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RESUMO 

O processo de inclusão social para as pessoas com deficiência apresenta grandes 
desafios em diversas áreas sociais, os quais são decorrentes de um processo 
histórico que buscou, durante anos, a “normalização”, enfocando procedimentos 
médicos de reabilitação. Entretanto, quando se passa a considerar o paradigma da 
inclusão, que tem como premissa a equidade de direitos e acessos a diferentes 
campos, podemos perceber alguns avanços significativos. Na busca de contribuir 
com esse processo é que se propôs o Protótipo Regional do Índice Olga Kos de 
Inclusão das Pessoas com Deficiência - IOKI_PCD. O trabalho que ora apresentamos 
é resultante da segunda fase da pesquisa, que teve como objetivo produzir, a partir 
da melhoria do protótipo proposto, um instrumento que possibilite a identificação do 
perfil e o grau de inclusão das pessoas com deficiência, de forma a caracterizar as 
principais barreiras à sua participação na sociedade, para melhor compreender a 
influência de fatores pessoais, sociais e ambientais no cotidiano de vida da pessoa 
com deficiência. No desenvolvimento da investigação observou-se os eixos teóricos: 
Escolaridade, Trabalho, Renda, Participação em serviços de reabilitação, Limitação 
de Atividades, Tecnologia Assistiva e Participação Social, delimitados na primeira fase 
da pesquisa. Tomaram parte do estudo 146 pessoas com deficiência. Para o seu 
encaminhamento foi feita a escuta por meio de diferentes técnicas de recolha de 
dados: questionário, grupo focal, entrevistas individuais, shadowing e escuta 
territorial. Para análise dos dados quantitativos do questionário utilizou-se de métodos 
estatísticos descritivos (frequência e percentuais). Aplicou-se também uma Análise de 
Variância para identificar as possíveis diferenças entre médias utilizando o Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS). Já para a análise dos dados advindos dos outros 
métodos de caráter qualitativo, foi feita a análise por meio da Análise de Conteúdo. 
Os resultados indicaram que a população estudada é caracterizada majoritariamente 
por indivíduos do sexo feminino, solteiros, com idade entre 30 e 59 anos, de cor 
branca e pertencentes à classe E. Em sua grande maioria, o público foi constituído de 
indivíduos com deficiência intelectual. Poucos indivíduos apresentam doenças 
preexistentes. Dentre os que apresentam, destacam-se problemas psiquiátricos que 
implicam em uso de medicação de uso contínuo como os fármacos para depressão e 
ansiedade. Além disso, um pequeno grupo faz uso regular de medicamentos para o 
problema de hipertensão arterial. No que diz respeito ao eixo teórico Educação, 
identificou-se que a maioria dos participantes estuda em Escola Especial e, 
provavelmente este corresponda a um dos motivos que explique o fato do grupo não 
ter vivenciado situações sucessivas de fracasso escolar, como é o caso da 
reprovação. Sem sombra de dúvida, um problema correspondeu à distância entre a 
escola e os domicílios, agravados sobretudo pela insuficiência de transporte público. 
Dentre os participantes do estudo que estudam em escola regular, uma minoria 
apresenta sala de recursos e as que apresentam não são substancialmente 
acessadas pelo grupo. 
No que diz respeito ao Eixo “Trabalho e Renda”, o grupo investigado apresenta renda 
associada ao auxílio do Governo Federal para PDC. Somente uma minoria tem 
espaço no mercado de trabalho, 2,74%. De modo geral, as funções desempenhadas 
envolvem baixa demanda cognitiva e com faixa salarial baixa, com renda mensal 
predominante de até 1.5 salários mínimos. Dentre os que trabalham, 50% mudou de 
emprego nos últimos dois anos. Em relação à aceitação em convivência com pares, 
os ambientes de trabalho parecem ser caracterizados por harmonia e boas interações. 
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Não foram identificadas promoções nas atividades profissionais, o que sugere 
oportunidades restritas de progressão nas carreiras em face da deficiência. Todos 
indicaram relativa autonomia para o exercício das atividades laborais. 
No que diz respeito ao Eixo ao Acesso às Tecnologias Assistivas, o grupo 
fundamentalmente constituído por indivíduos com deficiência intelectual faz uso 
predominante de computadores, celulares, tablets, não se configurando uma 
necessidade de equipamentos específicos, o que poderia ocorrer no caso de outras 
deficiências. Em particular, no que tange ao Eixo “Acesso aos serviços de 
reabilitação”, a população estudada carece em algumas situações de atendimento 
médico especializado e serviços de apoio específicos, o que, na maioria das ocasiões, 
não é assegurado pelos SUS. Além disso, quando acontecem, os processos são 
muito morosos e burocráticos e, grande parte das vezes descontinuados, 
caracterizando a dificuldade de acesso. Uma das consequências é o de que o 
tratamento acaba custeado por meio de recursos dos familiares, o que retrata a 
desvantagem social e amplia o abismo econômico entre esses grupos e as camadas 
mais abastadas. Finalmente, no que se refere ao Eixo da “Participação Social” 
identificou-se que a convivência é restrita, marcada pelas interações com os familiares 
e amigos mais próximos. Não raro que os processos familiares sejam marcados por 
situações de superproteção. Outro obstáculo para a participação social em contextos 
externos, reconhecidamente, corresponde ao acesso ao transporte. As instituições 
religiosas acabam por cumprir um papel importante de acolhimento e, grande parte 
das vezes, constituem-se no único espaço de interação externo ao núcleo familiar. As 
atividades culturais, de esporte e de lazer no grupo são muito reduzidas e as 
oportunidades são asseguradas por poucas organizações sociais. Por fim, a 
participação política é praticamente inexistente e não envolve, nem mesmo a 
participação dos familiares em grupos ativistas associados às causas das 
deficiências. Os resultados desse estudo oferecem implicações para políticas públicas 
na área da saúde, educação, transporte, trabalho, cultura, esporte e lazer. Além disso, 
são levantadas implicações para a ciência no que diz respeito à inclusão escolar no 
contexto da educação. Todas estas implicações são tratadas nas considerações finais 
do presente relatório. 

Palavras-chave: Índice; Inclusão; Pessoas com Deficiência. 
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The process of social inclusion for people with disabilities presents great challenges in several 
social areas, which are the result of a historical process that sought, for years, “normalization”, 
focusing on medical rehabilitation procedures. However, when we consider the inclusion 
paradigm, which is premised on equal rights and access to different fields, we can see some 
significant advances. In order to contribute to this process, the Regional Prototype of the Olga 
Kos Index for the Inclusion of People with Disabilities - IOKI_PCD was proposed. The work 
that we present here is the result of the second phase of the research, which aimed to produce, 
from the improvement of the proposed prototype, an instrument that makes it possible to 
identify the profile and the degree of inclusion of people with disabilities, in order to 
characterize the main barriers to their participation in society, to better understand the 
influence of personal, social and environmental factors in the daily life of people with 
disabilities. In the development of the investigation, the theoretical axes were observed: 
Education, Work, Income, Participation in rehabilitation services, Limitation of Activities, 
Assistive Technology and Social Participation, defined in the first phase of the research. 146 
people with disabilities took part in the study. For its referral, listening was carried out through 
different data collection techniques: questionnaire, focus group, individual interviews, 
shadowing and territorial listening. To analyze the quantitative data of the questionnaire, 
descriptive statistical methods were used (frequency and percentages). An Analysis of 
Variance was also applied to identify possible differences between means using the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS). As for the analysis of data from other qualitative 
methods, the analysis was performed using Content Analysis. The results indicated that the 
population studied is mainly characterized by female individuals, single, aged between 30 and 
59 years, white and belonging to the E class. Most of the public was made up of individuals 
with intellectual disabilities. Few individuals have preexisting diseases. Among those who 
present, psychiatric problems that imply the use of continuous medication, such as drugs for 
depression and anxiety, stand out. In addition, a small group makes regular use of medication 
for the problem of high blood pressure. With regard to the theoretical axis Education, it was 
identified that most participants study in a Special School and, probably, this corresponds to 
one of the reasons that explains the fact that the group has not experienced successive 
situations of school failure, as is the case of the disapproval. Undoubtedly, one problem 
corresponded to the distance between the school and the homes, aggravated above all by the 
lack of public transport. Among the study participants who study in a regular school, a minority 
has a resource room and those that do are not substantially accessed by the group. With 
regard to the “Work and Income” Axis, the investigated group has income associated with the 
Federal Government assistance for PDC. Only a minority, more specifically, has space in the 
job market, 2.74%. In general, the functions performed involve low cognitive demand and a 
low salary range, with a predominant monthly income of up to 1.5 minimum wages. Among 
those who work, 50% have changed jobs in the last two years. Regarding acceptance in 
coexistence with peers, work environments seem to be characterized by harmony and good 
interactions. Promotions in professional activities were not identified, which suggests restricted 
opportunities for career advancement in the face of disability. All indicated relative autonomy 
for the exercise of work activities. With regard to the Axis of Access to Assistive Technologies, 
the group basically made up of individuals with intellectual disabilities makes predominant use 
of computers, cell phones, tablets, not configuring a need for specific equipment, which could 
occur in the case of other disabilities. In particular, with regard to the Axis “Access to 
rehabilitation services”, the population studied lacks in some situations specialized medical 
care and specific support services, which, in most cases, is not provided by the SUS. In 
addition, when they happen, the processes are very time-consuming and bureaucratic and, 
most of the time, discontinued, characterizing the difficulty of access. One of the 
consequences is that the treatment ends up being funded through family resources, which 
portrays the social disadvantage and widens the economic gap between these groups and the 
more affluent strata. Finally, with regard to the “Social Participation” Axis, it was identified that 
coexistence is restricted, marked by interactions with family members and closest friends. It is 
not uncommon for family processes to be marked by situations of overprotection. Another 
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obstacle to social participation in external contexts, admittedly, corresponds to access to 
transport. Religious institutions end up playing an important role in welcoming and, most of the 
time, they are the only space for interaction outside the family nucleus. Cultural, sport and 
leisure activities in the group are very limited and opportunities are provided by few social 
organizations. Finally, political participation is practically non-existent and does not even 
involve the participation of family members in activist groups associated with the causes of 
disabilities. The results of this study offer implications for public policies in the areas of health, 
education, transport, work, culture, sport and leisure. Furthermore, implications for science are 
raised with regard to school inclusion in the context of education. All these implications are 
addressed in the concluding remarks of this report. 

Keywords: Index; Inclusion; Disabled people. 
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I. APRESENTAÇÃO

O presente relatório corresponde a uma parte de um projeto mais amplo 

que é relativo ao Índice Nacional de Inclusão. O desenvolvimento desta pesquisa 

apresenta duas grandes relevâncias. A primeira delas corresponde à relevância 

social, uma vez que representa a possibilidade de avaliar o impacto de políticas 

públicas e projetos de intervenção sobre as populações com deficiência. A 

segunda corresponde à relevância científica, já que se espera que os dados 

desta pesquisa contribuam para ampliar a produção de conhecimento sobre 

populações com deficiência no contexto da sociedade. Em especial, no segundo 

aspecto, entende-se que os modelos de avaliação das populações com 

deficiência, bem como, os tratamentos direcionados a estes grupos na sociedade 

tendem a ser orientados por concepções biológicas ou médicas. A presente 

pesquisa baseia-se em modelos de complexidade e também em concepções 

sociais e desenvolvimento humano para a compreensão da deficiência. 

Tomando como base as concepções de complexidade, o processo de 

inclusão é analisado a partir de uma interação entre as dimensões de espaço e 

tempo. Em particular, a dimensão espacial refere-se à abrangência territorial da 

inclusão. Ao se levar em consideração esta dimensão, é considerado incluído 

aquele indivíduo que tem a possibilidade de acessar, participar, interagir, 

aprender e transformar um número grande número de contextos. Em 

contrapartida, ao se levar em consideração a dimensão temporal entende-se que 

seja considerado mais incluído quando as oportunidades de acesso e 

participação consolidam-se de forma sistemática, são incorporadas no seu 

contexto cotidiano, em detrimento de situações ou ocorrências temporárias ou 

esporádicas. 

Observando tais questões é que se passa a relatar o que se desenvolveu 

na pesquisa. 
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I. INTRODUÇÃO

A inclusão social de pessoas com deficiência – PCD ainda é foco de 

debate nas mais diversas esferas políticas, sociais, econômicas e acadêmicas e 

tal fato exige ações de implementação em diferentes áreas sociais, para que se 

alcance igualdade de condições e equidade de oportunidades para esses 

cidadãos. Tal perspectiva tem implicações diretas na vida diária das PCDs, as 

quais vão desde a independência nas atividades cotidianas, passam pela 

participação em grupos sociais, pelo acesso e permanência no âmbito escolar, 

questões que são fundamentais para a inserção no mercado de trabalho e que 

propiciam a autonomia do sujeito e implicam substancialmente na renda familiar. 

Para visualizar os pontos que interferem ou facilitam o desenvolvimento 

das PCDs, é importante ressaltar que o olhar para a deficiência não se resume 

apenas às  condições estruturais, mas é imprescindível  que se investiguem as 

atividades de participação e os níveis alcançados em processos de interação 

social (GIMENEZ, 2006; GIMENEZ, 2018; ELIAS, 2021) 

Sassaki (2009), por exemplo, evidencia o caminhar histórico relativo aos 

conceitos inerentes às PCDs e argumenta ser este um processo que perpassa 

uma rede complexa e multifatorial, dentre os quais se destacam os conceitos de 

integração e inclusão. O autor aponta que já houve um tempo em que as PCD 

eram excluídas e marginalizadas em nossa sociedade. Mais adiante no tempo, 

numa tentativa de possibilitar a inserção desses sujeitos na sociedade, as ações 

públicas passam a observar a perspectiva de integração. Em outras palavras, 

entendia-se que os sujeitos eram os responsáveis em se adequar ao contexto 

posto e não havia modificações na estrutura social. Assim, para participar da 

vida comunitária, as PCDs precisavam desenvolver suas incapacidades. Tal 

premissa tinha fundamento médico-biológico e as políticas públicas eram 

voltadas à reabilitação do sujeito. 

Em tempos mais atuais, já no paradigma de inclusão, o entendimento é o 

de que os contextos sociais sejam modificados para atender as necessidades de 

seus membros, o que requer uma mudança estrutural e, de acordo com Sassaki 

(2009), para que isso se dê é fundamental que haja a redução total de barreiras 

nas seguintes dimensões: arquitetônica (caracterizada pelas adequações 
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estruturais, tais como rampas, elevadores, barras de segurança, boa ventilação, 

etc, que permitam a acessibilidade), comunicacional (definida pela quebra de 

barreiras de interação social, tais como a oferta do ensino de diferentes 

linguagens, como a linguagem brasileira de sinais - LIBRAS e o uso do Soroban 

para cálculo matemático), metodológica (determinada pela adequação de 

estratégias e metodologias para o ensino e a avaliação), instrumental 

(identificada pelas adequações e adaptações de equipamentos, materiais, 

recursos, utensílios e programas de computador que aumente as condições de 

aprendizagem), programática (representada pela quebra de barreiras invisíveis 

que vão desde as políticas públicas até ao campo da intervenção) e atitudinal 

(reconhecida como a dimensão dos valores e atitudes perante às PCDs). 

Apesar de grandes avanços para a inclusão das PCDs, ainda é possível 

constatar a sua exclusão nos mais diversos campos sociais. Além disso, cumpre 

destacar a escassez de mecanismos efetivos de avaliação dos processos de 

inclusão nos mais diferentes contextos sociais.  

Em face destas constatações, o Instituto Olga Kos - IOK empenhou-se na 

elaboração do Protótipo do Índice Olga Kos de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência  – IOKI_PCD. Por meio de duas etapas, a primeira foi desenvolvida 

pela Organização dos Estados Americanos – OEI, a partir de dados secundários 

produzidos por instituições oficiais brasileiras, tais como, a Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados 

obtidos nos documentos do Instituto de Pesquisa  Econômica Aplicada (IPEA), 

que envolveu a inter-relação entre vulnerabilidade e inclusão. Nesse processo, 

foi realizada a avaliação e análise de conteúdos e, também, a concordância das 

metodologias propostas para a pesquisa de campo na  elaboração de um 

protótipo do IOKI_PCD.   

O referido documento considera sete eixos teóricos para a mensurar o 

nível de inclusão das PCDs, os quais nortearam o desenvolvimento da presente 

pesquisa, são eles: escolaridade, trabalho, renda, reabilitação e habilitação, 

limitação das atividades, tecnologia assistiva e participação social. 

Neste sentido, se faz necessário a construção de bons indicadores e 

categorias de análise que levem à apropriação das informações e 

conhecimentos delas advindos contribuem ao debate e diálogo entre a gestão 
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pública e a sociedade civil, questão fundamental para a democratização destes 

conhecimentos, que podem contribuir para uma ampliação das possibilidades de 

inserção social das pessoas com deficiência. 

Já nesta segunda etapa, a finalidade foi a validação do IOKI_PCD por 

meio do discurso de PCDs, crianças, adolescentes, jovens e adultos, as 

principais barreiras de participação social em distintos territórios é importante 

que tenhamos cautela e clareza em relação à função e a utilidade de indicadores, 

para não produzirmos “informações  inadequadas sobre a realidade social na 

qual se pretende intervir” (KAYANO;  CALDAS, 2002, p. 1). 

Consequentemente, duas modificações foram sugeridas no trabalho 

atual, a primeira delas é a alteração do termo Escolaridade para Educação, pois 

segundo Ferreira (1999), o conceito de Escolaridade condiz com o tempo de 

permanência de um aluno no ciclo de estudos. Os ciclos de estudos são divididos 

em quatro níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino 

Superior e devido a isso e ao objetivo do índice, viu-se a necessidade de alterar 

o nome do eixo para Educação, pois, segundo Costa (2015) educação é “um

processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação-

reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana.”

No que se refere ao eixo Limitação das Atividades, após análise 

conceitual, foi retirado desta etapa da pesquisa, visto que no Produto 4 o 

conceito está pautado no modelo biomédico, em que a deficiência é entendida 

como entrave ao desenvolvimento do sujeito e apresenta impedimentos de 

percurso longitudinal de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cujo 

momentos de interação apresentam alguns tipos de barreiras, o que impede a 

participação social, bem como, a igualdade de condições de direitos e interações 

com as demais pessoas (BRASIL, 2015). Entretanto, atualmente a CIF 

(Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens) 

considera a concepção que vai além do modelo biomédico da deficiência e 

abarca o modelo social, pauta-se, portanto, nos contextos ambientais e as 

potencialidades dos sujeitos, ao contrário de reconhecer as incapacidades e 

limitações. 

Assim, é entendível que na presente pesquisa o conceito de Limitação 

das Atividades se relacione com os outros eixos, pois abrange as questões de 
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cunho social e as do perfil do participante. Portanto, o eixo Limitação das 

Atividades foi excluído desta etapa e analisado de forma contextual nos outros 

eixos. 

Apoiados nestes pressupostos será explicitado cada um dos eixos 

teóricos que nortearam a pesquisa. 
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II. EIXOS TEÓRICOS

A. Educação

O objetivo do IOKI_PCD é avaliar a situação, o perfil e o grau de inclusão 

das pessoas com deficiência no Brasil e a escolaridade foi indicada como uma 

das categorias de pesquisa, pois o direito à educação é imprescindível para a 

vida cotidiana do indivíduo na perspectiva social, intelectual e para o acesso ao 

mercado de trabalho (MENDES,et al. 2021). 

No relatório inicial, da pesquisa da OEI (Produto 4) há a referência ao eixo 

“Escolaridade”, todavia, se assim fosse considerado, não se conseguiria verificar 

nível de inclusão dos sujeitos no processo educacional, mas somente o nível de 

escolaridade, razão pela qual se estabeleceu a troca do nome do eixo para 

Educação, pois a “educação, em  sentido amplo, representa tudo aquilo que 

pode ser feito para desenvolver o ser  humano e, no sentido estrito, representa 

a instrução e o desenvolvimento de  competências e habilidades” (VIANA, 2006, 

p. 130).

Para elaborar o eixo Escolaridade a OEI se apoiou nos questionários da 

Pesquisa Nacional da Saúde - PNS 2013 e 2019 e os inter-relacionou com os do 

Washington Group Extended Set on Functioning – WG-ES, que possui foco na 

memória e concentração do aluno com deficiência intelectual. Para que 

houvesse aproximação com a realidade educacional, se utilizou dos 

questionários da Prova Brasil (2008), em especial, daquelas questões relativas 

aos professores da Educação Básica, dos diretores e secretários da 

administração municipal e estadual, os quais trouxeram informações relevantes 

e apontaram necessidades para a inclusão das PCDs no ambiente educacional. 

Ao se observar tais documentos é que se estabeleceu alguns indicadores 

para o encaminhamento da pesquisa em relação ao eixo Educação, foram elas: 

matrícula, nível de formação, ambiente físico, aspectos relacionados à prática 

pedagógica, interação social e aprendizagem. 

Ainda mais, para o desenvolvimento da investigação se considerou as 

dimensões de espaço e tempo, ou seja, a inclusão relacionada ao espaço 
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segundo sua abrangência e se as mudanças, adequações e adaptações foram 

temporárias ou permanentes. 

B. Trabalho e Renda

Na fase adulta, a função que a PCD ocupa no mercado de trabalho tem 

um  papel preponderante, consequência de todo o processo de desenvolvimento 

pessoal e social conquistado durante a infância e adolescência. Entretanto, 

existem inúmeras barreiras para a inserção da PCD no ambiente de  trabalho. 

Na visão dos gestores empresariais, os aspectos considerados são: baixo 

nível  de qualificação - devido à falta de estímulos e às limitações de cada 

pessoa; falta de acessibilidade - pela inadequação da estrutura física; barreiras 

culturais - pelo próprio julgamento e de outrem sobre a capacidade da PCD; falta 

de informação sobre a PCD - a empresa não conhece o potencial da pessoa e 

do que é capaz; nível de comprometimento da deficiência - a preferência por 

pessoas com comprometimento leve, que exijam poucas adaptações da 

empresa (BATISTA, 2003, LIMA et al., 2019). 

