, um detalhe, uma 
experiência. 

No campo de trabalho, frequentemente ouvíamos uma canção. 
Como esquecer-me do Júlio, assentado no chão, burilando o cimento e 
cantando uma música, pedindo por um mundo melhor: “depende de nós, 
o que foi ou ainda será....” Ah! Esse Júlio, que tem  acentuada disfunção 
neuromotora, é um jovem totalmente sem família, chamava sua 
professora de “meu bem” e, acreditem, até aprendeu com o Projeto 
Despertando Talentos que podia sonhar: como no dia em que o 
fotografei, apoiado em uma das mesas do NAPNE, com os óculos de 
Percília, fazendo de conta que lia sua agenda e anotava e que um dia ele 
possa chegar lá! 

A mudança na aparência dos alunos era gritante. Agora usavam 
gorros, camisetas coloridas, mochilas de chaveirinhos, cabelos com gel, 
chapinhas, alisamentos e sorrisos bem largos, escancarados, como de 

108



 
 

 
 

quem não tem mais vergonha de si mesmo. Assim, como o sorriso de 
Amanda, não mais escondido por detrás dos ombros, mas seguro, como 
o de alguém que encontrou um prumo. 

As mães, que vinham trazer os filhos para as aulas, davam 
comigo um dedinho de prosa. O documentário registra estes momentos. 
Momentos tão importantes, filmados ao acaso, mas que comprovam o 
dito popular: uma imagem vale mais que mil palavras. Bem, para 
encurtar a conversa: acho que as imagens feitas do Despertando 
Talentos, falam por milhares e milhares de palavras, que poderiam ser 
ditas por uma imensidão de pessoas que têm necessidades especiais , na 
busca de uma chance, uma oportunidade de aprender, como esta que 
Percília proporcionou ao seus alunos . 

Maria Lúcia Mansur Bomfim de Oliveira” 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 

 
Desenho em papel da aluna Amanda 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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ANEXO K 

 

Assunto: Relato Robson 

Para: "Percília" perciliamelgaco@yahoo.com.br 

Data: Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2010, 14:40 

À Coordenadora 
Profª Percília Melgaço de Morais 
NAPNEE/CEFET-MG 

 
Relato sobre o aluno Robson José dos Santos, curso de ceramista.  
Antes tinha incertezas e dificuldades de relacionamento, depois do curso, passou a ter 

autoconfiança. Melhorou o relacionamento interpessoal, ampliando seu grupo de convívio com 
autonomia.  

Levou a passagem do desejo de aprender inconsciente à intenção consciente de 
aprender, desenvolvendo assim habilidades de auto direção, ação, autocrítica e persistência.  

Trouxe a capacidade de conviver, convencer e negociar.  
Conseguiu, durante o curso, distinguir coisas que o mundo trás, ideias boas e ruins 

diante das diversas deficiências, podendo diferenciar condutas boas ou más, percebendo que 
dentro de uma equipe tem quem levanta e quem derruba com pensamentos e atitudes.  

Teve capacidade de escolha para o bem moral.  
Enquanto aguarda oportunidade de trabalho registrado, já que se sente capacitado para 

o mesmo, utiliza as técnicas adquiridas nos trabalhos que realiza na Escola Oficina da Creche, 
como nos trabalhos em cerâmica e madeira, tendo assim, algum retorno monetário, pois seus 
trabalhos além de elogiados são vendidos.  

Passou a ensinar aos colegas que o admiram pela força de vontade.  
Está superando as dificuldades se tornando assim uma PESSOA EFICIENTE. 
Relata com alegria, ter trabalhado com Percília (muito enérgica) e Quirino (grande 

companheiro). Fala sobre a construção de uma rampa, para cadeirante, em que participou com 
opiniões, na construção e testando a utilidade da mesma.  

Construindo assim na equipe, colaboração, participação e elaboração do trabalho  com 
entusiasmo, dentro do que o curso oferecia.  

Temos muito a agradecer pela oportunidade que nos foi oferecida, declarando termos 
percebido a sensível melhora existencial de uma pessoa, para nós, valorosa, que carregava 
consigo inclinação suicida e que atualmente se agarra à vida, trabalhando, estudando, 
frequentando academia, fazendo natação.  

 
Que Jesus esteja presente nas nossas vidas.  
 
Profª Regina  
Creche Bom Pastor  
Departamento Cultural  
Escola e Oficina do Brincar  
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ANEXO L 

CURSO CERAMISTA 

 

As Figuras apresentadas a seguir não fazem parte do capítulo quatro 
“Métodos Aplicados”, no entanto, são aqui apresentadas pois 
demonstram algumas das sequências de aprendizado dos alunos durante 
o curso de Ceramistas. 

 
Aula prática inaugural 

  
Pesquisadora explicando as etapas de cada atividade 
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Pesquisadora mostrando aos alunos o tardoz da peça cerâmica 

 

 
Um momento de solidariedade entre os alunos durante a aula 
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O aluno com deficiência múltipla preparando para descer da cadeira 

 

 
Aluno com deficiência múltipla assentando a cerâmica   
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Pesquisadora auxiliando na marcação do local de aplicação das peças 

cerâmicas 

 
Detalhes do erro cometido, insuficiência de argamassa 
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Piso concluído 

 

 
1ª Turma do curso de ceramista sobre o piso pronto 
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ANEXO M 

CURSO PINTURA IMOBILIÁRIA 

As Figuras apresentadas a seguir não fazem parte do capítulo quatro 
“Métodos Aplicados”, no entanto, são aqui apresentadas pois 
demonstram algumas das sequências de aprendizado dos alunos durante 
o curso de Pintura Imobiliária. 

 
Instrução sobre como misturar argamassa industrializada 

 

 
Estado de conservação da parede 
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Reboco de paredes 

 

Alunos lixando a parede 
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Execução da pintura externa 

 
Execução da Pintura Interna 
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Apoio auxiliando o aluno na atividade 

 
Execução dos acabamentos de pintura 
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Auto estima da aluno na fase inicial do Curso 

 
Autoestima da aluna na fase de conclusão do Curso  
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Platéia da Cerimônia de Formatura dos alunos 

 

 
Cerimônia de entrega dos diplomas 
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Comemoração após a cerimônia de formatura 
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