3

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UMA ALTERNATIVA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
SILVA, Adriane Giugni da - UEPA/LEPED 
PALHANO, Eleanor Gomes da Silva - UFPA/UNAMA 
GT: Educação Especial/ n.15
Agência Financiadora: Não contou com financiamento.

A crise por que passa o capitalismo, amplia e aprofunda as desigualdades entre as nações, contribuindo para a destruição de postos de trabalho  desemprego estrutural –, destruindo de forma impiedosa as conquistas dos direitos sociais da classe trabalhadora, alcançadas através de séculos. A perda de postos de trabalho é produto direto do processo intensivo do uso da tecnologia e como se vê, a falácia de que o desenvolvimento econômico diminuiria as desigualdades internacionais, regionais e locais, é uma estratégia utilizada pelo capital para amenizar suas crises e dar continuidade ao processo de sua reprodução, por meio da ampliação de suas taxas de lucro.
Chesnais, sobre o processo de mundialização do capital, sinaliza que: 
A destruição de postos de trabalho, muito superior à criação de novos empregos, não é só uma espécie de fatalidade atribuída a ‘tecnologia’ em si mesma. Ela resulta, pelo menos em igual medida, da mobilidade de ação quase total que o capital industrial recuperou, para investir e desinvestir à vontade, em casa ou no estrangeiro, bem como da liberalização do comércio internacional. [...] O resultado disso tudo, mede-se em postos de trabalhos destruídos, muito superiores aos novos empregos. (CHESNAIS, 1996, p. 304; 307).
Nos últimos trinta anos, vários países de capitalismo periférico regrediram em sua situação econômica e social. Como conseqüência, os trabalhadores, de uma forma geral, mais especificamente os do capitalismo de periferia, estão cada vez mais fragilizados pelo processo de globalização/mundialização da economia. 
Observa-se que as contradições da sociedade contemporânea se encontram na base econômica de seu modo de produção. Assim, quando se fala em produção, depreende-se que está em jogo um determinado nível de desenvolvimento social, razão pela qual o capital articula seus planos da dominação e da produção. 
Entende-se, entretanto, a semelhança de Altvater, que este novo modelo de produção é mais uma forma de engodo é, “[...] uma ilusão, e por isto uma desonestidade, alimentar e difundir a idéia de que todo o mundo poderia atingir o nível industrial semelhante ao da Europa, da América do Norte e do Japão” (ALTVATER, 1995, p. 28). Ao final desse processo de reprodução do capital, instaura-se níveis de pobreza absoluta, e, ao mesmo tempo, assiste-se a destruição parcial das forças produtivas e o crescimento de uma nova ordem social, sob a égide do neoliberalismo.
No Brasil, a formação profissional da pessoa com deficiência vem sendo amplamente discutida no âmbito da Educação, a partir do pressuposto de que o trabalho constitui-se em uma via de inclusão social da população com deficiência e, conseqüentemente, em uma forma de minimizar os problemas que a afligem. 
O termo Formação Profissional, em seu significado mais amplo, refere-se aos processos educativos capazes de possibilitar ao indivíduo a aquisição de conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais, relacionados à produção de bens e serviços, sejam estes desenvolvidos tanto na escola quanto nas empresas. 
Quando considerada como etapa complementar, a educação profissional oferecida à população jovem/adulta, quase que exclusivamente, favorece o adestramento desses sujeitos trabalhadores. Como afirma Machado, 
[...] complementar significa completar, rematar o que está faltando, agregar às habilidades básicas as específicas, que seriam as que caracterizariam a educação profissional. Vê-se aqui uma redução do conceito de educação profissional ao campo das habilidades específicas, o que vai contra a corrente do entendimento encontrado nos meios mais avançados que se dedicam a esta reflexão [...]. (MACHADO, 1999, p. 15).
Os serviços de formação profissional quando executados em oficinas abrigadas ou protegidas, como no caso de pessoas com deficiência mental, situados em instituições especiais ou em apêndices destas, proporcionam, segundo seus projetos pedagógicos, atividades consideradas profissionalizantes., remuneradas ou não, com o objetivo de incluir socialmente essas pessoas por meio do trabalho.
Percebe-se, entretanto, em um contexto marcado pela competitividade, que a formação profissional promovida em oficinas assume um caráter restrito de adestramento da mão-de-obra e de adaptação do produtor direto ao posto de trabalho, caracterizando-se como uma produção pautada no modelo taylorista-fordista. Nestes termos, a formação profissional pode ser identificada como uma via de estigmatização.
O ensino profissional merece, na atualidade, análise crítica de seus objetivos e finalidades. No tocante a educação profissional das pessoas com deficiência mental, as dificuldades são ainda maiores. No que tange às exigências da sociedade, esses indivíduos são vistos como merecedores da caridade pública em função de seu comprometimento cognitivo. O desempenho esperado das pessoas com deficiência mental é sempre inferior ao de um indivíduo “normal”, “[...] como se lhes faltasse a própria essência da humanidade, a racionalidade” (DE PAULA, 1996, p. 99-100).