Sassaki (2009) caracteriza a “empresa inclusiva” como sendo aquela que 

respeita a diversidade humana, que realiza mudanças na cultura empresarial e 

na adequação do ambiente de trabalho, no qual todos consigam executar suas 

tarefas laborais com autonomia e qualidade. O autor sugere que haja esquemas 

flexíveis de trabalho, palestras de conscientização sobre as PCDs, adoção de 

programas de  qualificação continuada e revisão dos processos seletivos. 

Com intuito garantir a contratação de pessoas com deficiência foi 

promulgada a Lei nº 8213/ 91 - Lei de Cotas, que obriga a empresa a ter uma 

quantidade mínima de PCD em relação ao número total de funcionários. Tal 

iniciativa abriu portas para inserção dessas pessoas, contudo, estar no ambiente 

laboral não garante o reconhecimento e a inclusão efetiva. Tal ocupação atinge 

alguns aspectos subjetivos definidos por Febraban (2006): inserção social; 

aspectos psíquicos e físicos; status social; reconhecimento pelos colegas de 

trabalho - que traz o sentimento de realização e competência; convivência - sair 

do do isolamento social e fazer parte do  grupo; conhecer mais pessoas, 

deslocar-se para o emprego sozinho, ter horário de  trabalho, ter trabalho a fazer; 

sentir-se útil para sociedade e cumprir seu papel  como cidadão. A organização 
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destaca que o esforço pessoal e o interesse em aprender são comportamentos 

que contribuem para o desenvolvimento profissional das pessoas com 

deficiência. 

Os Eixos  Renda e Trabalho, apesar da similaridade de algumas 

características foram discutidos separadamente, porém estiveram relacionados. 

Para o eixo Renda se estabeleceu os seguintes indicadores: Já para o eixo 

Trabalho, os indicadores foram assim constituídos: tipos de ocupação; promoção 

de salário; alteração de cargo; tempo no cargo; acessibilidade arquitetônica; 

transporte; autonomia para acesso ao trabalho; pertencimento ao grupo - a  partir 

das questões colocadas por Mor Barak (2005). 

Para melhor compreensão, adotou-se duas dimensões de análise:  tempo 

e espaço. A dimensão tempo se referiu à permanência dos indicadores já 

descritos, com intuito de analisar a frequência e impacto causado na vida dos 

sujeitos analisados. A dimensão espaço focou na abrangência da inserção do 

indivíduo no mercado de trabalho, sua variabilidade de acesso e as relações 

subjetivas. 

C. Tecnologia Assistiva

A Tecnologia Assistiva é uma área de conhecimento de característica 

interdisciplinar, que tem por objetivo oferecer serviços, recursos e estratégias, 

metodologias, práticas concebidas e aplicadas para mediar problemas 

funcionais,  ligados à PCD. 

Contudo, a Tecnologia Assistiva proporciona à pessoa com deficiência 

maior  independência, qualidade de vida e inclusão social, por meio da ampliação 

de sua  comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 

aprendizado  e trabalho (BERSCH, 2017). 

Para elaborar uma estrutura que possibilitasse verificar o nível de inclusão 

da PCD, estabeleceu-se os seguintes indicadores: acesso - como são os 

processos para adquirir o recurso; utilização - o recurso se  adequa às condições 

do ambiente, se há continuidade na utilização para o desenvolvimento das 

atividades e ainda há favorecimento para autonomia, independência, bem como, 
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contribui na participação social; contribui para formação profissional, no 

desenvolvimento de novas habilidades; apoio e manutenção - há apoio técnico, 

oferecimento de manutenção,  avaliação para permanência ou mudanças na 

intervenção, existem oportunidades de auxílio. 

D. Participação em Serviços de Habilitação e Reabilitação

A Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146 de 

06 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), 

apresenta o direito ao processo de habilitação e reabilitação, o qual garante o 

desenvolvimento integral das capacidades da PCD e determina que 
Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito 
da pessoa com deficiência. 
Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem 
por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, 
habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, 
psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que 
contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com 
deficiência e de sua participação social em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 
2015) 

Em vista disso, é importante destacar possíveis indicadores que permitam 

reconhecer se o objetivo foi alcançado, ou seja, se é proporcionado à PCD o 

progresso em seu desenvolvimento, em sua independência, na igualdade de 

condições e na equidade. Principais indicadores da participação em serviços de  

Habilitação e Reabilitação: serviços - frequenta e tem acesso na região, tem 

contato ou transporte, tempo que leva para chegar ao local, superação de 

dificuldades de acesso, qualidade das atividades, o serviço favorece a ampliação 

das capacidades; recursos: contribui na participação social, contribui no 

desenvolvimento das atividades,  contribui para a ampliação das atividades, 

infraestrutura, acessibilidade. 

E. Participação Social
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Assim como a Inclusão, a Participação Social é um conceito em 

construção, um processo de aprendizado, que é influenciado por vários fatores, 

que vão desde o  contexto histórico e social de sua formulação, passa pela 

representação que a  sociedade lhe atribui, transita pela perspectiva política e 

suas formas de  implementação (MILANI, 2008). 

Nesse processo existem fatores que limitam o seu desenvolvimento, mas 

também, outros que o impulsionam, que são fundamentais para que a 

participação social se efetive, pois é “como se houvesse um círculo virtuoso, 

quanto  mais o indivíduo participa, mais se sente compelido a participar” 

(TONELLA, 2008). 

Fomentar a Participação Social deveria ser um projeto de promoção da 

superação de injustiças sociais, que apontam para uma realidade social de vida 

digna  para todos, sem discriminações. A Participação Social é um vasto campo 

e pode ser observado de várias formas: pelos estudos e pesquisas, nas práticas 

cotidianas da sociedade civil, nos  espaços de convivência social, nos 

movimentos de organizações sociais e nas  práticas políticas, em cada qual lhes 

é atribuído diferentes significados (GOHN,  2019). 

O eixo da Participação Social foi investigado observando-se os seguintes 

indicadores: participação política - participação em manifestações, participação 

com voto em  eleições, participação em atividades políticas e de partidos; 

participação civil - participação como voluntário em ongs, participação em 

movimentos e organizações sociais, participação em entidades de classe 

(associações e sindicatos); participação social - participação em atividade de 

grupos de familiares e de amigos,  participação em atividades sociais em bares, 

praças e outros espaços de convivência, participação em grupos de atividades 

físicas e/ou esportivas (assistência, recreativo ou competitivo), participação em 

atividades culturais ou grupos artísticos (aulas,  assistência ou de apresentação), 

participação em atividade de turismo, participação  em grupos religiosos, 

participação em redes sociais. 

Importante destacar que a mera presença do sujeito nos espaços de 

Participação Social não é suficiente para que ela se efetive. A participação com 

engajamento só é possível pela emancipação do indivíduo, de modo que ele 

alcance  a autonomia, aspecto favorável à uma vida cidadã, pois o engajamento 
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desencadeia o sentimento de pertencimento, a realização de práticas  solidárias 

e recíprocas (KLEBA; WENDAUSEN, 2009). 

Para a PCD, muitas vezes, o processo de Participação  Social quer dizer 

o enfrentamento de variadas barreiras, as quais impedem o pleno  envolvimento

dos sujeitos nas diferentes instâncias sociais. Para que os sujeitos as enfrentem

é necessário o seu acesso em diferentes dimensões: arquitetônica,

comunicacional, metodológica; instrumental; programática e atitudinal. Tais

dimensões estão relacionadas a três diferentes campos: do lazer, do trabalho e

da  educação (SASSAKI, 2009).

Tais dimensões foram consideradas no desenvolvimento da pesquisa e, 

também, se observou no encaminhamento da investigação as dimensões de 

tempo e espaço, pois a participação só se efetiva se considerarmos a  inter-

relação entre elas. O tempo determina a frequência em que a participação se dá, 

como uma atividade temporária ou regular e, também, a sua intensidade, ao 

observarmos a regularidade em que ela acontece. Do mesmo modo, o acesso 

aos diferentes espaços, observando a variabilidade de possibilidades, permite 

que o sujeito alcance um melhor desenvolvimento.  
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IV. OBJETIVOS

Como já se afirmou anteriormente, o presente trabalho se refere à 

segunda etapa da pesquisa que pretende validar o “Protótipo Regional do Índice 

Olga Kos de Inclusão das pessoas com deficiência - IOKI_PCD”, que foi 

desenvolvido pelo OIE, a partir de dados quantitativos secundários. O relatório 

que ora se apresenta é relativo à etapa da coleta de dados em campo que 

possuiu como objetivo:  produzir, a partir da melhoria do protótipo proposto, um 

instrumento possibilite a identificação do perfil e o grau de inclusão das pessoas 

com deficiência, de forma a caracterizar as principais barreiras à sua participação 

na sociedade, para melhor compreender a influência de fatores pessoais, sociais 

e ambientais no cotidiano de vida da PCD. 
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V. METODOLOGIA

Para a materialização desta etapa de pesquisa foram realizadas análises 

qualitativas e quantitativas dos dados obtidos a partir das seguintes 

metodologias e técnicas de recolha de dados: questionários, entrevistas 

individuais, entrevistas em grupo (grupos focais), acompanhamento de 

indivíduos (Shadowing) e escuta territorial. Os sujeitos de pesquisa foram 

selecionados segundo os critérios estabelecidos, os quais serão  explicitados na 

descrição de cada uma delas.  

Os dados quantitativos oriundos dos registros obtidos por meio dos 

questionários foram analisados por meio do pacote Estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 26. Para análise dos dados quantitativos 

do questionário serão utilizados os  métodos estáticos, a saber:  

1) Estatística Descritiva por meio de médias, desvio-padrão e percentuais;

2) Estatística Inferencial - Comparação de Médias (Teste T-Student);

3) Testes de Uma Amostra:  Ordinais (Qui-quadrado), Nominal (Binomial) e

Categoriais (Kolmogorov-Smirnov).

Para todos será adotado um nível significância de p < ou = 

0,005.(DOWNING e  CLARK, 2002).  

Todos os participantes assinaram, antecipadamente, o Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido - TCLE ou o Termo de Livre Consentimento 

Esclarecido - TALE, no caso de menores de idade. 

Locais de pesquisa 
Atendem a diferentes regiões da cidade de São Paulo e são conveniadas 

com  o IOK, no atendimento às PCDs, em atividades esportivas e artísticas. 

Após o contato com as Instituições, para a explicitação do projeto, aderiram a 

ele as seguintes instituições: 

a) ACDEM 2 – Jardim Matarazzo / SP – 50 PCD / 7 a 30 anos;

b) ACDEM 4 – Vila Robertina / SP – 66 PCD / 6 a 29 anos;

c) ACDEM 6 – Jardim Belém / SP – 75 PCD / 20 a 60 anos;
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d) SÃO MATEUS - Centro Educacional Especializado São Mateus -

Boa Esperança - 16 PCD / 17 a 21 anos;

e) CENHA – Centro Social Nossa Senhora da Penha Atendimento à

Pessoa com  Deficiência – Tatuapé / SP – 80 PCD /  7 até idade adulta;

f) NOSSO LAR - Instituição Beneficente Nosso Lar - Jardim da Glória

/ SP – 68 PCD - 13 a 40 anos.

O contato inicial foi realizado por um dos membros do grupo de pesquisa, 

depois, foi agendada uma reunião presencial ou virtual para explicitação da 

investigação, com a presença de dois pesquisadores e o(s) gestor(es) da 

instituição e, posteriormente, foi assinado o  aceite da pesquisa. 

A. Questionário

O questionário (disponibilizado nos Apêndices) foi desenvolvido, a partir 

da proposição inicial descrita no Produto 4 do Protótipo do IOKI_PCD e 

acrescentadas questões a partir dos eixos teóricos e seus indicadores. As 

questões foram identificadas a partir dos códigos dos Indicadores, a saber: ED - 

Educação; TR - Trabalho; RE - Renda; RH - Reabilitação e Habilitação; TA - 

Tecnologia Assistiva;  PS - Participação Social. 

Ele foi composto por diferentes tipos de questões: objetivas fechadas em 

formato de interrogação; múltipla escolha com diversas alternativas; de grau de 

concordância pela Escala Likert (LUCIAN, 2016; TROJAN; SIPRAKI, 2015); de 

escala  de frequência (CAPE, 2004). Foi formado por 157 questões e acessado 

via Link do Google Forms ou impresso. As duas possibilidades de resposta ao 

questionário (link ou impresso) foram encaminhadas aos participantes do projeto 

pela  própria instituição parceira. 

Os questionários foram disponibilizados para todas as instituições e foram 

respondidos pelos participantes PCDs e, quando foi necessário por limitações 

motoras, de entendimento ou de comunicação, pôde ser respondido pelo 

acompanhante ou com ajuda de um “tradutor”. 

Sujeitos 
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Foram sujeitos desta fase da pesquisa as PCDs que participaram dos 

projetos do IOK, em instituições conveniadas, e que assinaram o Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido – TCLE. 

O questionário foi disponibilizado para sujeitos que tinham a idade 

superior a 18 anos, para que houvesse o entendimento das questões e a 

vivência nos diferentes campos dos  indicadores.  

Tamanho da amostra 
O questionário foi respondido por 150 sujeitos, uma amostra considerável 

para os objetivos da pesquisa. 

Metodologia de Análise dos Dados 
Para análise dos dados quantitativos do questionário foram utilizados os 

métodos estatísticos, a saber: 

● Estatística Descritiva  (frequência e percentuais);

● Análise de Variância (possíveis diferenças entre médias).

O software utilizado para a análise foi o Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) – VERSÃO 26. 

B. Grupo Focal

O Grupo Focal – GF, pode ser utilizado como uma técnica específica de 

pesquisa e, também, enquanto uma estratégia útil na pesquisa combinada, pois 

considera diferentes visões sobre o fenômeno que se estuda e, assim, pode 

complementar outras formas de observação e entrevistas individuais, tal qual é 

o caso deste trabalho.
Os GFs são grupos de discussão que dialogam sobre um tema 
em particular, ao receberem estímulos apropriados para o 
debate. Essa técnica distingue-se por suas características 
próprias, principalmente  pelo processo de interação grupal, que 
é uma resultante da procura de dados (RESSEL et al., 2008, p. 
780). 

As discussões coletivas são importantes nesse processo, pois dá voz às 

PCDs  no plano social e lhes apresenta contextos semelhantes aos seus, ao 
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mesmo tempo que traz a singularidade de suas próprias experiências, 

decorrentes das diferentes  condições que enfrentam (MINAYO, 2014). 

Em cada encontro houve a presença de dois pesquisadores: o moderador 

que fez o trabalho de animação da discussão, o qual observou um roteiro, para 

propiciar a participação de todos e o cronista, que observou a reunião e fez o 

registro da crônica, a qual foi analisada. Apesar de se observar um roteiro, em 

cada sessão, foi dada voz aos participantes quando identificados pontos de 

urgência a serem discutidos (TRAD, 2009;  MINAYO, 2014). 

O roteiro para o encaminhamento das entrevistas, foi um norteador para 

o processo, uma sequência de questões a serem discutidas de modo que

pudesse perseguir os objetivos da pesquisa, sem no entanto nos fixar nelas, a

ponto de não  se perceber algo significativo que emergiu das discussões

(MINAYO, 2014).

Fizeram parte das discussões questões relativas aos eixos: Escolaridade, 

Trabalho, Participação em Serviços de Reabilitação; Tecnologia Assistiva e 

Participação Social. Os outros eixos, Renda e Limitações de Atividades, não 

foram abordadas no Grupo Focal, pois pela sua natureza, poderiam criar algum 

constrangimento ao serem tratados coletivamente. 

Assim, o motivo para as discussões foram questões relativas à 

participação, ou  não, dos sujeitos em atividades: físicas ou esportivas; artísticas 

ou culturais; em  grupos, religiosos, políticos etc; no ambiente escolar; nos 

serviços de reabilitação.  Ainda, como se dá: a locomoção até os espaços; a 

acessibilidade nestes ambientes;  e a acolhida que recebem. 

As discussões foram gravadas em pelo menos 3 tablets que foram 

disponibilizados pelo IOK à equipe de pesquisa.1 

Locais de pesquisa 
Pelos critérios estabelecidos e faixa etária que cada instituição atende, as 

entrevistas dos grupos focais se desenvolveram na ACDEM 6 – Jardim  Belém / 

SP (2 Grupos), na ACDEM 2 - Jardim Matarazzo / SP – (1 Grupo) e CENHA - 

Tatuapé/ SP (1 Grupo). 

1Tablet Samsung Galaxy Tab A (8.0, 2019) SM-T295. 
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Sujeitos 
Participaram dos grupos focais, pessoas com deficiência intelectual 

maiores de 18 anos e seus acompanhantes - para fazer a mediação na 

comunicação. Não foi possível o equilíbrio entre homens e mulheres, já que em 

sua ampla maioria as acompanhantes eram as mães. 

O número de participantes em cada grupo focal foi: 

a) Grupo Focal 1 - ACDEM 6 (Manhã): 7 sujeitos

b) Grupo Focal 2 - ACDEM 6 (Tarde): 10 sujeitos

c) Grupo Focal 3 - ACDEM 2 (Manhã): 12 sujeitos

d) Grupo Focal 4 - CENHA (Tarde): 14 sujeitos.

C. Entrevistas Individuais

Para a averiguação das principais barreiras de participação social em 

diferentes territórios as entrevistas individuais foram utilizadas. Para tal, a equipe 

contou com um roteiro (Apêndice 3) que deu sequência à entrevista e se baseou 

no conjunto dos indicadores e suas variáveis.  

A gravação da entrevista individual foi feita por meio de gravação de áudio 

em dois tablets. O processo estabelecido para a transcrição e análise dos dados, 

foram os mesmos descritos no item Grupo Focal. 

Locais de Pesquisa 
Elas ocorreram em hora e local de escolha do participante. A seleção dos 

entrevistados aconteceu em conjunto com as instituições assistidas pelo o 

Instituto Olga Kos e, para tal, se observou a necessidade de aprofundamento 

dos conteúdos tratados nos grupos focais. 

Sujeitos 
As entrevistas individuais aconteceram com PCDs maiores de 18, com 

acompanhantes para a mediação da comunicação. Foram entrevistados 2 

sujeitos. 
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D. Shadowing

Antes de ir a campo, a equipe de pesquisadores foi aos locais onde 

aconteceriam os acompanhamentos para observar os ambientes, hábitos, 

comportamentos, interações e modos de  vida das PCDs que seriam 

acompanhadas. 

As visitas e os acompanhamentos foram registradas por um cronista, ou 

seja, a pessoa que narrou o cotidiano da PCD. Como pano de fundo para a 

constituição da crônica se observou as dimensões de acessibilidade propostas 

por Sassaki (2009). Em cada dimensão e suas variáveis foi considerado os níveis 

de inclusão nas perspectivas física, social e pedagógica (GIMENEZ, 2006; 

GIMENEZ, 2018; ELIAS, 2021).  

Os níveis são assim descritos 

● Nível 1 / Físico - identificação da presença e permanência da pessoa com

deficiência nos ambientes com as outras pessoas sem deficiência;

● Nível 2 / Social: interação espontânea por parte das pessoas com

deficiência  com os demais sujeitos sem deficiência em cada ambiente;

● Nível 3 / Funcional/Pedagógico: aprendizagem efetiva por parte das

pessoas com deficiência de acordo com o que é ofertado e sua utilização.

Também foi observado os eixos tempo e constância, ou seja, por quanto 

tempo a pessoa fez determinada atividade, em qual espaço, se realizou de forma 

autônoma ou requereu ajuda. Esta observação teve a duração aproximada de 

10 minutos, divididos  em quatro momentos (40 minutos), média encontrada em 

estudos desta natureza.  (SMITH; CONNOLLY, 1980; NICOLETTI; MANOEL, 

2007; MAKIDA-DYONÍSIO, 2017). Todavia, ao se considerar as condições de 

desenvolvimento da pesquisa, o tempo de acompanhamento superou os 40 

minutos. 

Locais de pesquisa 
Os locais de pesquisa do shadowing, tiveram como início a residência 

da pessoa com deficiência e depois o acompanhamento de sua rotina. 
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Sujeitos 
Os critérios de inclusão dos participantes eram: a) pessoas com 

deficiência  assistidas pelo Instituto Olga Kos; b) qualquer faixa etária - devido a 

variáveis  escolhidas; c) todos os tipos de deficiência (intelectual, física, auditiva 

e visual). 

Todavia, em função do desenvolvimento da pesquisa e das limitações 

impostas pela pandemia decorrente do vírus da COVID-19, foi possível somente 

o desenvolvimento do shadowing com sujeitos maiores de 18 anos.

Os pais ou responsáveis, assim como as PCDs assinaram o TCLE pela 

natureza da deficiência dos sujeitos acompanhados. 

Devido a faixa etária dos assistidos (grande parte era maior de 18 anos), 

foi feito um filtro baseado nos depoimentos/falas dos responsáveis/pais nos 

grupos focais, e conseguimos observar quais deles conseguiríamos extrair mais 

informações para o shadowing e a escuta territorial. O shadowing se 

desenvolveu com 2 sujeitos. 

E. Escuta territorial
A escuta territorial é um método qualitativo que busca “colocar o próprio 

corpo”  em contato com o território, nesta perspectiva é possível uma análise in 

loco dos acontecimentos e reações do sujeito estudado. Configura-se no espaço 

e tempo  vivido, devido à complexidade diária das relações humanas e múltiplos 

fatores dentro  do contexto real, na busca de compreender o território. 

Para o seu desenvolvimento, foram observadas as etapas a seguir: 

● 1ª etapa - A equipe de pesquisadores foi aos locais (Instituições que são

assistidas pelo Olga Kos) para observar os ambientes, hábitos,

comportamentos, interações e modos de vida das pessoas com

deficiência dentro dos contextos;

● 2ª etapa – Foram selecionados os participantes da pesquisa, seguindo os

critérios  descritos, após a explanação da pesquisa e assinatura do TCLE.

● 3ª etapa – A escuta territorial foi realizada não só com a PCD, mas com

pais, familiares, colegas, além da leitura geral da instituição e

equipamentos, por meio da observação. Nessa etapa, o levantamento dos

dados foi estabelecido em ato, sem um roteiro pré-estabelecido.
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Sujeitos 
Os critérios de escolha de inclusão e os sujeitos participantes foram os 

mesmos do shadowing.  

Metodologia de Análise dos Dados dos Grupos Focais, Entrevistas 
Individuais, Shadowing e Escuta Territorial 

No processo de transcrição e de preparação das informações se utilizou 

do sistema denominado de Norma Urbana Culta – NURC que é sistema 

brasileiro de  transcrição de discursos desenvolvidos na mesma língua, é um 

sistema simples que  permite, inclusive, enunciados simultâneos para entrevistas 

coletivas (RAMILO; FREITAS,  2001). 

Para a análise da transcrição das entrevistas e das crônicas, foi utilizada 

a Análise de Conteúdo proposta por Moraes (1999), que observa as seguintes 

etapas: preparação das informações; unitarização ou transformação do 

conteúdo em unidades; categorização ou classificação das  unidades em 

categorias; descrição; interpretação. 

Após a transcrição os arquivos foram transferidos para o MAXQDA-20222 

que  é um software para análise de dados qualitativos de métodos mistos, que 

permitiu a construção de indicadores e  por meio deles as categorias de análise. 

Esse processo se deu entre idas e vindas dos dados analisados por uma dupla 

de pesquisadores e, depois, para o grupo de pesquisa novamente.  

Tal processo permitiu a descrição e análise posterior do conteúdo da 

pesquisa qualitativa, o que será apresentado a seguir.  

2O software está disponível como uma aplicação universal para sistemas operacionais, é 
desenvolvido pela empresa VERBI Software em Berlim, Alemanha. 
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XI.RESULTADOS

Perfil sociodemográfico 

Questionário 

Para a caracterização da amostra, as primeiras perguntas do questionário 

foram voltadas para descrever o perfil dos sujeitos participantes da pesquisa. No 

geral, foi obtido o N de 150 respondentes. Após análise de frequência e 

percentis, foram geradas tabelas com os resultados obtidos, os quais estão como 

Anexo I. As Figuras a seguir demonstram os percentis obtidos em cada questão. 

Além disso, foi feita a análise de variância das respostas, para verificar a 

hipótese nula de cada variável, para isso foram utilizados os testes de uma 

amostra: Binomial, Qui-quadrado, Kolmogorov- Smirnov e T-Student, 

considerando p< ,005 ou p< ,050. E, para melhor compreensão, os títulos estão 

no formato das perguntas realizadas: 

Figura 1 - Você, responsável pela pessoa com deficiência, aceita participar dessa pesquisa? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Esta pergunta tinha o intuito de se obter o aceite dos responsáveis pela 

PCD, uma vez que nem todos possuíam a condição de responder por si mesmos. 

Deles 98,67% aceitaram participar da pesquisa e apenas 1,33% negaram a 
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participação. Para a análise estatística foi realizado o Teste Binomial para uma 

amostra, o qual deu como resultado [x² ( 2 ) = ,000; p < 0,005], assim é possível 

rejeitar a hipótese nula e afirmar que há diferença significativa para essa variável. 

Figura 2 - Você, pessoa com deficiência, aceita participar dessa pesquisa? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Além do aceite do responsável, se fez necessário a autorização da PCD 

e, apenas, 1,35% se negaram à participação, assim o N foi de 146 respondentes. 

Nesta pergunta a hipótese nula é rejeitada, ou seja, há diferença significativa 

entre as respostas, comprovado com o teste Binomial [x² ( 2 ) = ,000; p < 0,005]. 

Figura 3 - Você se identifica por qual gênero? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,057; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Nesta questão o gênero feminino prevalece. Vale ressaltar que foi 

colocado a opção “prefiro não dizer”, porém não foi obtida nenhuma resposta 

neste item. .

Figura 4 - Qual seu estado civil?  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Identificação do estado civil “solteiro” com 72,60% dos respondentes, 

remete a concepção de exclusão e dificuldade de relacionamentos com PCD.  

Figura 5 - Qual a sua cor?  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Nesta questão é possível identificar que a amostra corresponde a 58,90% 

de brancos, 33,56% de pardos, 5,48% de pretos e apenas 2,05% se 

autodeclararam amarelos.  
Figura 6 - Qual sua classe econômica?  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Dentre as categorias apresentadas, a amostra desta pesquisa possui o 

perfil predominante na Classe E e D, 63,01% e 22,60% respectivamente. O que 

reforça os dados apresentados pelo IBGE (2010) em que cerca de 49% das 

PCDs possuem entre 1 a 2 salários mínimos. E, é possível inferir que possuíam 

baixo poder aquisitivo, o que implica diretamente no acesso a condições mais 

favoráveis de acesso a recursos para melhor qualidade de vida e 

desenvolvimento humano.  

Figura 7- Qual é a sua idade?  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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 A faixa etária dos sujeitos participantes estava em 56,16% na idade de 30 

a 59 anos e 20,55% entre 18 e 29 anos. E, a segunda faixa etária corresponde 

a idade entre 18 e 29 anos. Assim, a caracterização da amostra é 

predominantemente adultos. Tal fato favorece a análise contextual de todos os 

Eixos Teóricos, em especial Trabalho e Renda. 

Figura 8 - Qual é o tipo de deficiência?  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

 A delimitação do estudo foi para pessoas com deficiência intelectual e o 

percentual atingido foi de 83,56%, entretanto apareceram outros tipos de 

deficiência, bem como deficiência física 1,37% e deficiência múltiplas 15,07%.   

Vale ressaltar que, de acordo com o último censo demográfico do IBGE 

(2010), a população com deficiência no Brasil, em 2010, totalizava 12.748.663 

habitantes, entre a população total de 190.732. 694, ou seja, um percentual de 

6,7 %. 

 Portanto, nossa amostra abarca a deficiência com menor incidência, mas 

que participa mais ativamente das atividades oferecidas pelo IOK, uma vez que 

as limitações das atividades são menores em relação às outras deficiências, é 

possível ter um parâmetro de inclusão, afinal pessoas com deficiência intelectual 

dependem menos de adaptações estruturais, acessibilidade, tecnologia 

assistiva, ou, outros de tipos de investimentos que necessitem de maiores 

recursos financeiros. 
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Figura 9 - Apresenta doenças preexistentes? 
 Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

 Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 10 - Quais doenças preexistentes apresenta? 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) =0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

As Figuras 9 e 10 descrevem a relação com doenças preexistentes, e 

apenas 22,77% responderam positivamente a esta questão. Dentre estes, 

53,85% das doenças preexistentes são casos psiquiátricos com ansiedade e 

depressão. Tal fato pode ser derivado do processo de exclusão e preconceito 

vividos pelas PCDs, além disso, este dado é evidenciado pela literatura, como 

aponta Alburquerque (2017) em seu estudo, a alta prevalência de casos 

psiquiátricos em pessoas com deficiência intelectual.  
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Figura 11 - Apresenta doenças graves ou crônicas? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 12 - Quais doenças graves ou crônicas apresenta? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,977; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 11 - “Apresenta doenças graves ou crônicas?”, uma 

porcentagem pequena de apenas 10,28% dos participantes apresenta doenças 

graves ou crônicas. E na Figura 12, quando perguntamos sobre quais doenças 

graves ou crônicas, 36,36% apresentaram Cardiopatia, 18,18% relataram 

Epilepsia e a mesma porcentagem de Hipertensão Arterial, em contrapartida 

Asma, Lupus e Escoliose obtiveram 9,09% cada. A alta prevalência de 

cardiopatias em PCD com deficiência intelectual deriva de malformação 

congênita, causadas por anomalias cromossômicas, no qual é descrita 

frequentemente na literatura (FIGUEIREDO, 2016).  
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Figura 13 - Medicamento em uso e / ou tratamento? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 14 - Quais medicamentos faz uso ou utiliza para tratamento? 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Em “medicamentos em uso / ou tratamentos” obteve-se 69,81% da 

amostra, visto que o tipo, majoritariamente, são destinados a antidepressivos, o 

que demonstra uma relação direta com as doenças preexistentes: “psiquiátricos, 

ansiedade e depressão” e  doenças crônicas maior expressividade: “cardiopatias 

e hipertensão”, patologias estas derivadas de doenças psicossomáticas. Assim, 

é possível inferir que as condições psicológicas e emocionais da PDC 

influenciam diretamente na sua saúde derivados de contextos exclusivistas e 

depreciativos.  

Síntese do Perfil Demográfico 
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Em geral, o perfil da amostra é composto por 146 respondentes. Dos 150 

indivíduos que tiveram acesso, 4 negaram a participação. Predominantemente 

os partipantes são do sexo feminino, com estado civil solteiro(a). A maioria é de 

cor branca e pertencente à classe E, com idade entre 30 a 59 anos. Por ser foco 

de nossa pesquisa, foi obtido em maior número PCD com deficiência intelectual, 

dentre estes, poucos apresentavam doenças preexistentes. Os que 

apresentavam, tinham distúrbios psiquiátricos, ansiedade e depressão. Além de 

alguns casos de cardiopatia e hipertensão, e, por fim, dos que tomavam 

medicamentos de uso/ou tratamento, o índice mais elevado era dos que 

utilizavam medicamentos antidepressivos. 
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A. Educação

Questionário 
Dentro do eixo Educação, foram analisados os seguintes indicadores: 

ambiente escolar (matrículas, ensino regular ou especial, rede escolar); 

distanciamento (escola e residência e direito o transporte gratuito – teg ou ligado; 

formação (nível de escolaridade, repetência e frequência); ambiente físico 

(acessibilidade, condições de permanência, existência, acesso e uso da sala de 

recursos e mobiliários adaptados); práticas pedagógicas (atendimentos 

educacional especializado e materiais e recursos adaptados); interação social 

(espontânea com alunos e espontânea com os agentes escolares); 

aprendizagem (aprender a conhecer e aprender a fazer). Com intuito de verificar 

quais participantes frequentam/frequentaram a escola, fez-se a pergunta 

conforme a Figura 15. 

Figura 15 - ED1 Frequenta a escola?  
Teste Binomial  [x² ( 2 ) = 0,679; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Menos da metade respondeu que sim. Desta forma, se obteve ao total 

47,95% respondentes e 31,34% apontaram que frequentam a escola de 2 a 3 

vezes por semana. Pode-se verificar que tal condição não é legal,  pois com a 

alteração do Art. 6 da Lei de Diretrizes e Bases - LDB  (BRASIL, 1996), tornou-
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se dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula de crianças na Educação 

Básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.  
Figura 16 - ED1.1 Quantas vezes você frequenta a escola? 

 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Para identificar o perfil do público que frequentava as escolas de 

Educação Básica, perguntou-se em que rede de ensino estavam matriculados e 

67,14% responderam que frequentam instituições de educação especial, 

entretanto alguns responderam a opção “outros” e colocaram as instituições em 

que recebiam atendimentos dos serviços de reabilitação e habilitação como 

escolas, o que indicia que as considerava como tal (Figura 17). Conforme 

apontam as pesquisas de Meletti & Bueno (2011) e Mendes (2018), tal discussão 

entre escola regular e especializada, ainda, não está suficientemente 

esclarecida. 

Figura 17 - ED2 Onde está matriculado? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005]
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Conforme Figura 18, a questão ED3 teve como objetivo verificar se os 

respondentes apresentaram dificuldades ao matricularem seus filhos na escola. 

A maioria, ou seja, 90% respondeu que não, por se tratar de escolas de 

atendimento especializado. 
Figura 18 - ED3 Apresentou dificuldades ao matricular-se? 

 Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Conforme Figura 19, a pergunta ED4 questionou como consideravam a 

distância da casa até a escola. A maioria considerou longe, chegando a 45,71%, 

entretanto 42,86% consideram próximo, o que determina equilíbrio entre as 

respostas. 

Figura 19 - ED4 Distância da sua casa para a escola? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,001; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
A Figura 20, se refere ao direito de transporte escolar gratuito para ir à 

escola e a resposta foi que, somente, 35,71% responderam que usufruiam 

desse direito, apesar de ser garantido por lei. 

Figura 20 - ED5 Tem direito ao transporte escolar gratuito - TEG ou Ligado? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,023; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Conforme Figura 21, na pergunta ED6 observa-se que 37,14% dos 

participantes disseram que seus filhos concluíram o Ensino Fundamental II, 

27,14% a Educação Infantil, 22,86% o Ensino Fundamental I e, somente, 12,86% 

o Ensino Médio, do que se conclui que a maioria não alcançam a finalização da

Educação Básica.

Figura 21 - ED6 Qual é o nível de escolaridade atual? 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,036; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 22, foi perguntado se dentro do período estudado, chegaram a 

repetir algum ano escolar. Dos respondentes 78,57% responderam que não e 

21,43% responderam que sim. 
Figura 22 - ED7 Chegou a repetir algum ano escolar? 

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A questão ED8, está representada pela Figura 23, que  mostra os fatores 

que dificultam a frequência das PCD na escola. Dos respondentes, 30% apontam 

que a distância é o fator principal, 27,14% disseram ser o transporte, 21,43% a 

falta de acompanhante, 17,14% infraestrutura e 4,29% o acesso  à escola. 

Figura 23 - ED8 Fatores que dificultam a frequência à escola: 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,006; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

No intuito de verificar informações sobre a sala de recursos, local 

destinado e  organizado para fins educativos das pessoas com deficiência, na 

Questão ED9, representada pela Figura 24, foi questionado se existia este tipo 

de sala nas escolas em que estavam matriculados Responderam 

afirmativamente 65,71%. 

Figura 24 - ED9 Existe sala de recursos? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,012; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Ao se perguntar se as PCDs tinham acesso a sala de recursos, conforme 

a Figura 25, 60% responderam que sim e 40% que não.  
Figura 25 - ED10 Você tem acesso a sala de recursos? 

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,120; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Ao questionar se utilizavam a sala de recursos, somente 55,71% 

responderam que sim (Figura 26). O que indicia que nem todas as escolas têm 

sala de recursos e as que possuem, nem sempre são acessadas pelas pessoas 

com deficiência, por diversas questões, a mais comum, é devido a dimensão 

arquitetônica (SASSAKI, 2009). 

Figura 26 - ED11 Você consegue utilizar a sala de recursos? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,403; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 27, 91,43% responderam que recebem atendimento 

educacional especializado. 

Figura 27- ED12 Você recebe atendimento educacional especializado? 
 Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A Figura 28 mostra as respostas da pergunta ED13, sobre a interação 

espontânea da PCD com outros alunos, 91,43% responderam que sim.  

Figura 28 - ED13 Consegue interagir espontaneamente com os outros alunos? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Dando continuidade às perguntas do eixo de Educação, conforme a 

Figura 29, a maioria respondeu que as pessoas com deficiência conseguem 

interagir espontaneamente com os agentes escolares.  

Figura 29 - ED14 Consegue interagir espontaneamente com os agentes escolares? 
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Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Segundo a Figura 30 (Questão D15), 54,29% dos responsáveis pela PCD, 

responderam que seus filhos não conseguem descobrir, compreender e construir 

o conhecimento adquirido em sala de aula.

Figura 30 - ED15 Consegue descobrir, compreender e construir o conhecimento adquirido? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,550; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

De acordo com a Figura 31 - ED16, 61,43% disseram que seus filhos não 

conseguem colocar em prática o que aprenderam em sala de aula.   

Figura 31 - ED16 Você consegue colocar em prática o conhecimento adquirido? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,073; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

As questões da Figura 32 - ED17 até a Figura 36 - ED21, tiveram como 

objetivo expor o grau de concordância em relação às questões afirmativas, a 

partir de uma escala em que possui seis alternativas numeradas de 1 à 6, para 

a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente.   

A Figura 32 - ED17 demonstra se as PCDs tiveram dificuldades na 

transição dos anos escolares e 41,43% disseram que concordam totalmente, ou 

seja, realmente apresentaram dificuldades. 

Figura 32 - ED17 Apresentei dificuldades na transição dos anos escolares. 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Ter acesso com facilidade e segurança aos espaços que compõem o 

ambiente escolar são assuntos abordados na Figura 33 - ED18 e  55,71% 
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disseram que concordam totalmente, ou seja, conseguem acessar todos os 

ambientes. 
Figura 33 - ED18 Tenho acesso com facilidade e segurança aos espaços. 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A oferta de condições de permanência dentro dos espaços foi tratada na 

questão da Figura 34 - ED19 e 67,14% indicaram que concordam totalmente 

com a afirmação. 

Figura 34 - ED19 Os espaços oferecem condições de permanência. 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A Figura 35 - ED20 expressa a ideia de que os mobiliários existentes nos 

espaços são adaptados conforme as necessidades das pessoas com 

deficiência, pois 62,86% concordam com a afirmação.    

Figura 35 - ED20 Os mobiliários existentes nos espaços são adaptados conforme minhas 
necessidades. 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Já a Figura 36 - ED21 pergunta sobre  os materiais e os recursos 

existentes nos espaços e se são adaptados conforme as necessidades das 

pessoas com deficiência, 62,86% responderam que concordam totalmente. 

Figura 36 - ED21 Os materiais e recursos existentes nos espaços são adaptados conforme 
minhas necessidades. 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Educação - Grupo Focal 
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Para aplicação desta metodologia, conseguiu-se um número significativo 

em cada grupo focal, com participação dos pais ou responsáveis pelas pessoas 

com deficiência. Foi possível dar voz às PCDs e aos responsáveis que a 

acompanhavam por meio da pergunta: “As pessoas com deficiência frequentam 

escolas?”. Dentre as famílias houve os seguintes relatos: 

GF4S3:  Ele foi matriculado em escola regular. 
GF4S3: Aí, eu tirei da escola, coloquei em uma escola especial. 
GF2S2: A florzinha chegou a frequentar a escola quando a 
minha sogra era viva, que eu nem cheguei a conhecer a minha 
sogra. 
GF2S2: Não era ainda obrigatório, a minha sogra tirou, porque 
ela ficava agressiva demais. 

Em seguida, se perguntou se tiveram dificuldades na matrícula, já que na 

época, de acordo com a idade das PCDs, a efetivação da matrícula não era 

obrigatória. Há relatos que não viam muitas crianças com deficiência em sala e 

outra mãe disse que a escola os viam como números. 

GF1S3:  Há pouco tempo a gente vê na escola… 
GF1S3: Não, não, não. Eu nunca vi uma criança deficiente na 
escola. Nunca. 
GF2S3: Eu tive. 
GF4S3: Eles só contam como um número, são só mais um. 

Nem escolas de ensino regular, particular ou pública, podem recusar a 

matrícula de alunos com deficiência, pois caso isso ocorra, poderão sofrer 

processo judicial. É preciso lembrar que nas escolas privadas, é proibido a 

cobrança de valores adicionais nas mensalidades ou matrículas, independente 

do motivo, condições ou deficiência. 

Destacou-se nas falas participantes as dificuldades em garantir uma vaga 

aos seus filhos: 

GF4S3: Ai assim: é difícil conseguir uma vaga? É muito difícil, 
eu batalhei bastante para conseguir a vaga aqui na SME da 
prefeitura e assim, existe sim a dificuldade, mas acredito que a 
gente tem que ir atrás. 
GF2S2: Na matrícula eu não tive não. 
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GF2S1: Na do [PCD] A foi quase obrigatório…  
GF2S1: Da AACD, dizendo que se eles não fornecessem a vaga, 
eles iriam recorrer ao Ministério Público. 
GF2S3: Aí eles arrumam na hora. 

A proposta estruturada em termos políticos, que foi apresentada como Lei 

2201/21, determina às instituições de Educação Básica, mantidas ou 

financiadas pelo poder público, que priorizem a matrícula de crianças e 

adolescentes com deficiência e doenças raras. (BRASIL, 2021) 

Há um relato de uma mãe que fez a inscrição em diferentes escolas, 

quando avisava à equipe que seu filho tinha deficiência, pediam para que ela 

aguardasse (protocolo usual), entretanto, até o momento da pesquisa a PCD 

ainda não havia sido chamada. Quando encontravam escolas que tinham as 

condições físicas/estruturais necessárias para a deficiência, a gestão colocava 

empecilhos para não aceitar a matrícula.  

GF2S1: Não, então... Eu fui em três escolas na época. Aí eu 
tinha que escolher uma escola que não tivesse escada, porque 
o [PCD] usava uma cadeira pequenininha, não era adaptada,
mas eles não aceitavam o Sujeito A, porque ele usava fralda.
GF4S1: Tanto que não tinha uma escola especializada para ele.

Essa mesma mãe citou que, por seu filho ser uma pessoa com deficiência 

física, conseguia escolas sem escada, devido ao uso de cadeira de rodas, 

porém, recusaram a matrícula por ele apresentar outra deficiência além da física 

e por precisar de cuidados mais específicos. 

GF1S1: Eu fiz a inscrição do meu filho em umas dez escolas. A 
maioria diz que chama, mas não chamou até hoje. 
GF1S1: Ainda mais porque eu escrevi que ele era cadeirante, 
que não tinha muito movimento, tudo [PAUSA]. Não chamaram 
até hoje. 
GF2S1: “Mas mesmo que ele fizer xixi, ele vai ficar molhado?”. 
Eu falei: “eu venho”. Aí: “ah, mas onde a senhora mora?”. Não 
importa, eu venho. Aí eu pegava o ônibus e ia, eu fui umas três 
vezes. Aí a menina da limpeza, ele era pequenininho, muito 
magrinho na época, quando ele fazia xixi, ela o levava para um 
cantinho e ali o trocava... um nenê na época, não é? E naquela 
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época não tinha... Eram poucas escolas adaptadas, entendeu? 
Mas eu tive dificuldade por  
isso, por conta de ele usar fralda. 

Quanto ao ambiente físico, sabe-se que diversas escolas têm 

acessibilidade para algumas das deficiências, como por exemplo: existe uma 

escola de educação especial no bairro da Mooca (área nobre da Zona Leste de 

São Paulo), que oferece condições apropriadas somente para pessoas com 

deficiência auditiva, visual e intelectual. Logo, se alguma criança com deficiência 

física precisar de atendimento neste local, seria impossível atendê-la, pois não 

há sequer uma infraestrutura adequada para recebê-la. A Lei nº 10.098/00 

(BRASIL, 2000) impõe evidentemente que todas as instituições devam promover 

acessibilidade aos ambientes, adequando os espaços para que atendam toda a 

diversidade humana, rompendo as barreiras arquitetônicas existentes 

(SASSAKI, 2009). Schirmer et al., (2007), salientam que a maioria absoluta dos 

edifícios escolares, evidenciam grande falta de acessibilidade e trazem um 

significado para acessibilidade espacial, como poder chegar a algum lugar com 

conforto e independência, entender a organização e as relações espaciais que 

este lugar estabelece e participar das atividades que ali ocorrem, por meio dos 

equipamentos disponíveis. 