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Os projetos de formação profissional como princípio educativo, voltados para a educação da pessoa com deficiência, devem evidenciar à sociedade que o trabalho produtivo possibilitará a esses sujeitos sua objetivação como ser social, pois é por meio dessa ação  o trabalho  que o ser humano cria riqueza e produz valor.
Neste sentido concorda-se com Tomasini ao afirmar que:
A visão limitada em relação à capacidade do deficiente mental nos parece ser um problema que não diz respeito única e exclusivamente à sociedade “de fora”. Diz respeito, também, a todos nós, ditos pessoas especializadas, que lidam cotidianamente com esta parcela da população [brasileira]. (TOMASINI, 1996, p. 129).
Entretanto, é preciso compreender que se por um lado a pessoa com deficiência possui capacidades, por outro ela também possui especificidades que não podem ser ignoradas ou escamoteadas. Isto é, suas limitações e possibilidades lhes são próprias, como são próprias as limitações e possibilidades de cada sujeito social, mas isso não significa que possam concorrer de maneira igual entre si. Tampouco significa que o possam fazê-lo em igualdade com todos os demais sujeitos sociais.
Ocorre que a inclusão no mercado de trabalho, na sociedade do capital, é por si só excludente, pois mantém critérios de aceitabilidade ou de rejeição permanentes que independem de características pessoais, haja vista que perpassam por questões de interesse, de poder, de apradinhamento, etc.; mas também levam em consideração fatores como ausência de anomalias físicas e mentais, competência profissional, eficiência pessoal e marketing pessoal O termo marketing pessoal é hoje utilizado nos meios profissionais, especialmente no ramo da administração e de marketing, para identificar formas de autopromoção pessoal..
Nessas questões encontram-se um dos elementos mais importantes para a compreensão da problemática da formação profissional das pessoas com deficiência, uma vez que determinados estudos sobre alternativas de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho priorizam a educação profissional como etapa terminal.
Precisa-se proceder a reflexões constantes sobre o trabalho que deve ser desenvolvido com as pessoas com deficiência, pois a presença de limites é uma constante na vida de todos os seres humanos, relacionados especificamente a uma graduação ou diversificação dos mesmos.
A compreensão de que o limite existe em relação a todos deve ocorrer a fim de que os limites maiores, em termos intelectuais, possam ser melhor aceitos na sociedade competitiva e, principalmente, em relação ao mundo do trabalho, uma vez que este representa a auto-realização do ser humano.
Mantoan, a respeito da pessoa com deficiência mental, enfatiza que:
[...] hoje, nenhum modelo educativo pode ignorar as características do funcionamento das pessoas que apresentam incapacidades intelectuais, sem considerar a interação destas com o meio [...] É comum verificar que a educação das pessoas com deficiência mental não procura adaptar o objeto de aprendizagem às características do funcionamento mental que são próprias desses alunos. Eles devem corresponder, como as pessoas normais de sua idade, às expectativas da escola, ou seja, de um meio cognitivo que não está previsto para eles e, muitas vezes, nem mesmo para seus pares, sem deficiência. Esta situação redunda, então, em fracasso escolar e traz conseqüências sobre a imagem social e a auto-estima dos educandos em geral e, principalmente, para os que apresentam déficits intelectuais. (MANTOAN, 1996b, p. 4-5).
Diante desse cenário, algumas opções metodológicas colocam-se hoje no centro das análises da formação profissional, relacionadas à educação e ao emprego inclusivo. Há, no entanto, que se compreender que o conceito de educação compreende o de formação integral do sujeito, ou seja, compreende a formação em todas as dimensões: humanas, culturais, afetivas, estéticas, físicas e biológicas – formação omnilateral, voltada para o desenvolvimento e emancipação do sujeito.
Alguns estudos sobre a formação profissional de pessoas com deficiência no Brasil (GOYOS, 1986; MANZINI, 1989; SILVA, 2000) relatam sobre as condições de funcionamento das oficinas pedagógicas e/ou protegidas. Essas, ainda em funcionamento em diversas instituições brasileiras, apresentam uma realidade pouco animadora, haja vista que propiciam o isolamento do trabalhador com deficiência do mundo externo e do próprio mundo do trabalho. Além disso, o trabalho nesse contexto é exercido por meio de subcontratos, os quais não representam os direitos dos aprendizes/trabalhadores, portanto desfavoráveis para os mesmos, e é promovido por intermédio de programas que possuem uma tessitura rígida e inadequada, diante de objetivos que se pretendam inclusivos sociais.
Verifica-se assim a presença de contradições resultantes do desafio de compatibilizar as atividades do ensino com as da produção, de conciliar as necessidades pessoais do aprendiz/trabalhador com as necessidades do mercado (GOYOS, 1996; MANZINI, 1998; SILVA, 2000), resumindo o trabalho, categoria fundante de realização do ser social, em mero meio de sobrevivência. Dessa forma, não se tem clareza dos benefícios ou dos beneficiários da formação profissional, uma vez que ser egresso de uma instituição profissionalizante dificulta a inclusão social, objetivo final das instituições que promovem a formação profissional. (AMARAL, 1994, p. 133).
Desta maneira, é preciso superar a imediatez e o espontaneísmo das diligências concernentes à educação e trabalho de pessoas com deficiência, ultrapassando o uso simples e limitado dos sentidos e da memorização e abrindo caminho para sua atividade livre e consciente, privativo de sua humanidade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se, portanto, que se devam criar mecanismos reais de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois é por meio do trabalho que o homem é capaz de incorporar em si o próprio mundo, produzindo a sua plena humanização.
Se a formação profissional for efetivada levando-se em conta o contexto social e histórico da humanidade, rompendo-se com práticas assistencialistas e filantrópicas que limitam o trabalho à reprodução artesanal e manual, poder-se-á oferecer à pessoa com deficiência a possibilidade de mediar suas relações no e com o mundo, constituindo-se o trabalho em uma via de inclusão social e criando-se possibilidades concretas para a sua própria humanização, a sua cidadania, a sua omnilateralidade.
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