Na fala das mães esteve presente a informação de que as escolas até 

tentavam oferecer o mínimo de acessibilidade, porém, não era o suficiente. 

Trocaram de escolas por isso, mas de certa forma, compreenderam que tem 

coisas que fogem da alçada das instituições, porque para reformar ou adaptar 

algo, eles dependem da verba do governo e, às vezes, essa verba é tão 

insuficiente que quando vão distribuir aos setores da instituição, não conseguem 

dinheiro nem para construir uma rampa.  

GF4S3: Então, o que eu acho, tem escolas que até fazem muito 
para ter acessibilidade para as crianças, só que eu trabalhei até 
2019 em uma escola que entrou uma cadeirante de quatro anos 
e a escola tem dois andares [PAUSA]. O que a diretora fez? A 
colocou na sala do primeiro andar. 
GF4S5: Não tem por que o que acontece, não é porque não tem, 
é porque a verba não é feita para fazer uma rampa. 
GF4S1: Um elevador, não é? 
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GF4S5: É, então é mais fácil gastar dinheiro com propagandas 
do que distribuir para as escolas. [...] Então assim, até tem. 
Inclusive a [nome da escola] é uma escola para crianças com 
deficiência mental, auditiva e visual, é uma escola que se a 
criança é cadeirante vai ter dificuldade, porque é uma escola de 
dois andares, e ela é lá na Mooca. 

Satyro e Soares (2007) afirmam que “a infraestrutura escolar pode exercer 

influência significativa sobre a qualidade da educação”. Segundo Censo Escolar 

(2020), no Brasil somente 60% das escolas apresentam dependências 

acessíveis para pessoas com deficiência. 

Entretanto, oferecer condições de permanência e infraestrutura não são 

os únicos aspectos a serem considerados, a formação de vínculos afetivos e 

interação social devem ser evidenciadas. Suas emoções e sentimentos perante 

a escola, afetam diretamente as variações de humor. Desse modo é possível 

verificar o envolvimento e a disposição das PCDs nas atividades escolares, bem 

como comportamentos agressivos que possam surgir. Assim como descrito nas 

falas a seguir: 

GF3S1: Mas ele adora, ele adora muito ir para a escola, ele não 
tem preguiça, qualquer tipo de atividade ele vai, ele faz. Então 
dava os cinco minutos, ele saia da sala e trancava a sala, aí 
ficava os professores com os alunos todos trancados. Aí eu tinha 
que ir lá na escola, procurar ele. 
GF1S5: Meu irmão foi poucos dias. Ele chegou a ir à escola. Aí 
ele chegava na sala, sentava no meio da sala e ficava rolando. 

É possível observar que existem muitos fatores que influenciam o acesso 

e permanência das pessoas com deficiência nas escolas e, um não menos 

importante, seria o acolhimento a ser feito com eles para conseguirem se adaptar 

a esta nova realidade e rotina.  

Os relatos evidenciam que, alguns das PCDs que frequentavam as 

escolas, não se adaptaram e, por decisão dos pais/responsáveis, foram 

afastados da escola, interrompendo os estudos. 

As matrículas têm a maior predominância em Escolas de Ensino Regular, 

entretanto, pelas escolas não darem um retorno de aprendizagem ou, pelo fato 
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de os alunos não se adaptarem ao ensino, algumas famílias recorreram às 

escolas de Educação Especial. 

GF1S5: Ele sempre estudou em escolas especiais. A primeira 
dele foi na APAE Especial, era só de crianças especiais. A 
segunda também, na terceira ele foi para a APAE. Na APAE, 
como ela falou, chega um tempo eles chamam e falam: ele não 
serve para ficar aqui. Saiu da APAE, entrou numa escola 
especial inteirinha especial. Aí ele aprendeu a nadar, ele 
aprendeu a fazer bastante coisa, a jogar bola. 
GF3S3: A [PCD] já frequentou uma escola normal, mas não se 
adaptou. 
GF4S3: Aí, eu fui vendo que escola particular para inclusão 
também não existe. Tem alguns profissionais que são mais 
qualificados do que a escola pública, só que também eles têm 
oito, nove crianças com “n” dificuldades e daí meu filho ficou até 
2013 em escolas ditas “profissionais para isso”, mas não. 

Uma mãe disse que optou pela escola de rede privada (escola particular), 

por garantirem que lá teria profissionais qualificados, contudo, não era isso, não 

havia profissionais habilitados e, diversos alunos com dificuldade aprendizagem, 

estavam na mesma sala. Então não tinha como dar a devida atenção a ele. 

Deram a oportunidade de colocarem no CIEJA, que já teve lá seus resultados 

(pequenos, mas, tiveram). 

GF1S6: Isso, ela ficou até aí, só que ela não terminou tudo, 
porque começou um pessoal lá, uns alunos, uma menina nova 
que começaram a brigar com ela, aí ela ficava chorando. Aí eu 
fui lá na diretora e falei: “ela não vai ficar mais aqui, porque essas 
meninas” ... Aí chamaram a família da menina para fazer uma 
devolutiva... então eu tive que tirá-la, mas faltava pouco tempo 
para terminar e eu já tirei. Colocá-lo no CIEJA. 

No quesito transporte, alegaram que as escolas preparadas para receber 

os alunos com deficiência eram muito longe e por este motivo, não tinham direito 

a ele (TEG), tiveram que cancelar a matrícula e aguardarem outra vaga, e não 

foi período pequeno e sim longo, um caso em particular, levou 4 anos para 

conseguir uma vaga. 
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GF4S3: aí por uma questão de distância, de ser muito longe, eu 
tirei e tive que aguardar mais ou menos uns quatro anos para a 
vaga dele. 
GF3S1: Transporte [PAUSA], ele tem o Atende, só que como ele 
é intelectual e anda, eu não consigo para os dois juntos. Eu vou 
ver até agora quando voltar, se existe no Atende essa 
possibilidade, porque eu não posso trazer um e deixar o outro. 
Não é? 

O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, é assegurado em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, com intuito de identificar e eliminar os obstáculos e barreiras 

de acesso, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e 

barreiras ao seu acesso (LBI, 2015). 

No indicador formação, na frequência, não houve muita interação por 

parte dos responsáveis pelas PCDs, pois, como citado no indicador de 

matrículas, muitos não chegaram a frequentar a escola. Entretanto, os que 

frequentaram terminaram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio e eram 

assíduos. 

GF4S2: Mas ela sempre teve dificuldade, mas eu sempre a 
deixei terminar… 
GF4E1: O ano letivo, no caso a educação básica, não é? 
GF4S2: Não, mas ela chegou a terminar o Ensino Médio. 
GF4E1: Ah, ela terminou o Ensino Médio? 
GF4S2: Terminou, eu deixei. 
GF4E1: Entendi. 
GF3S3: Bem assídua, ela nunca faltou, vai para passeios. 

Em um caso, a mãe teve que trocar de escola e até a rede de ensino, 

como por exemplo: da prefeitura para a municipal e da municipal para a estadual. 

GF3S4: Ele ficou quatro anos aqui na EMEI, no [nome da 
escola]. Fez dois anos na escola do estado e oito anos na escola 
da prefeitura. Não sabe ler e não sabe escrever. 

Os responsáveis pela pessoa com deficiência, só os deixaram frequentar 

as escolas para interagirem e isso as escolas possibilitaram. 

GF4S3: saindo dessas escolinhas para socializar mesmo.... Aí 
ele veio para cá, então aqui ele ficou até os trinta anos e hoje ele 
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vai fazer trinta e três, então ele ficou trinta anos lá e três anos 
aqui no grupo, entendeu? 

Porém, quando foi citado o tema interação social, gerou um desconforto, 

pois, começaram a contar não sobre os convívios espontâneos, e sim sobre 

ocasiões de bullying.  
GF1S3: Não. Esse negócio de Bullying [PAUSA LONGA]. 

Relataram que sempre que acontecia alguma coisa na escola, os 

culpados eram sempre os alunos com deficiência e os outros alunos eram os 

bonzinhos.  

GF1S3: Você é testemunha, você está aí, não é? Não aparece 
na escola. Só aparece a mãe do menino bonzinho. Então se 
acontecesse de fazer qualquer coisa para mim, porque ele é meu 
filho, para o meu filho, não é? Eu mandava chamar a mãe, eu 
não ia conversar com o menino. Mas dava-lhe um cacete bem 
dado. 

Havia separação entre mães dos alunos bonzinhos e mães dos alunos 

bagunceiros. Há um relato onde os alunos não consideravam a menina com 

deficiência, amiga. 

GF1S6: O ruim lá, é mais as crianças... aí eu chamei lá e falei: 
“você não pode falar que ela é louca, porque ela tem um 
probleminha de saúde”. Aí eu falei: “você vai casar, não vai? Aí 
quando for ter filho, você sabe se vai nascer bom? Você pode 
ter um filho assim”. E ela falou: “é tia?” Eu disse: “lógico, ela 
nasceu assim, você pode ter um filho assim”. Aí eles pararam de 
fazer Bullying com ela. 

E por isso a chutavam, batiam, xingavam e ela chorava e, além disso, os 

professores e mais funcionários não faziam nada e nem chamavam os pais do 

outro aluno. 

GF1S3: Se você não consegue [PAUSA LONGA]. Professor, 
aquelas pessoas que estão lá, no pátio, se eles fazem isso com 
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uma criança normal, entre aspas, você imagina o que não vão 
fazer com ele. Aí, porque assim, olha [PAUSA LONGA]. O 
menino que apronta, a mãe não aparece na escola. 

E para evitar situações de bullying, a trocava a todo momento e, por este 

motivo, dificultou a formação e processo de aprendizagem da menina com 

deficiência. 

GF3S6: só que ela não terminou tudo, porque começou um 
pessoal lá, uns alunos, uma menina nova que começaram a 
brigar com ela, aí ela ficava chorando. Aí eu fui lá na diretora e 
falei: “ela não vai ficar mais aqui, porque essas meninas” ... Aí 
chamaram a família da menina para fazer uma devolutiva... 
então eu tive que tirá-la, mas faltava pouco tempo para terminar 
e eu já tirei. 

Educação - Entrevista Individual 

As Entrevistas Individuais foram feitas no mesmo dia que o Shadowing e 

a Escuta Territorial, com a intenção de aproveitar a disponibilidade dos 

responsáveis, ou seja, os entrevistados foram a mãe do Sujeito A e os pais do 

Sujeito B. Ambas entrevistas ocorreram após a finalização das outras 

metodologias. 

Entrevista Individual 1 

A mãe do Sujeito A inicia sua fala relatando como ele teve contato com o 

ambiente escolar. 

E1S1: Quando chegou a hora de o ciclano ir para a escola, eu 
meti o Sujeito A junto, e eu os coloquei em uma escolinha.... 
Sabe essas escolinhas pequenininhas que geralmente é uma 
casa nem é uma estrutura grande? Eu falei: “eu vou começar por 
um local pequeno para ver como o Sujeito A ia lidar”. Assim, olha, 
de início eu precisava disso por questão de ele entender os 
horários, de ele entender da responsabilidade de ter de ir de 
mochilinha, de ele entender a necessidade de ir de uniforme, 
dessa socialização mesmo. [...] Chegou uma hora que o ciclano 
(irmão do Sujeito A) precisou ir para o Pré, porque é totalmente 
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diferente, não é? Aí eu falei: “não, eu não vou arriscar colocar o 
Sujeito A no Pré”. Porque assim, dentro dessa escolinha já 
haviam dito que o Sujeito A não tinha condições alguma de ir 
para uma escola com aprendizagem normal. 

Diante deste cenário é possível observar que o Sujeito A cursou a 

Educação Infantil completa e que quando foi necessário a migração para o 

Ensino Fundamental I, a escola disse que ele não conseguiria e que por este 

motivo, a mãe decidiu procurar outro local que desse continuidade ao processo 

de aprendizagem do seu filho.  

E1S1: Eu tirei, depois que o ciclano foi para o Pré, eu tirei o 
Sujeito A de lá porque assim, além dessa escolinha eu já ia para 
a APAE. Aí eu peguei e falei: “Poxa, está sendo tão cansativo eu 
vir para a APAE, eu precisava de um lugar mais perto”. Porque 
sair daqui e ir para a Vila Mariana, não é? Era longe… 

Mesmo sem depender do transporte público (tinham carro), precisava 

verificar os locais mais próximos devido à locomoção e foi neste momento em 

que achou a instituição que faz parte hoje. 

A mãe relatou a rotina e afirmou que após a pandemia, foram 

prejudicados, pois, o Sujeito A ficou preguiçoso e sem disposição para levantar. 

Por este motivo, a mãe sempre tem que “pegar no pé" do Sujeito A, porque teve 

episódios de assaduras embaixo da barriga (região pélvica) ocasionadas por 

ficar sentado na mesma posição durante muito tempo. 

Entrevista Individual 2 

Os pais do Sujeito B deram a entrevista. 

Devido aos eixos abordados, o primeiro foi o de Educação e logo 

começaram a contar todo processo de escolarização do seu filho, relataram que 

mesmo apresentando dificuldades com a escola, apareciam alguns 

professores/estagiários que a ajudavam muito e que esse termo de inclusão não 

funcionou com seu filho. 



Página 63 

63 

E2S1: Então ele fez na época era o “prezinho”, não é? Ele fez 
os dois anos, depois, ele fez quatro anos no... Antigamente era 
primário e, depois, ele fez os quatro que agora são cinco, ele 
chegou a fazer até o quinto ano do Fundamental. A frequência 
dele foi [PAUSA] vamos dizer que foi boa. Só que assim na 
época que ele entrou não tinha esse negócio assim de cuidador, 
não é? Nós tivemos um pouco de dificuldade, mas eu achei 
pessoas boas na escola, que ajudavam. Eu só tive problema 
quando ele foi para o Fundamental, porque já tinha cuidador, 
mas eu acho que pessoas que não se adequaram ao serviço, 
entendeu? Deu um pouco mais de trabalho e no Fundamental, 
esse negócio de inclusão para o Sujeito B não funcionou muito, 
porque o que eles faziam mais era exclusão. 

Relatam que não era só na sala de aula que isso acontecia, mas, em 

outras disciplinas também, como em Educação Física. O pai ia à escola e 

auxiliava o Sujeito B nas atividades extras e na locomoção, pois, se isso não 

acontecesse, ele era impossibilitado de praticar as atividades. Até conseguiram 

uma ajuda profissional especializada para acompanhar o Sujeito B na escola, 

porém este processo demorou e tiveram que recorrer à justiça, fizeram até um 

curso para entender e poder ajudar melhor. 

E2S1: A gente tinha dificuldades até na aula de Educação Física: 
que tinha de dar volta pela rua e os professores não podiam fazer 
isso. Aí no começo o pai ia no horário da aula, pegava ele, 
esperava terminar e voltava com ele para o pátio da escola, não 
é? E aí eu também consegui, meio que na raça uma cuidadora, 
que foi uma mãe para o Sujeito B. [...] A frequência dele na 
escola eu tive alguns problemas até ele chegar nessa escola, a 
última, que apesar de não ser adequada...Mas devido a história 
que nós chegamos lá: aquela coisa de Ministério Público. 
Disseram que era para eu aguardar a vaga em casa e eu disse: 
“meu filho em casa não fica”. Aí eu fui nessa escolinha e lá foi 
um paraíso para ele, tanto que ele não esquece até hoje, foi 
maravilhoso. Lá realmente foi inclusão. 

Salientaram que a instituição que recebe os serviços de atendimento de 

habilitação e reabilitação, ajudou bastante após a conclusão do Ensino 

Fundamental II e, quando migrou para o Ensino Médio, decidiram tirar da escola 

e deixar na instituição. Devido a esta postura, informaram que sofreram ameaças 

da escola, onde iriam denunciá-los por privá-lo do acesso à escola 

Educação - Shadowing e Escuta Territorial 
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Para realizar as metodologias estabelecidas, foi observado uma pequena 

parte do cotidiano da PCD, no geral, foi estabelecido pelos pesquisadores o 

acompanhamento da pessoa com deficiência durante a organização da saída de 

sua casa e o deslocamento à instituição de atendimento especializado.  

Examinou-se o contexto de dois sujeitos, o Sujeito A e o Sujeito B. 

No Shadowing e Escuta Territorial do Sujeito A, não apresentou fala sobre 

Educação. 

Já no Sujeito B, notou-se somente duas falas: 

Crônica 1. Na escola pública, quando pequeno, sua mãe passou 
por muitas barreiras atitudinais de profissionais para a 
permanência de Sujeito B na frequência das aulas, muitas 
dificuldades para adquirir profissionais de apoio na escola para 
manter sua higiene e alimentação. Já no que se refere aos 
professores, sua mãe observou que o acesso pedagógico era 
dificultoso e não era oferecido recursos e materiais que se 
adaptassem aos processos cognitivos de Sujeito B.  Na 
esperança de oferecer uma melhor condição de ensino, seus 
pais recorreram ao ministério público, que em uma conversa 
longa com o promotor foi oferecida uma carta para sua mãe 
assinar de espera da vaga na escola pública, que não foi 
assinada, sua mãe alega que o ministério passaria a 
responsabilidade do ingresso de Sujeito B a escola para seus 
pais, onde o governo se desencarregaria do dever de cumprir 
com a lei. 

Algo retratado são as barreiras enfrentadas, o que acarreta a não 

permanência e frequência na escola, são elas: a falta de professores, materiais 

ou recursos para suprir as necessidades educativas do Sujeito B. Mesmo 

recorrendo às autoridades judiciais, não adiantou. 

Educação - Síntese 

No eixo teórico Educação, alguns dos indicadores pesquisados, não 

apareceram nos discursos dos participantes dos Grupos Focais como: ambiente 

escolar (rede de escola e distanciamento), formação (repetência), ambiente 
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físico (sala de recursos) e interação social (espontânea entre os alunos, 

espontânea entre os agentes escolares).  

Entretanto, surgiram alguns dentro dos indicadores, como: interação 

social (bullying) e prática pedagógica (exclusão, inclusão). 

Após a análise de todos os dados em suas respectivas metodologias, foi 

identificado que 47,95% das pessoas com deficiência frequentam a escola. Com 

predominância na Educação Especial, pois, os respondentes consideram as 

Ongs como escolas. 

Mostra-se que a maioria não repetiu os anos escolares devido ao tipo de 

instituição que faziam parte, entretanto se estudassem em Escolas de Ensino 

Básico,  os dados provavelmente sofreriam alterações, pelo fato de que a 

probabilidade de ocorrer casos de repetência seria maior. Muitos confundiram o 

termo “escola” com as instituições que oferecem serviços de habilitação e 

reabilitação. 

Um ponto que foi identificado, foram os fatores considerados como 

dificultosos para acessar à escola, são eles: a distância e transporte, o que 

corrobora com a informação da distância entre a casa e a escola das pessoas 

com deficiência serem longe e a falta de transporte escolar gratuito. 

As perguntas foram feitas com intuito de identificar se há falhas, pois, 

algumas escolas não têm sala de recurso, já as que têm, nem todos conseguem 

acessar por questões estruturais e nem todos a utilizam. 
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B. Trabalho e Renda

Questionário - Trabalho 

Os resultados foram analisados separadamente em cada eixo temático: 

“Trabalho e Renda”. No eixo teórico trabalho, os gráficos demonstraram os 

resultados obtidos pelo questionário aplicado. Na questão TR1. “Você 

trabalha?”, 97,25% responderam que não e apenas 2,74% responderam que 

sim. O que demonstra pouca participação das PCDs no mercado de trabalho. 

Outro fator que pode ter influenciado é o perfil dos participantes que são 

atendidos pelo instituto Olga Kos, no qual há necessidade de disponibilidade 

para participação dos projetos, assim é possível inferir que poucas pessoas 

conseguem participar dos cursos oferecidos concomitantemente com o trabalho. 

Figura 37 - TR1 Você trabalha? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Na pergunta TR 1.1 “Qual tipo de ocupação você se enquadra?”, há 

apenas 4 respondentes, cada qual havia um tipo de ocupação. Vale ressaltar 

que todas elas não possuem vínculo empregatício formal, o que demonstra a 

dificuldade de uma ocupação da PCD no mercado de trabalho, bem como 

usufruir dos benefícios condicionados como plano de carreira, crescimento 

profissional e melhores condições de trabalho, entre outras. 
Figura 38 - TR 1.1 Qual tipo de ocupação você se enquadra? 

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 1,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

 Na pergunta TR2, buscou-se identificar a valorização e progressão na 

carreira da PCD, 75% dos respondentes tiveram apenas uma promoção e 25% 

tiveram 4 promoções. Os dados apresentados são insuficientes para afirmar um 

crescimento profissional significativo. 

Figura 39 - TR 2 Quantas vezes você foi promovido no trabalho ao longo de sua carreira? 
Teste T - Student (t(69) = 2,333, p > 0,05) 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Já para a pergunta TR3 foi identificado a mudança de cargo da mesma 

empresa, o que difere da pergunta anterior, pois não se caracteriza por uma 

promoção, por vezes é uma mudança de função, porém do mesmo nível 

hierárquico. Neste quesito 50% mudou de cargo 1 vez, 25% 4 vezes e 25% 4 

vezes. O que aumentou a porcentagem de mudança de cargo em relação à 

promoção.  

Figura 40 - TR3 Quantas vezes você mudou de cargo dentro da mesma empresa? 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Para a pergunta TR4 há duas respostas obtidas, 50% da amostra 

respondeu que está no emprego atual entre “seis meses a um ano” e 50% está 

há mais de “6 anos”. É possível inferir que, apesar de serem empregados sem 

vínculo empregatício, como verificado na pergunta TR1.1,  metade dos 

respondentes estão estáveis em suas ocupações com mais de 6 anos.  

Figura 41 - TR4 Considerando o emprego atual, quanto tempo você está? 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

No ambiente empresarial o acesso físico a outras áreas da empresa pode 

ser um indicativo de valorização e investimento em acessibilidade, entretanto a 

pergunta TR5 demonstra que 75% possuem áreas restritas em seu ambiente de 

trabalho. O que denota a restrição como um indicativo negativo na inclusão da 

PCD. 

Figura 42 - TR5 Na empresa em que eu trabalho possui acesso a todas as áreas? 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Outro fator importante é o meio de transporte para a PCD, no qual a 

pergunta TR6 verificou que 50% se locomovem por carro próprio, 25% utilizam 

ônibus de linha (transporte público) e 25% vão andando para o trabalho. Ou seja, 

a maioria depende de recursos próprios para a sua locomoção. 

Figura 43 - TR6 De que forma você vai para o trabalho? 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Uma característica importante para identificar a inclusão no ambiente de 

trabalho, é a autonomia do sujeito na execução de suas tarefas, neste tópico a 

questão TR7 apresentou uma resposta positiva, em que 100% dos participantes 

responderam que “sim, exerço minha função sozinha”. Isto pode ter ocorrido, 

pois os cargos direcionados a PCD respeitam suas individualidades e 

capacidades.  

Figura 44 - TR7 Você possui autonomia no trabalho? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Das perguntas TR8 até TR23 utilizou-se a escala de concordância para 

identificar o nível de inclusão das PCDs, desse modo, os sujeitos da pesquisa 

tiveram que responder de 1 a 6 o grau de concordância em relação a frase 

expressa, desde 1 Discordo Totalmente até 6 Concordo Totalmente. Na pergunta 
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TR8 foi obtido 50% das respostas no índice 4 e 50% no índice 6, o que constata 

que a maioria tende a concordar com a afirmação. 

Figura 45 - TR8 Os funcionários da minha organização que a ajudam atingir seus objetivos 
estratégicos são recompensados e reconhecidos de forma justa. 

 Teste Binomial [x² ( 2 ) = 1,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Para a pergunta TR9 foi respondido 25% o grau 3, o que representa uma 

discordância parcial com a frase, e o grau 4 e o grau 6 com 25% e 50%, 

respectivamente, esta parcela tende a maior concordância nesta afirmação. 

Assim, há valorização de opiniões alheias, característica fundamental para a 

inclusão. 

Figura 46 - TR9 Os funcionários da minha organização respeitam e valorizam as opiniões uns 
dos outros.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Para a pergunta TR10 as respostas alcançadas mostram predisposição 

no ambiente de trabalho para considerar as ideias e sugestões do grupo, 

buscando assim o trabalho em equipe e consideração pelo envolvimento de 

todos do grupo. 

Figura 47 - TR10 Os membros da minha equipe consideram justamente as ideias e 
sugestões oferecidas por outros membros da equipe. 

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A pergunta TR11 tem por objetivo identificar os sentimentos da PCD e o 

acolhimento dos mesmos, cujo  resultado obtido representa que há este 

acolhimento pela maioria, porém 25% tende a discordar dessa afirmação. 

Figura 48 - TR11 Sinto-me bem-vindo para expressar meus verdadeiros sentimentos no 
trabalho. Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Para a pergunta TR12, que retrata a comunicação da organização perante 

a clareza e honestidade, o resultado, em sua maioria, concorda com a afirmação 
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e 25% discorda parcialmente. Fator importante para PCD perante o clima no 

ambiente de trabalho, segurança e clareza das atividades. 

Figura 49 - TR12 A comunicação que recebemos da organização é honesta e aberta. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na pergunta TR 13 teve o intuito de identificar a percepção da PCD em 

relação às pessoas da organização e a preocupação para com ela, neste quesito 

apresentou-se 25% grau 2, 25% grau 3 e 50% grau 6. O que transparece uma 

inclusão física, na qual a PCD está inserida no local de trabalho, porém as 

pessoas ao seu redor não se preocupam com ele e não possuem vínculo. 

Figura 50 - TR13 As pessoas da minha organização se preocupam comigo. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Em uma organização, a diversidade dos gerentes representa maior 

inclusão e equidade, uma vez que a gestão lidera e representa a filosofia da 

empresa. O resultado desta questão foi caracterizado com maior variabilidade 

das respostas, sendo 25 % nos graus 2, 3, 5 e 6. Em que não há padrão de 

concordância ou discordância  neste quesito. Comprovada pelo Teste de Qui-

Quadrado com resultado em 1,000.  

Figura 51 - TR14 Os gerentes em minha organização são tão diversos quanto a força de 
trabalho em geral.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 1,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

As próximas questões, da TR15 até TR 23, falam sobre as relações da 

PCD com o grupo de trabalho e, especificamente, nas TR15, TR16, TR17 e TR18 

o resultado foi 50 % dos respondentes concordam totalmente com as afirmações.

O restante dos resultados compreendem a: 25% responderam nível 2 e 25%

nível 3 de concordância.

Os temas abordados em cada pergunta foram : sentir-se um membro 

valioso do seu grupo de trabalho, sentir-se pertencente ao grupo, sentir-se 

conectado ao grupo de trabalho e, por fim, sentir que o grupo de trabalho é onde 

está destinado a estar. Este padrão de respostas apresenta em uma maioria 50% 

de concordância máxima em relação ao acolhimento e pertencimento ao grupo, 

entretanto ainda não é unânime essas relações positivas, cujo há necessidade 

de programas mais efetivos perante a inclusão. Sassaki (1997) caracteriza como 

“empresa inclusiva” aquelas que além de propiciar todas as condições laborais, 

e mudança de paradigma, no qual o sentimento de pertencimento se faz 

necessário para a efetivação desse processo. 
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Figura 52 - TR15 Eu sou tratado como um membro valioso do meu grupo de trabalho. Teste 
Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 53 - TR16 Eu pertenço ao meu grupo de trabalho. 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 54 - TR17 Estou conectado ao meu grupo de trabalho. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 55 - TR18 Eu acredito que meu grupo de trabalho é onde eu estou destinado a estar. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na pergunta TR19, as PCDs entrevistadas 50% apresentaram nível de 3 

de concordância e 50% nível 6 de concordância, assim, metade dos sujeitos 

sentem que as pessoas realmente se preocupam com elas, a outra metade 

levemente discordam com esta afirmação.  

Figura 56 - TR19 Eu sinto que as pessoas realmente se preocupam comigo em meu grupo de 
trabalho.  

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 1,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Já na pergunta TR20, buscou-se identificar se a PCD tem liberdade para 

trazer aspectos para o grupo de trabalho em que outros membros não têm em 

comum com ele. Neste quesito 50% discordam com a afirmação no nível 2, 25% 
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nível 3 e 25% concordam totalmente com nível 6. Nesta perspectiva, 

majoritariamente, os sujeitos discordam com esta afirmação. 

Figura 57 - TR20 Posso trazer aspectos para o trabalho em grupo que outros membros não 
têm em comum comigo. 

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Em relação a escuta no grupo de trabalho, quando as opiniões são 

diferentes, apresentou um resultado bem espalhado, sem predomínio de índices 

significativos, obtiveram 25 % nos níveis 1, 3, 4 e 6. 

Figura 58 - TR21 Pessoas do meu grupo de trabalho me ouvem mesmo quando minhas 
opiniões são diferentes. 

 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 1,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Sentir-se confortável em expressar opiniões que divergem do grupo de 

trabalho, é o assunto da pergunta TR22, entretanto os resultados não 
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apresentam uma predominância nas respostas, equiparando a 25 % nos níveis 

1, 2, 4 e 6.  

Figura 59 - TR22 Enquanto estou no trabalho, fico confortável em expressar opiniões que 
divergem do meu grupo.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 1,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Por fim, na pergunta TR23, 50 % discordam com essa afirmação no nível 

2 da escala e o restante dos resultados representam 25% nível 4 e 25% nível 6. 

Figura 60 - TR23 Posso compartilhar uma perspectiva sobre o trabalho questões que são 
diferentes dos membros do grupo.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,779; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Questionário - Renda 
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No eixo teórico renda, o objetivo foi identificar o impacto da renda na 

composição familiar, dentre os respondentes 61,67% não possuem nenhum tipo 

de renda e apenas 38,33% responderam positivamente.  

Figura 61 - RE1 Possui renda?  
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,093; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na pergunta RE. 2 buscou identificar qual o valor da renda dos que 

possuem. Neste caso foi apresentado o valor de 70,83 % com até 1,5 salário 

mínimo. Enquanto, na segunda faixa salarial de 1,5 a 3 salários mínimos, 

representa 20,83%. e com renda maior de 3 a 4,5 salários mínimos e 4,5 a 6 

salários mínimos obtiveram 4,17% cada. Em suma, a faixa salarial com maior 

representatividade ficou de até 1,5 salários mínimos, portanto ainda há uma 

discrepância da aceitação e inclusão da PCD no mercado de trabalho. 

Figura 62 - RE2 Qual a sua renda atualmente?  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Comparando a RE2 com a RE 3 com a identificação da faixa salarial 

mensal da PCD, há um aumento de 70,83% para 79,17% na faixa de até 1,5 

salários mínimos, enquanto diminui a segunda faixa de 1,5 a 3 salários mínimos 

de 20,83% para 12,50%. aS outras faixas foram mantidas as porcentagens 

4,17% de 3 a 4,5 salários mínimos e de 4,5 a 6 salários. 

Figura 63 - RE3 Qual a faixa salarial que a pessoa com deficiência se enquadra considerando 
o ganho mensal?

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005]

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Para identificar o impacto da renda da PCD na estrutura familiar, foi 

perguntado sobre a quantidade de pessoas que dependem financeiramente, 50 
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% responderam que não possuem dependentes, 29,17% possuem um 

dependente, 12,50% possuem dois dependentes e 8,33% possuem três ou mais 

dependentes. 

Figura 64 - RE4 Quantas pessoas contribuem para renda familiar? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,197; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 65 - RE5 Quantas pessoas dependem financeiramente da pessoa com deficiência? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,016; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Indicativos de tempo da remuneração correspondem a 62,50% na mesma 

faixa salarial em seis anos ou mais, se considerarmos que a maioria está com a 

remuneração de até 1,5 salários mínimos, denotam que há estabilidade no 

rendimento mensal. 
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Figura 66 - RE6 Há quanto tempo a pessoa com deficiência está com essa remuneração? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A origem da renda da PCD, vem majoritariamente de Auxílio do governo, 

o que representa 95,83% das respondentes. É possível perceber a importância

de políticas públicas voltadas às PCDs para melhor qualidade de vida e

subsistência.

Figura 67 - RE7 De onde vem a origem da renda da pessoa com deficiência? 
 Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Grupo Focal 
 No método de grupo focal, o eixo temático “Trabalho e Renda”, não foi 

abordado com profundidade, para não expor as condições econômicas dos 

sujeitos devido ao número de participantes. O intuito foi evitar possíveis 

constrangimentos entre os mesmos. Entretanto, houve um relatado espontâneo 
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pelo sujeito 1, no grupo focal IV, sobre a dificuldade de garantir uma renda, até 

mesmo  por meio do benefício que o Governo Federal fornece:  

GFS1: E até hoje eu trabalhava para juntar renda e não ganhava 
nada. A gente nunca teve benefício de nada. E eu tenho que 
trabalhar para dar condições para eles. 

Entrevista 

Não foi obtido informações sobre Trabalho e Renda neste método 

Shadowing e escuta territorial 

Para o método de Shadowing e escuta territorial examinou-se o contexto 

social dos sujeitos, dentre eles o Sujeito B descreve da seguinte forma: 

Crônica 1. Sujeito B, pessoa com deficiência, com vinte anos de 
idade, mora com os pais na cidade de São Paulo, sua casa está 
situada na zona leste, mais precisamente no bairro de Ermelino 
Matarazzo. Família de classe econômica baixa, possui renda 
financiada pela aposentadoria de seu pai, Sujeito B não recebe 
nenhum valor por benefício do governo e não realiza o pedido 
em consequência do recebimento da aposentadoria de seu pai. 
No parto, Sujeito B sofreu paralisia cerebral, que provocou 
alterações neurológicas que afetam o seu desenvolvimento 
motor, o qual, levou a deficiência física, ocasionou modificações 
em seu desenvolvimento cognitivo e controle postural. Durante 
seu processo de crescimento foram realizadas várias cirurgias 
ortopédicas, tanto nas pernas como no quadril, ainda, utiliza 
remédios de condições neurológicas por convulsionar muitas 
vezes. 

Fato interessante apresentado é a dificuldade de aquisição do benefício, 

o que acarreta condições desfavoráveis para a manutenção e acesso a

programas que propiciam o desenvolvimento da PCD. A pouca remuneração, a

classe econômica baixa, a dificuldade em receber o auxílio do governo, denotam

poucos recursos financeiros e, consequentemente, os rendimentos familiares

são destinados a subsistência, tal fato, implica e caracteriza o cenário de acesso

restrito e da PCD acompanhamento desde o pré-natal, parto e ao longo dos

tratamentos médicos ao longo da vida.
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Crônica 2 - Sujeito A, pessoa com deficiência intelectual – 
Síndrome de Down, com trinta e dois anos de idade, mora em 
um sobrado com a mãe, pois seus pais são separados. Sua 
residência está situada no bairro da Vila Formosa, Zona Leste 
da cidade de São Paulo. Família de classe econômica média. 
Sujeito A é o único promitente financeiro, pois recebe o auxílio 
do LOAS e devido às condições dele, a mãe não consegue 
trabalhar porque não tem com quem deixá-lo. Sujeito A é o 
filho mais velho de 2 irmãos  todos são do mesmo pai e mãe. 
Após o parto, Sujeito A nasceu com uma condição genética 
causada por um problema nos cromossomos, trissomia 21 ou 
T21. 

Neste caso, a renda apresentada é derivada do auxílio do governo 

(LOAS), o impacto na condição familiar é alto, pois além da mãe que necessita 

acompanhá-lo, há dois dependentes (seus irmãos). Tal fato compromete a renda 

familiar e restringe o padrão de vida. 

Síntese de Resultados em Trabalho e Renda 

No eixo teórico Renda, analisou-se que um pouco mais da metade dos 

participantes desta pesquisa possuem algum tipo de renda, a maioria apresentou 

a renda atual e mensal na menor faixa salário de até 1,5 salários mínimos. Outro 

ponto identificado foi o impacto do rendimento na composição da renda familiar, 

assim, verificou-se que 50% não possuem dependentes e a outra metade possui. 

Isto demonstra que a renda da PCD nem sempre está para cumprir o papel de 

ajuda e melhores condições a ela, por vezes são utilizados para a subsistência 

da família. A estabilidade no tempo de remuneração está ligada diretamente com 

a origem dos rendimentos advindos de programas de auxílio do Governo 

Federal. 

No eixo teórico Trabalho apenas 2,74% estão inseridos no mercado de 

trabalho, essa porcentagem representa 4 sujeitos, portanto há uma quantidade 

pouco expressiva de participantes, devido à dificuldade da PCD em ser inserida 

no mercado de trabalho. Este conceito é reafirmado pelo tipo de trabalho que os 

sujeitos da pesquisa possuem, com contratação PJ, freelancer, temporário e 

voluntário, nenhum possui vínculo empregatício mais formal com registro.   
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No geral, buscou-se compreender as promoções e mudanças de cargo, 

na tentativa de identificar a valorização das atividades laborais e progressão na 

carreira da PCD, entretanto os números demonstram poucas promoções e 

algumas mudanças de cargo, que não estão condicionadas diretamente ao 

crescimento profissional.  A permanência no mesmo emprego foi outro indicativo 

investigado: metade está há pouco tempo e outra metade está com tempo de 

permanência acima de 6 anos. Uma vez que, permanecer muito tempo no 

mesmo emprego com poucas promoções e mudanças de cargo, caracterizam 

condições estáticas dentro da empresa, é possível inferir que não há um plano 

de carreira para PCD que incentive o crescimento e  a valorização profissional.   

Outro ponto averiguado foi o acesso a outras áreas da empresa, no qual 

a maioria expressiva relatou que existem áreas restritas. Com isso, é possível 

identificar que a PCD no mercado de trabalho, está destinada a executar funções 

básicas, por vezes para cumprir a legislação governamental, sem um plano de 

ação para inclusão das mesmas. 

Entretanto, todos os respondentes afirmam que possuem autonomia na 

execução de suas atividades laborais, o que é visto de modo positivo pela 

adequação da atividade às condições de cada indivíduo. Assim como a 

locomoção para o ambiente de trabalho, por recursos próprios, andando ou com 

ônibus de linha. 

Foi possível verificar também o clima organizacional, sentimento de 

justiça, o acolhimento, comunicação, aceitação de novas ideias e comunicação 

efetiva em meio empresarial. De modo geral, as PCDs responderam 

positivamente a estas questões. O que demonstra que a empresa possui 

aceitação e boa convivência com PCDs. 

Com relação à PCD nas interações com o grupo de trabalho, 

apresentaram boa aceitação e convivência, menos nos quesitos “Posso trazer 

meus aspectos para este trabalho em grupo que outros membros não têm em 

comum comigo” e “Posso compartilhar uma perspectiva sobre o trabalho, 

questões que são diferentes dos membros do grupo”. Consequentemente, há 

um bom relacionamento no grupo de trabalho, porém em situações que divergem 

da opinião do grupo, há maior dificuldade de interação. 



86 

Página 86 

Em suma, a amostra de sujeitos respondentes é caracterizada por baixa 

renda e classe econômica, pouca adesão ao mercado de trabalho e sem 

registros fixos, cujo a origem de rendimentos em sua maioria advém de 

programas do governo.  

C. Tecnologia Assistiva

Questionário 

Conte, Ourique e Basegio (2017), consideram que a Tecnologia Assistiva 

contribui para o alcance dos direitos humanos, pois coopera ao cotidiano da PCD 

em diferentes aspectos, o que favorece o desenvolvimento de lutas sociais, 

políticas e ações pedagógicas para o convívio com as diferenças, o 

reconhecimento mútuo, a interação social,  na  promoção da igualdade de 

direitos e o exercício da cidadania. 

Na observação de tais aspectos é que se construiu as perguntas do eixo 

teórico Tecnologia Assistiva, seus resultados foram complementados com os 

conquistados por meio dos grupos focais, entrevista, shadowing e escuta 

territorial. 

Figura 68 - TA1 A pessoa com deficiência faz uso do recurso de TA? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 



87 

Página 87 

Na Figura 68 da questão TA1 os 17,81% dos participantes que 

responderam diz  utilizar a TA e 82,19% que não. O que demonstra pouco 

conhecimento por parte das famílias sobre a utilização da tecnologia para as 

PCD. Importante considerar que a população pesquisada é, em sua maioria, 

pessoas com deficiência intelectual, pois a maior parte das PCDs que utilizam o 

recurso TA são as pessoas com deficiência física, daí talvez advenha o pouco 

conhecimento. É possível concluir o baixo acesso aos serviços, em relação a 

quantidade de respondentes na presente pesquisa.   

Figura 69 - TA2 Em qual serviço de saúde adquire o recurso de TA? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,012; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Em resposta à pergunta TA2 da Figura 69, dos 17,81% que fazem uso da 

TA,  42,31%adquirem o recurso pelo SUS - Sistema Único de Saúde, bem 

próximo do oferecimento por ONGS - Organizações não Governamentais de 

30,77%, já 7,69% responderam que obtém  por serviços conveniados pelo SUS 

e convênios médicos  e 11,54% responderam que são favorecidos pelo 

atendimento particular. 

 Figura 70 - TA3 Em qual deficiência utiliza TA? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A pergunta TA3 da Figura 70, foi utilizada como pergunta filtro, ou seja, 

foram respondidas de acordo com cada deficiência. Dos respondentes 76,92% 

correspondem à deficiência intelectual, 3,85% deficiência auditiva e visual e 

15,38% à deficiência física, portanto o maior número de respondentes 

participantes é da deficiência intelectual, característica dos assistidos  nas 

instituições pesquisadas. 

As questões TA3.1.“Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na 

deficiência física?”. TA3.2. “Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na 

deficiência auditiva?”. TA3.3. “Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na 

deficiência visual?”, não apresentaram respostas.    

Figura 71 - TA3.4 Quais tipos de TA utiliza na deficiência Intelectual? 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,059; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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No gráfico, na pergunta Figura 71, TA 3.4 “Quais tipos de TA utiliza na 

deficiência Intelectual?” 

Dos respondentes 5,00% utilizam gravador de voz, 5,00% calculadora 

sonora, 5,00% HD externo, 5,00% quadro branco de planejamento mensal ou 

semanal e 30,00% tablet. Observa-se que os recursos são utilizados pelas 

PCDs, mas não houve como averiguar se o recurso é operado nos serviços de 

habilitação e reabilitação de instituições ou por conta própria. 

Para responder às questões relativas às Figuras 72 a 83,  se utilizou de 

uma escala de concordância, na qual 1 é discordo totalmente e 6 concordo 

totalmente, as afirmativas foram apresentadas como uma tabela de 

classificação. 

 Figura 72 - TA4 O uso de tecnologia se adequa às condições da deficiência. 
 Teste Qui-Quadra.do [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

O gráfico da Figura 72 TA4, indica que 50,00% dos respondentes fazem 

uso da TA se adequa às condições da deficiência. 

Figura 73 - TA5 O uso da TA se adequa às condições do ambiente. 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,001; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na afirmativa da Figura 73 TA5 46,15% dos respondentes indicaram que 

o uso da TA atende às condições do ambiente, ou seja, o usuário consegue

estabelecer interações com o ambiente no decorrer da sua utilização.

Figura 74 - TA6 A permanência do uso da TA contribui para o desenvolvimento das 
atividades.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

No que corresponde a Figura 74, da afirmativa TA.6, 50,00% dos 

respondentes informaram que a TA contribui para o desenvolvimento das suas 

atividades e dá indícios que há uma continuidade na utilização TA. 

Figura 75 - TA7 A TA propicia independência para as atividades do dia-a-dia. 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,002; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

No que se refere ao favorecimento do uso da TA da Figura 75,  50,00% 

dos respondentes concordam totalmente que o recurso propicia independência 

nas atividades do dia-a-dia, de modo que as PCDs realizem as atividades com 

autonomia.  

Figura 76 - TA8 A TA contribui para sua participação nas atividades sociais. 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,012; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A Figura 76 traz a afirmativa TA.8 e 46,14% dos participantes concordam 

totalmente que a TA contribui de forma efetiva para a participação das PCDs nas 

atividades sociais, aspecto considerável para a promoção da inclusão no que 

tange a participação social. 

Figura 77 - TA9 A TA contribui para sua formação profissional. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 77, relativa à TA.9, 57,69% dos participantes apontam que há 

uma contribuição significativa dos recursos frente à formação profissional das 

PCDs que utilizam TA, mas não se pode afirmar ocorre em outros tipos de 

deficiência, pois a maior parte dos respondentes da presente pesquisa são 

pessoas com deficiência intelectual. 

Figura 78 - TA10 A TA contribui para o desenvolvimento de novas habilidades. 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Pode-se observar na Figura 78, da afirmativa TA10, que 57,69% dos 

respondentes confirmam o grau de concordância total quanto ao favorecimento 

da TA no desenvolvimento de novas habilidades. 

Figura 79 - TA11 O apoio técnico realizado na TA contribui para a utilização. 

 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) =0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Sobre o apoio técnico realizado na TA, na Figura 79, 61,54% dos 

respondentes  concordam totalmente que o apoio técnico corresponde às 

demandas de manutenção da TA. 

Figura 80 - TA 12 É oferecida manutenção para utilização da TA. 

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,075; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Todavia na Figura 80, há uma discordância em relação ao oferecimento 

de manutenção da TA, pois 19,23% indicam discordar totalmente e 34,62% dos 

respondentes apontam concordar com a manutenção oferecida. 

Figura 81 - TA13 A avaliação do uso da TA promove intervenção adequada. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 81, em relação à promoção da intervenção, 50,00% indicaram 

concordar totalmente que a avaliação do uso da TA se adequa à melhoria. 

Figura 82 - TA 14 A avaliação do uso TA  promove mudanças na intervenção. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,002; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na questão TA 14 da Figura 82 os 46, 15% respondentes concordam 

totalmente que a avaliação do uso da TA promove mudanças adequadas à 

intervenção, de modo a oportunizar o desenvolvimento das habilidades, 

competências, participação e autonomia nas atividades da vida diária das PCDs. 

Figura 83 - TA 15 O auxílio da TA oferece oportunidades na vida diária e na vida prática. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Conforme a afirmativa na Figura 83, 53,85% dos participantes, 

concordaram totalmente que o auxílio da TA favorece a vida diária e prática das 

PCDs, portanto as oportunidades de assessoramento ajudam no 

desenvolvimento. 

Grupo Focal 

A presente pesquisa contou com um número significativo de participantes 

com deficiência intelectual, isso mostra que a indicação de quantidade de 

participantes dessa população destaca alguma exceção ao uso de tecnologia 

assistiva. Portanto, caso a pesquisa abrangesse para outros grupos de 

deficiência, acredita-se que haveria uma maior demanda pelos recursos. 

Conforme o desenvolvimento da presente pesquisa, observou-se nos 

grupos que as PCDs ou seus acompanhantes não sabiam dizer o que era o 

recurso de tecnologia assistiva, mesmo que o Art. 17 da Lei Brasileira de inclusão 

- LBI, certifica que os serviços do SUS - Sistema Único de Saúde e o SUAS -

Sistema Único de Assistência Social garanta à PCD e às suas famílias a

promoção de ações articuladas e formas de acesso a informações as políticas

públicas para plena participação social (BRASIL, 2015). No entanto, dos poucos

que mencionaram a utilização, de modo geral, se restringe ao uso de tablets,

computadores e celulares.
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Dentre as famílias apenas duas relataram o uso de cadeira de rodas e 

nas falas há o destaque sobre doações, oferecimento de apoio e manutenção do 

recurso. 

Será vista nas falas a seguir: 

GF2S4: Realmente, as cadeiras, essa última licitação da 
prefeitura que eles deram não sei quantas mil cadeiras, 
conforme foi falado na reunião, eles deram quantidade sem 
qualidade. 
GF2S1: No meu caso, eu posso citar aqui, não de consultas, 
mas assim, é uma coisa que tem a ver com a inclusão, uma 
coisa que a pessoa usa, no caso eu e ela: que é a cadeira de 
rodas. A cadeira que doaram não presta. 

Os comentários relatam que há um oferecimento por parte dos serviços 

de reabilitação e habilitação, porém, a oferta mencionada não disponibiliza 

acompanhamento, apoio e manutenção desse recurso. Observa-se na fala 

seguinte a falta desse processo: 

GF2S1: Foi reclamado desde o início. Liguei para a secretária 
da saúde e ela mandou eu colocar onde... tinha um mês. 
Chegaram lá tiraram a adaptação, jogaram no lixo, colocaram 
outra com a mesma roda. Aí nós conseguimos lá na AACD, 
uma roda de ferro, a gente fez a manutenção do jeito que deu 
para nós. Por quê O endereço que eles dão para a gente ir 
fazer manutenção, você paga uma fortuna por dois, três 
parafusos. Agora em janeiro, a gente vai dar um jeito de correr 
atrás, eu não sei o que, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter 
que fazer. Eu sempre me viro, porque não tem como ele ficar 
nessa cadeira, ele está com ela na marra. Na marra, ainda 
com ferro que nós tiramos de outra e colocamos nela. Aqui o 
apoio do lado, nós pedimos para um homem da serralheria 
solda já não sei quantas vezes. A cadeira literalmente não 
presta mais. No dia que ela entortou a goteira assim, foi aqui 
na ACDEM, a gente estava indo para o parque empurrando, 
junto com os outros, aí não deu, porque a cadeira dele, a roda 
abaixou, soltou. 

A grande dificuldade no que se refere ao acompanhamento da utilização 

da TA, é um atendimento que possibilite um delineamento das condições do 

recurso no que confere às condições da deficiência, ou seja, avaliação médica 

regular de prescrição no que tange os impactos do uso, manutenção e apoio 
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para regularização do equipamento frente as deteriorações na permanência da 

utilização.  

Dessa forma identifica-se as principais dificuldades dessas famílias, pois 

não há uma avaliação que revele as características e necessidades da pessoa 

com deficiência em relação ao equipamento de tecnologia assistiva. 

GF2S6: Aí você lê lá: não sei quantas cadeiras foram 
doadas... 
GF2S1: Quantidade. 

Pode-se dizer que há uma quantidade doada, oferecida, mas que não 

determina se o equipamento atende significativamente as necessidades e 

especificidades da pessoa com deficiência. 

GF2S4: Eu tive problema também, a roda caiu no meio da 
rua. 
GF2S1: A roda do G. veio parar no joelho, porque o aro do 
lado não é de aço, é de plástico. E assim, vira e mexe perde 
um parafuso. A adaptação é desconfortável, é feia, é fraca, a 
cadeira é...  

Em parte, as doações suprem de certa maneira algumas das 

necessidades dessas famílias, assim a falta de acompanhamento e manutenção 

do recurso traz prejuízos que impactam a participação social das pessoas com 

deficiência.   

A Tecnologia Assistiva proporciona à pessoa com deficiência maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social, por meio da ampliação de 

sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 

aprendizado e trabalho (BERSCH, 2017; BERSCH E TONOLLI, 2006). 

Entrevista Individual 1 

Os dados da Entrevista Individual 1 não trouxeram fala da Tecnologia 

Assistiva.  

Entrevista individual 2 
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No decorrer da presente pesquisa conduziu-se o método de entrevista 

individual, com perguntas semiestruturadas que norteassem o eixo teórico sobre 

Tecnologia Assistiva. 

A TA se apresenta na LBI - Lei Brasileira de Inclusão que concede 

garantias dos recursos às pessoas com deficiência, dessa maneira levantou-se 

os seguintes  indicadores: acesso, utilização, apoio e manutenção. Nessa fala 

constata-se uma das condições de acesso da TA. 

E2S1:  É, licitação, isso. Aí a empresa que ganhou, eu vou te 
falar... Eles deram muitas cadeiras, mas tudo de péssima 
qualidade. Não tinha um mês quando o G. ganhou essa 
cadeira, eu fui em uma reunião que a Secretaria da Saúde 
estava e aí eu fui lá na frente juntamente com mais duas mães 
com o mesmo problema, reclamando da cadeira. Não tinha 
um mês que ele estava com a cadeira, aí depois da reunião, 
eu resumi para eles o que estava acontecendo. Aí depois da 
reunião nós nos reservamos em um canto, eu e essas três 
mães... Aí a secretária da saúde veio e mais uma pessoa que 
estava com ela, avaliaram lá a olho nu, porque elas não eram 
profissionais, mas não precisava ser para ver aquela coisa da 
cadeira. Marcaram, ligaram para irmos até o Tucuruvi, não sei 
onde ele tinha ido para rever a questão da cadeira. Nós fomos 
e a secretária foi lá acompanhar e junto comigo tinham muitas 
reclamações. Aí fizeram o quê? Aquela adaptação da cadeira 
do G. foi jogada no lixo e outra foi feita, só que assim: a 
cadeira em si, não presta… 

Pode-se perceber que há um esforço por meio de licitações para suprir as 

demandas das necessidades das PCDs, de modo que ocorre o oferecimento de 

recurso, mas constata-se que não há uma estrutura programada que avalie as 

demandas e necessidades da PCD de forma específica, ou seja, falta processos 

avaliativos de prescrição que atendam à especificidade de cada sujeito de 

maneira multiprofissional. 

Ainda há projetos de compartilhamento de tecnologia assistiva, que tem 

por objetivo avaliar a viabilidade logística auto sustentável, porém, pela 

efetividade desses projetos constata-se um significativo fenômeno de abandono 

da utilização desses recursos por parte das pessoas com deficiência (ALMEIDA 

FILHO, 2021).    
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E2S1:  Foi, foi. Olha, aqui na ACDEM, esse menino que 
estava aqui, eles foram para uma atividade externa. Quando 
vinham voltando a cadeira fazia assim... As rodas, não é? Aí 
quando chegou aqui perto, ainda bem que foi aqui perto. A 
roda da cadeira fazia assim, olha... Com o G. em cima. Ela 
não aguentou o peso do G., por quê? Porque aquele aro da 
cadeira, uma cadeira boa tem que ser de aço, a do G. é de 
plástico. 

No que transpassa o depoimento na entrevista, o relato apresenta que a 

disposição dos acessórios não são seguros, e nem mesmo a cadeira de rodas 

sustenta o peso junto à dinâmica de movimento, no momento do transporte da 

PCD de um local para outro. 

Frente a esses acontecimentos é possível constatar a dificuldade no 

acesso, no apoio e na manutenção técnica do recurso, observa-se na fala a 

seguir: 

E2S1:  Ela fechou. Eu não sei se vocês chegaram a reparar, 
aqui dos lados, ele já mandou soldar, já quebrou tudo. A 
perna do G., está assim esticada. Ele não consegue ficar com 
ela noventa graus, que é o certo. Eu não preciso ser terapeuta 
para saber, entendeu? Mesmo essa adaptação ele tendo... 
Mandou soldar, arruma ali, aqui... Você percebe que ela não 
está adequada. O G. fica assim, olha. O Cinto foi trocado, 
mesmo o cinto que ele não usa porque machuca ele, foi 
trocado três vezes, nenhuma das três prestou. E sabe como 
nós estamos andando com essa cadeira ainda? Nós estamos 
andando com essa cadeira porque nós fomos lá no ACDEM 
I, a N., a gerente nos autorizou a irmos lá trás onde tem umas 
cadeiras velhas, às vezes tem umas cadeiras que eles até 
doam, não é? E nós tiramos peças de lá para colocar nessa, 
inclusive a roda que precisa ser de aço. Você pode olhar lá 
que tem uma roda de aço, entendeu? Porque a de Plástico 
não vai segurar o peso de um adulto.  

A falta de respaldo técnico na manutenção da TA, leva a família da PCD 

a buscar alternativas em lugares diversificados, nos centros de reabilitação 

especializado que os direcionam para empresas que prestam o serviço mas com 

alto custo. 
E2S1:  Entendeu? E aí assim, minha filha, olha... Eu já briguei 
tanto. Aí depois a K. me deu o telefone de um negócio que 
estava fazendo manutenção gratuita em São Miguel. Liguei, 
falei com a secretária e ela até lembrou de mim quando eu 
liguei: “ah, eu lembro de você, mas você está com problema 
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nessa cadeira de novo?”. Eu falei: “filha, essa cadeira não 
presta”. Contei para ela o negócio da roda, tudo... Ela falou: 
“então, infelizmente a gente não pode te ajudar, porque não 
é esse tipo de manutenção que estamos fazendo. Você 
precisa ir no CER”. Aí ela marcou para ir no CER, no Tucuruvi 
e eu fui, de novo. Aí eu cheguei lá e me deram o endereço do 
lugar que faz a manutenção da cadeira que é a empresa. Até 
o parafuso, minha filha, é o olho da cara. Lá não tem nada
gratuito, a manutenção você precisa pagar. Eu falei: “eu não
vou mandar arrumar uma coisa que não presta, para eu
arrumar uma coisa que não presta, eu vou atrás de outra
cadeira... Nem que eu precise fazer uma vaquinha”. É o que
eu estou pensando.

Outra dificuldade relatada é a prescrição para uso da TA, às vezes 

adquirida pela mediação de assistentes sociais e as instituições especializadas, 

mas mesmo com alcance para a realização da prescrição há uma demora de 

três a quatro anos para a retirada da TA. 

E2S1:  Entendeu? A gente põe ele meia hora. Ele jantou, a 
gente tira de novo e o coloca na poltrona. Por quê? Porque a 
cadeira não está aguentando... Ele não aguenta, ele tem 
parafuso em todo canto do corpo: tem ferro no quadril, nos 
joelhos, nos pés... Não tem como deixá-lo, ele reclama, os 
pés dele doem. Tem catorze cirurgias, não é? 

Para que seja possível realizar um trabalho de prescrição adequado e 

seguro, é fundamental levar em consideração as especificidades de cada 

paciente. O uso de uma cadeira de rodas, TA, adequada ao quadro clínico e 

funcional das pessoas com deficiência física e limitação de mobilidade, permite 

por um lado a prevenção de lesões secundárias e diminuição do gasto energético 

e, por outro, amplia as possibilidades de participação social, disposto pelo 

Ministério da Saúde Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em 

Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – 

DGITS/SCTIE Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC) - Relatório n° 52 (BRASIL, 2012). 

À vista disso, a falta do acesso, da utilização,  do apoio e da manutenção 

técnica de forma geral, não contribuem para  atender as necessidades da PCD. 

Shadowing e Escuta Territorial 
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Enquanto um dos procedimentos da pesquisa, realizou-se a observação 

de uma pequena parte do cotidiano da pessoa com deficiência, desde a 

organização da saída de sua casa e o seu deslocamento à instituição de 

atendimento especializado. Para isso, as observações foram relatadas por meio 

de crônicas. 
Crônica 1. Sujeito B, pessoa com deficiência, com vinte anos 
de idade, mora com os pais na cidade de São Paulo, sua casa 
está situada na zona leste, mas precisamente no bairro de 
Ermelino Matarazzo. Família de classe econômica baixa, 
possui renda financiada pela aposentadoria de seu pai,  não 
recebe nenhum valor por benefício do governo e não realiza 
o pedido em consequência do recebimento da aposentadoria
de seu pai. No parto sofreu paralisia cerebral, que provocou
alterações neurológicas que afetam o seu desenvolvimento
motor, o qual, levou a deficiência física, ocasionou
modificações em seu desenvolvimento cognitivo e controle
postural. Durante seu processo de crescimento foram
realizadas várias cirurgias ortopédicas, tanto nas pernas
como no quadril, ainda, utiliza remédios de condições
neurológicas por convulsionar muitas vezes.

O participante apresenta deficiência intelectual e física ocasionado por 

paralisia cerebral no momento de seu nascimento, contudo, para seu 

deslocamento e mobilidade faz uso de TA - cadeira de rodas e de outros recursos 

estruturados em sua casa.  

No que se refere aos arredores de sua casa, nota-se que as condições 

não são indicadas para a utilização de cadeira de rodas, por esse motivo 

encontram-se muitas barreiras arquitetônicas que impossibilitam a 

acessibilidade do participante à lojas, bancos, parques, etc. 

Crônica 1. Na casa a disposição dos móveis bem afastados 
um dos outros para sua locomoção. No momento do almoço 
seu pai desloca em sua poltrona com rodinhas instalada, até 
o quarto para troca de cadeiras. Em seu quarto há um suporte
com cabo de aço e um motor, na extremidade há duas alças,
onde seu pai encaixa suas pernas até seu quadril, aciona o
motor para erguer G. e por baixo dele realiza a troca pela
cadeira de rodas, o pai aciona o motor novamente para
descer e posicionar ele na cadeira de rodas. Esse dispositivo
também é utilizado para colocá-lo na cama e auxilia da
mesma forma no momento de troca de fraldas. No momento
seu pai leva-o até a sala e fixa uma prateleira na cadeira para
apoiar o prato do almoço.
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O recurso instalado no quarto e poltrona, facilita o deslocamento e auxilia 

seus pais nas tarefas de higiene. Sem a utilização dos equipamentos seus pais 

não teriam como realizar uma higiene efetiva, bem como acarretaria maior 

esforço no auxílio. A fixação da prateleira em sua cadeira de rodas dá apoio para 

que a PCD realize o movimento de levar a comida até a boca. 
Crônica 1. Na casa, seus pais realizaram uma reforma para 
ampliar as larguras das portas e retiradas de degraus, para 
melhor deslocamento da cadeira de rodas. Sujeito B não se 
desloca com a cadeira sozinho, somente com a ajuda do 
acompanhante. 

Todos os recursos e reformas foram subsidiadas pela família, sem auxílio 

de benefício ou ajuda de terceiros. 

Crônica 1. A utilização da cadeira de rodas é essencial, mas 
ele não se sente confortável e em casa fica mais na poltrona 
do que na cadeira, isso porque está com a mesma cadeira a 
anos sem previsão de prescrição para outra. 

Na narrativa constata-se que o recurso de TA como a cadeira de rodas, é 

extremamente necessária para a mobilidade do participante, contudo, não há 

relato sobre o acompanhamento avaliativo para a adequação do recurso. 

Crônica 1. e saímos, da porta da sala para fora saímos em 
um corredor que vai na direção da escada, escada com 
muitos degraus, mas para descida seu pai adaptou mas um 
motor com cabo de aço e acionador, como uma “tirolesa”, 
esse dispositivo foi desenvolvido por seu pai por influência do 
acionador que contêm nas vans de transporte adaptadas, no 
mais, todo aparata foi desenvolvido por serralheiros, sem 
contratação de uma empresa de tecnologia assistiva, por 
causa dos preços altos. Nesse dispositivo há um ferro com 
duas alças, as alças envolvem as rodas da cadeira, o 
acionador ergue a cadeira em um dado comando e em um 
outro desce até a garagem, e ali é retirado todo o aparato 
para deslocá-lo até o carro, que não é adaptado, sua mãe 
abre a porta do assento do lado do motorista, seu pai leva a 
cadeira mais próximo possível do carro, seu pai para 
respondê-lo o segura por baixo dos braços e sua mãe o 
segura no prolongamento das pernas, assim o ajeitam no 
banco do carro com cinto de segurança. Sujeito B com corpo 
de adulto e pouca mobilidade dependem de seus pais para 
deslocamentos e realização de atividades de higiene e outras 
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mais, assim, nesse momento seus pais expressam cansaço 
e o desejo de ter um carro adaptado. 

No que corresponde aos recursos de TA criados e adaptados pela família, 

com objetivo de facilitar o deslocamento do participante de forma eficaz em 

alguns aspectos, outras situações revelam os transtornos de falta de auxílio de 

outras mais. 

Síntese Tecnologia Assistiva 

A LBI – Lei Brasileira de Inclusão do Art. 74 a 75, garante à pessoa com 

deficiência, acesso a produtos, recursos, processos de metodologia de 

tecnologia assistiva para propiciar autonomia, mobilidade e qualidade de vida. 

Logo o plano de desenvolvimento específico de medidas, certificado no Art. 75 

e nos respectivos incisos, afirma a facilitação de acesso a créditos subsidiados 

especificamente para aquisição da tecnologia assistiva, bem como, da prioridade 

aos procedimentos de importação e criação de linhas de fomento à pesquisa 

(Brasil 2015). Posto isto, é possível reiterar junto às famílias das pessoas com 

deficiência, que ainda há um caminho longo a ser percorrido para aquisição total 

dessas garantias. 
A delimitação do estudo corresponde às pessoas com deficiência 

intelectual, portanto o uso da tecnologia assistiva se baseia em aparelhos como 

tablets, celulares e computadores, entretanto, presume-se que é de condição 

cultural a utilização desses equipamentos.  

Mas no que cerca as falas nos depoimentos da entrevista e da crônica 

relatada pelo pesquisador, verificou-se que nos processos de utilização de TA 

do participante presente nas metodologias, ocorre que não há um 

acompanhamento de programa adequado e estruturado que estabeleça critérios 

avaliativos para promoção da qualidade de vida do sujeito.  

De modo geral, no que se refere à deficiência intelectual, houve a 

possibilidade de aferir as condições de uso, verificar o acesso, a utilização, os 

aspectos relacionados ao apoio, manutenção do recurso e os impactos de 

serviços de habilitação e reabilitação. 
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Portanto, os principais impactos dos serviços advindos dos programas de 

reabilitação e habilitação, por parte de uma estruturação estabelecida nos 

atendimentos para acessar os recursos de tecnologia assistiva, de certa forma 

não são efetivos, diante disso é possível detectar nas falas a ocorrências de 

licitações para distribuição de recursos de tecnologia assistiva, mas que não 

acompanham as especificidades e necessidades no que corresponde a 

individualidade de cada sujeito. 

D. Participação em Serviços de Reabilitação e Habilitação

A seguir vamos verificar os resultados do eixo teórico Reabilitação e 

Habilitação da presente pesquisa. 

Figura 84 - RH1 A pessoa com deficiência participa do serviço de reabilitação e habilitação? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = ,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 84 da presente pesquisa 18,49% dos respondentes indicam 

que participam do serviço de reabilitação e habilitação, logo 81,51% apontam 

não participar. 

Figura 85 - RH1.1 Quantas vezes você participou do serviço de reabilitação e habilitação? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,296; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Observa-se na Figura 85 que os respondentes que participam do serviço 

de reabilitação e habilitação, que 11,11% indicam que realizou a atividade uma 

vez nos últimos quatro meses, logo 3,70% apontam que realizou duas vezes, na 

sequência o que mostra no item três que nenhum participante apontou que fez 

a atividade pelo menos uma vez ao mês, já 18,52% realizou a atividade de duas 

a três vezes nos últimos quatro meses, contudo 25,93% participou pelo menos 

uma vez na semana e os outros 25,93% apontam que realizou a atividade de 

duas a três vezes na semana e 14,81% participou uma vez por dia nos últimos 

quatro meses. Dos resultados identifica-se uma continuidade na participação dos 

serviços de reabilitação e habilitação de um grupo pelo menos um vez na 

semana e de duas a três vezes em outro. 

Figura 86 - RH2 Você gostaria de ter participado de alguma(s) atividade(s) que não 
participou?  

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,700; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A questão da Figura 86 aponta que 55,55% dos respondentes gostariam 

de ter participado de alguma atividade no serviço de reabilitação e habilitação e 

não participaram, logo 44,44% indicam não demonstrar interesse.  

Na próxima Figura 87, observa-se a ocorrência dos motivos pelos quais 

os participantes não disporem da participação nos serviços. 
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Figura 87 - RH1.2 Por que não participou do serviço de reabilitação e habilitação? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,221; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Os 23,81% dos participantes destacam que o serviço de reabilitação e 

habilitação não é perto de suas residências, de outra forma 9,52% relatam não 

ter interesse nas atividades, outro fator é que 9,52% mostram não ter quem os 

acompanhassem, 4,76% indicam que os espaços dos serviços não é seguro e, 

dentre outras opções de respostas, 4,76% indicam que foi impedido de participar 

e 23,81% relatam problemas de saúde ou de limitações. 

Figura 88 - RH3 Quais setores abaixo possibilitou o acesso ao serviço de reabilitação e 
habilitação?  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,221; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Da possibilidade de acesso aos serviços de reabilitação e habilitação os 

9,52% participantes indicam que o acesso é por convênio médico, outros 38,10% 

apontam que é por ONGS, 14,29% na rede particular, outros 4,76% concluem 

que o acesso é por plano de saúde, já 4,76% por serviço conveniado pelo SUS, 

19,05% pelo SUS e 9,50% indicaram outros tipos de setores que não estão 

apresentados na Figura 88. 

Figura 89 - RH4 De que maneira entrou em contato com o serviço de reabilitação e 
habilitação?  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,006; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

No que se refere a questão RH4 da Figura 89, “De que maneira as PCDs 

entraram em contato com os serviços de reabilitação e habilitação?”, 7,41% um 

grupo de respondentes indicam ter contatado por carta, outro grupo com a 

mesma porcentagem indica ter possuído contato por consultas marcadas por 

apps, logo 18, 52% por celular, um grupo de 11,11% aponta ter disposto por 

internet, outro grupo de mesma porcentagem por plataformas de mensagens e 

44,44% por visita informal ao serviço. 

A questão da Figura 90 RH5 destaca o tipo de transporte, que as PCDs 

da presente pesquisa utilizam para chegar ao serviço de reabilitação e 

habilitação, 3,70% apontam que se deslocam caminhando, 11,11% utilizam 

condução de familiares, outro grupo com a mesma porcentagem, apontam 

utilizar condução própria e, 74,07% dos respondentes dependem de transporte 

público. 
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Figura 90 - RH5 Que tipo de transporte utiliza para chegar ao serviço de reabilitação e 
habilitação? 

 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 91 - RH6 Quanto tempo gasta para ir de sua casa ao serviço de reabilitação e 
habilitação?  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,469; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 91, 7,41% dos participantes levam quinze minutos no percurso 

de casa até o serviço de reabilitação e habilitação, 29,63% selecionaram nas 
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alternativas que demoram de dezesseis a trinta minutos, 22,22% demoram de 

trinta e um a quarenta e cinco minutos, já 18,52% indicam que o trajeto leva de 

quarenta e seis a sessenta minutos e, outros 22,22%, mais que uma hora. Das 

alternativas respondidas podemos dizer que há uma generalidade de localidade 

nos pontos dos serviços de reabilitação e habilitação. 

Figura 92 - RH7 O primeiro contato com o serviço foi iniciativa de: 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Os resultados da Figura 92, sobre a iniciativa para a procura dos serviços 

apresentam que 3,70% são por campanha pública e, o de maior destaque, foi 

iniciativa do meu da minha… que corresponde à família. Outros 3,70% destacam 

que é iniciativa do próprio serviço e, 44,44% responderam ter iniciativa própria, 

que se relaciona com a própria condição da deficiência. 

Figura 93 - RH 8 A localização oferece oportunidade para a participação no serviço de 
reabilitação e habilitação.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A Figura 93, sobre a escala de concordância, 66,67% dos respondentes 

concordam totalmente que a localização do serviço de habilitação e reabilitação 

favorece que a frequência nas atividades seja mais significativa, o que beneficia 

melhor a participação nos serviços. 

Figura 94 - RH9 Foram oferecidas oportunidades de superação de dificuldades no acesso do 
serviço de reabilitação e habilitação.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na afirmativa RH9 da Figura 94, 66,67% concordam totalmente que há 

oportunidades de superação nas dificuldades de acesso aos serviços, mesmo 

com baixa porcentagem nas outras opções de concordância, é possível inferir 
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que ainda há algumas dificuldades de acesso no que se refere à questões de 

infraestrutura do local. 

Na afirmativa RH10 da Figura 95, 74,07% dos participantes da presente 

pesquisa concordam totalmente que as atividades desenvolvidas no serviço de 

reabilitação e habilitação favorecem a participação, ou seja, os atendidos se 

sentem motivados e interessados a dar continuidade na frequência dos 

atendimentos. 

Figura 95 - RH10 A qualidade das atividades desenvolvidas contribui para melhor 
participação no serviço de reabilitação e habilitação. 

 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

No que corresponde a Figura 96 da afirmativa RH11, 70,37% dos 

respondentes apontam que concordam totalmente em relação à ampliação na 

participação comunitária em consequência do apoio dos serviços de reabilitação 

e habilitação. 

Figura 96 - RH11 O serviço de reabilitação e habilitação favorece a ampliação de sua 
participação comunitária.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Figura 97 - RH12 Os recursos possibilitam melhor participação no serviço de reabilitação e 
habilitação.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) =0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Dos recursos e materiais utilizados nos serviços de reabilitação e 

habilitação da Figura 97, 66,67% dos participantes concordam totalmente que os 

recursos e materiais favorecem a participação nas atividades propostas nesses 

serviços.  

Figura 98 - RH13 Os recursos possibilitam melhor desenvolvimento das atividades no serviço 
de reabilitação e habilitação.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) =0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na afirmativa utilizada da Figura 98, 70,37% dos respondentes 

concordam totalmente que os recursos e materiais contribuem para o 

desenvolvimento das atividades nos serviços de reabilitação e habilitação. 

Figura 99 - RH14 Os recursos oferecidos no serviço de reabilitação e habilitação contribuem 
para a ampliação das capacidades. 

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 99 os 74,07% dos participantes concordam totalmente que os 

recursos e materiais oferecidos nas atividades dos serviços de reabilitação e 

habilitação contribuem para a ampliação das capacidades das PCDs. 
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 Figura 100 - RH15 As condições de infraestrutura do local contribuem para a participação do 
serviço de reabilitação e habilitação.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A afirmativa da Figura 100, concordam totalmente 70,37% dos 

participantes que as condições de infraestrutura do local possibilitam a 

participação nos serviços de reabilitação e habilitação. 

Figura 101 - RH16 As condições de acessibilidade do local contribuem para a participação no 
serviço de reabilitação e habilitação.  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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No que se refere a Figura 101 à acessibilidade nos locais de serviço de 

reabilitação e habilitação, 62,96% dos respondentes dizem concordar totalmente 

que a acessibilidade contribui para a participação nos serviços.  

Realidade diferente apontada na entrevista individual, onde o participante 

da pesquisa encontra dificuldades de acesso nos serviços de habilitação e 

reabilitação. 

E3S1:  Porque assim a gente tem medo por causa da... Agora 
a gente sabe que já dá para voltar, não é? Mas não é simples 
assim voltar, tem que correr atrás de vaga. Só que eu te falo, 
é uma clínica muito boa, mas tem muita rampa lá ... Então, eu 
vou ver outro lugar. Porque a rampa de lá eu não consigo 
subi-lo.  É a rampa lá, ela é assim, aí sobe assim. Entendeu? 
Não tem elevador. Ela é muito em pé. Eu não estava 
conseguindo ajudar mais ele. Na piscina provavelmente a 
gente não vai retornar. Ele vai retornar a psico, a fisio, a T.O. 
Eu sei que agora ele vai precisar de forno por causa dessas 
convulsões, ele não gaguejava do jeito que vocês viram hoje. 
Entendeu? Então tudo isso vai ter que ser... Tiveram 
engasgos que ele teve aí para trás também que ele foi parar 
até na UTI com pneumonia, entendeu? Então ele vai precisar 
de uma fono também... Ele vai na fisio, T.O, fono e a psico, 
com certeza ele vai retornar. A hidro eu acho que não mais 
porque eu não aguento mais ajudá-lo. 

Figura 102 - RH17 As condições de atuação multiprofissional e interdisciplinar no serviço de 
reabilitação e habilitação, possibilitam medidas para atingir a independência e a 

autodeterminação. 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Das condições de atuação multiprofissional e interdisciplinar nos serviços 

de reabilitação e habilitação da Figura 102, 62,96% concordam totalmente que 

as medidas contribuem para atingir independência e autodeterminação frente às 

situações do dia-a-dia das PCDs. 

Figura 103 - RH18 A atuação multiprofissional e interdisciplinar no serviço de reabilitação 
desenvolve as interações favoráveis ao ambiente.  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Os 77,78% dos respondentes apontam concordar totalmente com a 

atuação profissional e interdisciplinar, com objetivo de estimular interações com 

o ambiente possibilitando avanços no desenvolvimento das PCDs de forma

favorável apresentado na Figura 103.

Figura 104 - RH19 O planejamento das atividades apresentadas pela a equipe 
multiprofissional, contribuem para o desenvolvimento da participação no serviço de 

reabilitação e habilitação.  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Da afirmativa RH19 da Figura 104, 77, 78% dos participantes concordam 

totalmente que o planejamento das atividades, por equipe multiprofissional, 

contribui para o desenvolvimento da participação nos serviços de reabilitação e 

habilitação. 

Grupo Focal 

O Art. 14 da Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 LBI – Lei Brasileira de 

Inclusão, assegura que o processo de Habilitação e Reabilitação é um direito da 

Pessoa com Deficiência, que tem como objetivo garantir o desenvolvimento das 

potencialidades, aptidões, habilidades tanto dos aspectos físicos, cognitivos, 

sensoriais como os psicossociais, para propiciar a autonomia nas relações de 

participação social e igualdade de condições e oportunidades (BRASIL, 2015, 

Art. 14). 

Com destino em analisar os dados coletados, no decorrer das reuniões 

dos Grupos Focais, procurou-se apresentar questões junto às famílias das 

Pessoas com Deficiência, que norteasse a dimensão dos serviços de Habilitação 

e Reabilitação dos principais indicadores levantados para o método dessa 

pesquisa, como o de acesso a esse serviço. Segundo o Art. 18 da LBI, por 

intermédio do SUS – Sistema Único de Saúde, é garantido o acesso universal 

igualitário, de modo geral ao artigo da LBI, o qual, assegura atenção integral à 
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saúde da Pessoa com Deficiência em qualquer nível de profundidade (BRASIL, 

2015, Art. 18). No entanto, são observadas contradições entre as propostas 

estabelecidas e os dados obtidos. 

De modo geral, destaca-se tais condições que certificam a Pessoa com 

Deficiência o direito ao acesso aos serviços de Habilitação e Reabilitação, que é 

de extrema importância para o desenvolvimento das potencialidades na sua vida 

cotidiana. Averiguou-se que tais premissas não são oferecidas, sequer no 

momento inicial e, nem ao menos na continuidade dos atendimentos, isto pode 

ser observado nos depoimentos das famílias das Pessoas com Deficiência. 

GF4S5: O problema é que se a gente for esperar do governo a 
gente fica na fila de espera. 
GF3S7: O F. está sem psicóloga, as carteirinhas todas vencidas, 
não consigo nada aqui nessa “porcaria” de posto de saúde. 

O relato do S5 GF4, apresenta em sua fala “o problema que se a gente 

for esperar do governo...”, ou seja, faz menção de que a espera não virá e não 

servirá, destaca que seu objetivo para obter o acesso ao serviço não será 

alcançado pela demora no atendimento e pela falta da mesma. 

Desde logo, o S7 GF3 relata “o F. está sem psicóloga”, destaca a falta de 

atendimento contínuo, para a Pessoa com deficiência e para familiares ou 

atendentes pessoais, estabelecido no 4º Parágrafo único do inciso (V) da LBI. 

  Dessa maneira, a ausência das contribuições da LBI - Lei Brasileira de 

Inclusão para Pessoa com Deficiência gera consequências irreparáveis para 

seu desenvolvimento e na participação social dessas pessoas. 

Em parte, a obtenção do acesso possibilita a disposição para conquista 

de outras atribuições, porém não obstante, a continuidade dos serviços e dos 

recursos impactam nas garantias dos benefícios e vantagens em outros 

contextos. Para isso, será apresentado mais um depoimento, onde outra 

questão foi levantada pelas famílias das pessoas com deficiência: 

GF4S6: Já conversei, então eu tenho que passar no médico para 
ele ter a disponibilidade de preencher o formulário, agora médico 
do AMA vai ficar preenchendo formulário? Então eu vou ter de ir 
ao médico particular, aí ele preenche esse formulário para mim 
para eu poder encaminhar para a assistente. Até o final do ano 
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serão R$1.000,00 para o transporte. Exatamente, minha 
preocupação é o transporte. 

No primeiro momento observa-se a relação entre a aquisição do relatório 

médico, que necessariamente demanda do preenchimento de um formulário, 

para a possibilidade de realizar o cadastro para  a utilização do transporte 

especial gratuito. Portanto, o propósito em se obter o relatório médico interfere 

no acesso ao transporte que é garantia de lei municipal como diz o Decreto nº 

58.200 da Lei Municipal de abril de 2018, que se destina ao transporte, como por 

exemplo o “ATENDE”,  quanto amparo gratuito para pessoas com 

comprometimento que não possuem mobilidade e autonomia aos meios de 

transportes convencionais, o inciso II do 4º Art disponibiliza atendimento eventual 

para consultas médicas, tratamentos de saúde, exames para usuários desde que 

estejam cadastrados (São Paulo, 2018). 

De acordo com a fala destacada do S6 GF4, “então eu tenho que passar 

no médico para ele ter a disponibilidade de preencher o formulário”, agora o 

médico do AMA vai ficar preenchendo o formulário? 

      Observa-se uma dependência para realizar o cadastro e usufruir do 

transporte gratuitamente, todavia, fica a critério do médico do AMA, como foi 

mencionado, conceder e disponibilizar o formulário preenchido, detalhe que leva 

muitas famílias a buscar por outros meios, como a alternativa em consultas  na 

rede particular. 

Reconhecidamente, um dos artifícios para lograr a participação dos 

serviços de Reabilitação e Habilitação é o meio de transporte, que gera muitas 

consequências para as famílias das Pessoas com Deficiência no acesso desses 

serviços. 

De modo geral, a participação em serviços de Reabilitação e Habilitação 

é um dos pilares para inclusão em outros contextos, portanto, possibilita a 

participação social, de forma que um relatório médico possa ser a ponte para se 

objetivar o processo de ensino na escola. 

Similarmente, ao contemplar as diretrizes do Art. 15 da mesma lei que se 

refere ao diagnóstico e intervenção precoce, o qual dá respaldo aos 

atendimentos no serviço de   Reabilitação e Habilitação, todavia no 

desenvolvimento da Pessoa com deficiência, bem como aos domínios da 
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motricidade, linguagem, cognição, domínios de aspectos sociais e atividades 

cotidianas (Brasil, 2015). 

GF3S3: Primeira vez. Conversei com ele, o que que eu vou falar? 
Ele não toma remédio, ele não tem necessidade, mas eu preciso 
é de um relatório. Aí começou a fazer um monte de perguntas. 
Aí eu falei: “doutor, sabe o que é? A escola está precisando de 
um relatório, assim, assim, assim...”. 

A Resolução SE/SP nº 68 de 13 de dezembro de 2017, determina em seu 

Art. 5, inciso II, laudo médico em caso de deficiência como: transtorno do 

espectro autista, surdo/cegueira, deficiência múltipla sensorial e deficiência 

intelectual, para mais, a família deve enviar o que foi solicitado pela escola 

depois da observância do desenvolvimento do aluno, para garantia de currículo, 

materiais e recursos adaptados, mais precisamente encaminhar os processos 

de aprendizagem, da condução de estratégias denominado pelo professor e 

métodos avaliativos (SÃO PAULO, 2017). 

Conforme apresentado na fala a seguir, observa-se que não há uma 

sequência no acompanhamento médico que dê subsídios ao auxílio pedagógico, 

no entanto, ocorreria de certa forma se houvesse a utilização de medicamentos. 

GF3S3: eles estão pedindo um relatório psicológico, do 
fisioterapeuta. Não é sempre que todos passam. O meu não está 
passando, o meu só passa com a neuro, mas ele não está 
passando com o fisioterapeuta. Eu tinha muita dificuldade, por 
conta do meu mais velho, porque ele não faz acompanhamento 
de remédio, mas sempre a gente precisa de um relatório para 
escola. 

Nos serviços de Reabilitação e Habilitação, verificou-se as determinações 

da LBI do Art. 14, anuncia que o processo de    Reabilitação e Habilitação é um 

direito da Pessoa com Deficiência (Brasil 2015).  Para mais, se define como 

direito a avaliação multidisciplinar para direcionar o atendimento para subsidiar 

diferentes especificidades de cada deficiência, no entanto, o envolvimento de 

diversas disciplinas da área da saúde possibilita a promoção de condições de 

favorecimento na qualidade de vida. 

Reconhecidamente, a oferta da rede de serviços especializados, 

atendimento domiciliar, serviços que sejam realizados próximos a sua 
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residência, e medidas que atendam questões de limitação funcional, determinam 

a garantia do direito à Pessoa com Deficiência, no qual, a sua promoção 

necessita ser articulada junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) com 

informações adequadas, orientações e formas de acesso (Brasil, 2015). 

No que indica as falas, nota-se que os serviços de  Reabilitação  e 

Habilitação muitas vezes são adquiridos pelas famílias da Pessoa com 

Deficiência na rede particular, de modo a interferir na frequência do atendimento 

por falta de recurso financeiro, que leva consequentemente a implicações no que 

diz respeito a continuidade da participação, ainda verifica-se a dificuldade de 

acessos dos serviços no que confere a rede do Sistema Único de Saúde - SUS. 

GF4S7: Que nem, eu paguei fono para a minha, eu paguei 
muitas vezes, teve uma hora que eu tive que pagar. E no governo 
e na prefeitura se a gente for procurar é a coisa mais difícil. 
GF4S6: Fisioterapia é particular, eu pago particular. 
GF3S9: A A. não faz fisioterapia há mais de seis anos. E ela tem 
que fazer toda semana duas vezes, até respiratória. Está 
atrofiando o corpo dela, ela não foi no passeio por causa disso. 
Ela teve que arrumar uma cadeira de rodas porque ela não 
estava nem andando. Eu voltei a medicação. Ela está atrofiando 
o corpo, as costas estão doendo. Ela não consegue... Quando
ela fica em pé...

Essas consequências ocorrem por falta das condições financeiras dessas 

famílias, em princípio, qualificamos que a contemplação do direito da LBI não 

está ocorrendo de maneira significativa. 

Reconhecidamente, os efeitos das dificuldades de contemplar o direito da 

Pessoa com Deficiência na participação de serviços de  Reabilitação e 

Habilitação leva a busca para garantia desses direitos por mecanismos 

desenvolvidos pelo SUAS – Sistema Único de Assistência Social, dessa forma o 

SUAS conta com as unidades de atendimentos como o CRAS – Centro de 

Referência em Assistência Social e o CREAS – Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social. 

De modo geral, as Pessoas com Deficiência e as famílias que participaram 

dessa pesquisa, são assistidas pelo NAISPD - Núcleo de Apoio de Assistência 

Social, consequente na equiparação das oportunidades, com ações articuladas 

com áreas governamentais de educação, saúde, transporte especial e 

programas de desenvolvimento de acessibilidade. 



123 

Página 123 

Ao considerar a fala a seguir, alguns atendimentos terapêuticos 

apresentaram atraso por parte dos profissionais, dentre as implicações no 

decorrer dos atendimentos se configurou a descaracterização desses núcleos, 

ou seja, os atendimentos se distribuem por regiões como os atendimentos 

terapêuticos articulados com a saúde, são hoje de 0 a 17 anos e 11 meses em 

um local específico. 

GF4S5: Ele já fazia algumas terapias aqui porque eu tinha um 
convênio pelo estado e já fazia alguns tratamentos aqui como 
terapia. E eu também tinha muitas dificuldades porque os 
terapeutas se atrasavam, às vezes os terapeutas não vinham. 

Verificou-se que essa mudança ocasionou mais dificuldade nesse 

processo no atendimento dos serviços em relação às Pessoas com Deficiência 

com mais idades. 

Dentre as disposições do oferecimento dos centros de serviços de 

Reabilitação e Habilitação , nesta pesquisa buscou-se mais duas referências de 

atendimento, como o NIR – Núcleo Integrado de Reabilitação, sob 

responsabilidade da SPDM -  Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e o 

CER – Centro Especializado em Reabilitação que é um ponto de atenção 

ambulatorial nas UBS – Unidade Básica de Saúde, especializado em reabilitação 

que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de 

tecnologia assistiva. 

No entretanto, não foi mencionado nos Grupos Focais pelas famílias das 

Pessoas com Deficiência qualquer informação ou participação em serviços de 

Reabilitação e Habilitação citadas acima. 

Entrevista individual 1 

O responsável do participante com PCD dessa entrevista não apresentou 

nenhuma fala sobre a participação em serviços de reabilitação e habilitação.  

Entrevista individual 2 
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Fala relatada na Figura 101 do questionário na pergunta RH16. 

Shadowing 

Dentre as crônicas, o acesso aos serviços de habilitação e reabilitação, 

só apareceu no seguinte trecho: 

Crônica 1. As convulsões, não se sabem a recorrência, no 
entanto, foram realizados testes com medicações com 
dosagens diferentes para diminuição. Esse 
acompanhamento se dá por meio de consultas com 
neurologista do convênio médico. 

No que se refere aos processos de serviços de reabilitação e habilitação, 

ocorre a necessidade de acompanhamento médico que se desenvolve por 

atendimento do convênio médico particular. 

Síntese Reabilitação e Habilitação 

O Art. 14 da Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 LBI – Lei Brasileira de 

Inclusão, que assegura que o processo de Reabilitação e Habilitação é um direito 

da Pessoa com Deficiência, que tem como objetivo garantir o desenvolvimento 

das potencialidades, aptidões, habilidades tanto dos aspectos físicos, cognitivos, 

sensoriais como os psicossociais, para propiciar a autonomia nas relações de 

participação social e igualdade de condições e oportunidades (BRASIL, 2015, 

Art. 14). 

Nos resultados apresentados destaca-se a maior parte de pessoas com 

deficiência intelectual, no entanto perante esse fato a averiguação pelo 

instrumento utilizado possibilitou identificar a quantidade de pessoas que têm 

acesso a esses serviços, no qual a amostra total de 150 participantes da 

presente pesquisa, destaca que somente 27 tem acesso aos serviços de 

reabilitação e habilitação, nessa dimensão afirma-se que desses respondentes 

na totalidade da amostra, 119 não afirmaram participar do serviço. 
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Em contrapartida, há uma carência no acesso das PCD para lograr a 

participação desses serviços, no que toca às questões de localidade, da 

estruturação de programas e distribuição dos serviços. 
De acordo com a disposição dos dados que foram observados através das 

falas dos responsáveis das Pessoas com Deficiências, pode-se dizer dentro de 

uma análise sistêmica, que se refere ao cruzamento das dimensões, há 

necessidade de avaliar se a política é uma política, ou se é um programa de 

governo, de modo que quando ocorre mudanças neste, decorre uma 

descaracterização na companhia de uma distribuição de critérios diferentes, para 

essas pessoas nos atendimentos oferecidos. 

Portanto, a falta de atendimento quando incorporado numa relação 

tempo/espaço, a frequência até pode acontecer, mas não determina que há uma 

consolidação de um programa de política pública estável, todavia, ocorre 

diminuição de renda por parte das famílias das pessoas com deficiência, que 

necessitam pagar em consequência do não recebimento quanto direito, por esse 

motivo sobrevém o impacto na falta de participação social e exclusões das 

pessoas com deficiência. 

Os serviços ocasionalmente existem, mas a configuração burocrática que 

se apresenta, em uma lógica de processo, de como ele está organizado impede 

a materialização de acesso a esses serviços. 

Ademais, outro ponto a ser levantado é a falta de continuidade desses 

serviços e atendimentos, o qual é um problema, revelado nas falas das famílias 

das Pessoas com Deficiência, assim dizendo, muitas dessas famílias ficam à 

margem, sem oportunidades onde se constata nesse desenrolar a exclusão da 

exclusão. 

Destaca-se problemas que são bem caracterizados, como uma deficiência 

específica, porventura, obtém acesso, logo às deficiências difusas, que 

requerem diferentes prognósticos, esses podemos dizer que são totalmente 

excluídos na obtenção desses acessos aos serviços de habilitação e 

reabilitação. 

E. Participação Social

Participação Política 
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     Um dos primeiros passos para a emancipação de qualquer cidadão é a 

tomada de consciência de seus direitos e deveres e, uma das formas para que 

isso aconteça, é o sujeito se apropriar da legislação vigente, pelas quais tais 

direitos são determinados, o que é ainda mais premente em relação à PCD, pois 

elas frequentemente têm seus direitos desrespeitados. 

    Considerando tal premissa é que se estabeleceu como questão o 

conhecimento da PCD sobre a legislação. 

Figura 105 - PS1 Você conhece alguma legislação ou documento que trate sobre os direitos 
da pessoa com deficiência?  

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

    Pode-se observar na Figura 105, relativa à questão PS.1, que 69,86% 

desconhece qualquer documento referente à legislação que garante os direitos 

das PCDs e, somente, 30,14% tem algum conhecimento sobre o tema. 

Os resultados indicam que, apesar da existência de leis que tratem dos 

direitos de tais cidadãos, não há a apropriação de tais documentos por parte de 

uma ampla maioria dos respondentes. Isso também foi observado no 

depoimento de um dos sujeitos do Grupo Focal 1, quando ele diz:  

GF1S3: Porque ele vai [pausa], ele nos ensinou a brigar, a ir 
atrás das coisas, lutar pelos os nossos direitos, o padre [nome 
do padre], ele nos ensinou a ir atrás do caminho que queremos. 
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O sujeito afirma que aprendeu a brigar pelos seus direitos a partir do 

esclarecimento recebido pelo padre da paróquia da qual faz parte. Essa foi a 

única referência encontrada nos dados dos Grupos Focais, Entrevistas 

Individuais e Crônicas do Shadowing e da Escuta Territorial. 
O desconhecimento de leis também é identificado nas respostas da 

questão PS1.1, que pergunta sobre qual a legislação é conhecida. Os resultados 

da questão anterior apontam que 30,14% conhecem alguma legislação e, ao se 

perguntar qual delas é conhecida obtiveram-se como resposta: 

Figura 106 - PS1.1 Qual legislação?  
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 1,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

    Na Figura se verifica, dentre múltiplas respostas, que 2,6% afirmam 

conhecer a legislação atual e a citam. A lei vigente que estabelece os direitos 

das PCDs é a Lei nº 13.146, de Julho de 2015, a qual institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

“destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, com 

vistas à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015). Assim, essa lei deveria 

ser de domínio de todas as PCDs e dos responsáveis por elas, mas não é o que 

acontece.
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    O desconhecimento das leis que referendam o direito das PCDs acaba 

por ser uma barreira à inclusão, pois não permite a superação das injustiças 

sociais historicamente acumuladas e, por outro lado, propiciam que essas 

pessoas sejam desrespeitadas (GOHN, 2019). 

Figura 107 - PS2 Alguma vez foi desrespeitado em seus direitos de pessoa com deficiência? 
 Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,184; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

    Na Figura 107- PS.2 se verifica que mais do que a metade dos 

respondentes, ou seja, 55,86% aponta que já foram desrespeitados em seus 

direitos de PCD e 44,14% afirmam que não. Observa-se que a porcentagem dos 

sujeitos que se sentiram desrespeitados é alta, já que direitos são estabelecidos, 

justamente, para serem respeitados, mas nem sempre isso acontece. É o que é 

relatado no depoimento do Sujeito B, na Entrevista 2. 

E2SA: Aí ele fez lá uma carta obrigando o CEU, que era a escola 
adaptada no bairro, não é? A dar a vaga para o G., que eu já 
tinha ido ao CEU várias vezes. Aí eu fui lá, não consegui. Ele 
falou: “olha, ele vai ficar em casa, a senhora assina e fica 
aguardando a vaga em casa que nós vamos chamar”. Eu falei: 
“vocês estão propondo para eu assinar aqui para livrar a 
responsabilidade de vocês da liminar do juiz e aí eu fico com 
meu filho dentro de casa?”. Eu falei: “Não vou assinar nada, não 
vou”. 

 A mesma situação se observou na crônica do Shadowing do Sujeito B: 
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Na esperança de oferecer uma melhor condição de ensino, seus 
pais recorreram ao ministério público, que em uma conversa 
longa com o promotor foi oferecida uma carta para dona [nome 
da mãe] que foi encaminhada ao CEU, o qual queria que ela 
assinasse a espera da vaga na escola pública, o que não foi 
feito, pois dona [nome da mãe] alega que a escola passaria a 
responsabilidade do ingresso de Sujeito B para seus pais e a 
instituição se desencarregaria de cumprir com a lei. 

Nenhum indicativo dessa natureza apareceu nos Grupos Focais. 

É preciso considerar que, costumeiramente, os cidadãos aceitam com 

certa passividade não serem contemplados com aquilo que é de direito e 

trabalhar em direção à alcance de uma efetiva participação política das PCDs é 

lhes propiciar acesso aos conhecimentos necessários para isso, pois 
A partir de um contexto em que se apresenta, de um lado, ampla 
possibilidade de participação e, de outro, a persistência de 
consideráveis desigualdades de acesso a bens materiais, 
culturais e políticos, explicar a visão de mundo de sujeitos 
diretamente envolvidos com práticas coletivas, por meio da 
aferição da cultura política, pode vir a ser uma contribuição 
importante para se entender as condições necessárias para a 
potencialização das transformações em curso (TONELLA, 2008, 
p. 161)

   Desse modo, somente se o sujeito está apropriado da legislação vigente, 

é que pode lutar pelos seus direitos. Para melhor compreensão do processo, foi 

feita a pergunta: 
Figura 108 - PS3 Você alguma vez moveu alguma ação judicial para defender os seus direitos 

de pessoa com deficiência? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Na Figura 108 - PS.3 a resposta dada à questão aponta que 17,81% - dos 

55,86% que na Figura 107 -  PS.2 identificaram terem sido desrespeitados em 

seus direitos - moveu alguma ação em sua defesa, contra 82,19% que afirmam 

que nunca realizaram qualquer ato desta natureza. 

Não se encontrou referência nos dados dos Grupos Focais, Entrevistas 

Individuais e Crônicas do Shadowing e da Escuta Territorial que se 

relacionasse com a questão. 

A partir da observação dos dados pode-se afirmar que o número de PCD 

que moveram qualquer ação em defesa de seus direitos é, ainda, muito pequeno, 

em especial se for considerado a porcentagem de pessoas que já foram 

desrespeitadas. 

Tais dados apresentam indícios de que a participação social na 

perspectiva política passa por uma ação educativa que dê a conhecer e permita 

a compreensão pelas PCDs legislação que o protege, a qual deve ser realizada 

pelas diversas instituições sociais e pelos órgãos governamentais, pois  
o tema da participação tem sido fundamental para explicar
processos de inclusão social, contra as injustiças, pelo
reconhecimento de direitos (antigos e novos) advindos tanto de
lutas, movimentos, campanhas, protestos etc. de setores da
sociedade civil, como de processos engendrados no interior do
Estado, operacionalizados por instituições que promulgam
determinadas políticas públicas (GOHN, 2019, p. 76).

     Percebe-se na afirmação da autora, que a participação social passa 

também pela atuação em manifestações políticas. 
Figura 109 - PS4 Você participou de alguma manifestação nos últimos 4 meses? 

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

    Antes de apresentar a Figura 109, PS.4 é preciso considerar que o tempo 

em que o questionário foi aplicado se refere a um momento em que a Pandemia 

da Covid-19 estava numa fase em que as determinações oficiais sanitárias 

impediam as aglomerações típicas das manifestações, assim, acredita-se que o 

resultado pode ter sido influenciado por tais condições. 

Em resposta à pergunta feita, somente 4,11% dos respondentes afirma 

que participou de alguma manifestação nos últimos 4 meses. Uma porcentagem 

pequena se for considerado que essa é uma das formas que as PCDs têm para 

lutar pelos seus direitos. 

    Outra questão que foi levantada em uma das reuniões, a do Grupo Focal 
2, é que as manifestações nas quais houve participação foram aquelas 

promovidas pela Secretaria de Ação Social, um organismo público, ou seja, não 

é decorrente da articulação das PCDs. 

G2S3: É nós fizemos uma vez na Paulista 
G2S1: Na prefeitura. Como no Dia da Pessoa com Deficiência 
nós vamos ao Tatuapé. Quando não deu para ir ao Tatuapé, nós 
passeamos pelo bairro com placas, não é? 
G2S4: A gente sempre faz. 
G2S3: Fomos até a prefeitura, lá. Lembra, na Secretaria da 
Assistência Social? 
G2S1: Sim, é verdade. 

     Ainda, se pode encontrar alguma organização pela associação de bairro, 

que promovia um evento de Carnaval. 

G2S3: Principalmente aqui no bairro, no Dia da Pessoa com 
Deficiência a gente sempre vai, todo ano. 
G2S1: Aí no Carnaval a gente tem o nosso bloco de rua. Esse 
ano eu acho que não vai ter, não é? Nosso presidente não tem 
noção (por conta da Pandemia). 

O que se pode verificar pelos resultados obtidos é que há pouca 

participação em manifestações enquanto ato político, a não ser aquelas 
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promovidas por organismos municipais, o que pode gerar o não favorecimento 

das PCDs, mas sim com objetivos quaisquer da administração municipal. 

Não se encontrou referências ao tema nos dados dos Grupos Focais, 

Entrevistas Individuais e Crônicas do Shadowing e da Escuta Territorial. 
Outra forma bastante efetiva de participação política é a votação, a 

escolha de candidatos para exercerem cargos em qualquer instância, sejam elas 

relativas a cargos públicos ou às associações. 

    Ao serem observadas as respostas dadas à questão PS.5, se faz 

necessário destacar dois aspectos: o questionário foi aplicado, ainda, em tempo 

de pandemia e as votações para cargos públicos se dão em tempo superior, ou 

seja, de 2 em 2 anos. No entanto, ao se observar a questão anterior PS.4 verifica-

se que a participação em manifestações, também, é pequena. 
Figura 110 - PS5 Você participou de alguma votação nos últimos meses? 

 Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 110: PS.5, se observa que um número muito pequeno de 

respondentes aponta ter participado de algum tipo de eleição nos últimos meses, 

ou seja, 2,05%, já 97,95% apontam a não participação em qualquer processo de 

votação, mesmo que todos tenham idade superior a 18 anos. 

Não se encontrou referências sobre a participação em votações nos 

Grupos Focais, Entrevistas Individuais e Crônicas do Shadowing e da 

Escuta Territorial. 



133 

Página 133 

Apesar das considerações feitas anteriormente, se pode inferir dos dados 

que existem barreiras para o acesso das PCDs às votações, é o que também 

aponta Pereira (2021), quando argumenta que 
A maioria dos artigos científicos sobre o sufrágio da pessoa com 
deficiência analisa a acessibilidade para efetivação do direito 
político de votar do ponto de vista da superação de barreiras 
urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e tecnológicas, nas 
comunicações e na informação. (PEREIRA, 2021, p. 189) 

    A participação em atividades políticas possui um resultado de pouca 

significância como se pode observar nos dados da Figura a seguir: 

Figura 111 - PS6 Você participou de alguma atividade política ou de partido político nos 
últimos 4 meses?  

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

A Figura 111: PS.6 apresenta que somente 0,68% de todos os 

respondentes do questionário diz que participou de alguma atividade política ou 

de partido político nos últimos 4 meses contra 99,32% que afirmaram não haver 

participado. 

Em relação ao tema desta questão não se encontrou referências nos 

dados dos Grupos Focais, Entrevistas Individuais e Crônicas do Shadowing 

e da Escuta Territorial. 

Síntese dos Resultados da Participação Política 
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O conjunto dos resultados obtidos nas Figuras anteriores identificam que 

as PCDs têm pouca ou quase nenhuma participação política em diferentes 

âmbitos. Em síntese, isso pode ser decorrente da luta, ainda necessária, por 

seus direitos e, ao mesmo tempo, indicam que elas podem não considerar que 

a instância de participação política seja efetiva para alcançá-los. 

Ainda mais, os depoimentos nos dão indícios que a participação política 

se dá em situações nas quais a organização é proposta pelas instâncias públicas 

ou assistenciais. Já quando requer a autonomia da PCD, ou de seus 

responsáveis, ela não se apresentou. Tal condição pode indicar uma concepção 

de “direito a receber” e não de efetiva participação política como processo de 

autonomia e emancipação do sujeito. 

Participação civil 

    A participação civil se refere à atuação enquanto líder comunitário e/ou 

ativistas da sociedade civil, em pleno exercício da cidadania. Ela proporciona 

aos participantes, além de se estabelecerem enquanto sujeitos de direitos, 

transcenderem o seu papel de cidadão em defesa de si e de outros, por meio de 

um modo organizado de luta (ALVES, 2020). 

Tal participação pode se dar de diferentes modos, portanto é importante 

o conhecimento sobre os modos de participação civil da PCD, pois a efetividade

de participação não deve ser considerada de modo absoluto, mas sim relevar os

diferentes ambientes sociais, econômicos, políticos e as possíveis barreiras à

sua participação (ALVES, 2020).

Os dados revelados na questão (PS7 “Você participou como voluntário 

em ONGS nos últimos 4 meses?“) apontam que 7,53% participou enquanto 

voluntário em ONGs nos últimos 4 meses e 92,47% indicam que não 

participaram. Apesar do resultado ser ainda pequeno, reflete um direcionamento 

da PCD para atuar em favor de si e de outros. 

Todavia essa não é uma participação frequente e nenhum dado a mais foi 

encontrado nos outros métodos desta pesquisa, tais como: Grupos Focais, 

Entrevistas Individuais e Crônicas do Shadowing e da Escuta Territorial. 
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Figura 112 - PS7 Você participou como voluntário em ONGS nos últimos 4 meses? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na busca de aprofundar o tema, se estabeleceu a questão: 

Figura 113 - PS7.1 Quantas vezes você participou como voluntário em ONGs? 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,438; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Os dados apontam que as PCDs que participam de alguma ONG, em sua 

maioria, não o fazem com uma frequência contínua que possa indicar, 

efetivamente, a sua participação. Tais resultados podem estar relacionados ao 
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tipo de deficiência do entrevistado e, ao mesmo tempo, identificar que a 

sociedade não considera que tais sujeitos possam ter uma participação efetiva 

em diferentes âmbitos sociais. 

Não se encontrou referência nos dados dos Grupos Focais, Entrevistas 

Individuais e Crônicas do Shadowing e da Escuta Territorial que se relacionasse 

com a questão. 

 O mesmo aconteceu quando perguntados sobre a participação em 

movimentos e segmentos da organização social, o que pode ser constatado a 

seguir. 

Figura 114 - PS8 Você participou de movimentos e organizações sociais nos últimos 4 
meses?  

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Assim como a questão anterior, o resultado da pergunta relativa ao 

indicador Participação Civil que trata da participação em movimentos e 

organizações sociais indica que somente 6,85% dos respondentes atuam ou 

envolvem-se em atividades nas referidas organizações e que 93,15% indicam 

que não participam. 

    Em relação à frequência nestas atividades, dos que apontam a 

participação, houve um resultado um pouco melhor do que o obtido na questão 

anterior, ou seja, 55,55% participam das atividades pelo menos uma vez por 

semana, como pode ser observado no gráfico que se segue. 
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Figura 115 - PS8.1 Quantas vezes você participou de movimentos e organizações sociais? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = ,963; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Não foram encontradas referências ao tema nos dados dos Grupos 
Focais, Entrevistas Individuais e Crônicas do Shadowing e da Escuta 
Territorial que se relacionasse com a questão. 

Por último, em relação à Participação Civil, o questionário apresentou 

mais uma questão. 

Figura 116 - PS9 Você participou de entidades de classes (associações ou sindicatos) nos 
últimos 4 meses?  

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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       Os dados indicam uma participação pequena em entidades de classe ou 

associações, ou seja, 2,74% e 97,26% apontam que não participaram destas 

organizações, pelo menos nos últimos 4 meses. Também não foram encontrados 

dados resultantes das outras metodologias sobre a questão. 

Síntese dos Resultados da Participação 

Mesmo a participação civil seja muito relevante no fazer valer os direitos 

das PCDs e na estruturação de políticas públicas, já que “a arquitetura 

institucional criada pelas instituições participativas transforma o relacionamento 

entre os atores sociais e os atores governamentais”, ainda assim, os dados 

obtidos revelaram uma porcentagem muito pequena de participação dos sujeitos 

da pesquisa em tais agremiações (ALVES, 2020, p. 10). 

Os resultados relativos à Participação Civil parecem apontar que as 

PCDs, por todo o histórico que vivenciam e as barreiras que enfrentam, ainda, 

parecem desconhecer que a participação neste tipo de entidades pode favorecer 

o desenvolvimento de políticas públicas que lhes sejam favoráveis, ao mesmo

tempo em que deve contribuir à defesa de seus direitos.

Participação Social 

Considerando que a constituição do sujeito e seu desenvolvimento se dão 

a partir das interações sociais que ele estabelece, a participação social toma 

extrema relevância e deve fazer parte do cotidiano das PCDs, para que elas 

possam alcançar o pleno desenvolvimento de suas capacidades humanas 

(PINO, 2005). 

    Assim, as questões a seguir tratam, justamente, da participação social 

das PCDs em diversos grupos sociais. 

Figura 117 - PS10 Você participou de atividades de grupos familiares e de amigos nos 
últimos 4 meses?  

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,363; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

    Os dados apontam que 45,89% identificam que participaram de reuniões 

de familiares e amigos e 54,11% dizem que não. Considerando o argumento 

anterior, a não participação de, aproximadamente, metade dos respondentes 

nestas reuniões incorrerá em prejuízo ao seu desenvolvimento. 

    Ao se observar a frequência em que estas atividades se dão nos números 

são, ainda, mais preocupantes. 

Figura 118 - PS10.1 Quantas vezes você participou de grupos de familiares e de amigos? 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) =0,165; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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    Os dados sobre a frequência da participação cotidiana em grupos 

familiares ou de amigos revelam que o número é ainda menor, pois ao se somar 

os itens 5, 6 e 7, que determinam frequência de participação semanal, se obtém 

só 43,29% dos 45,98% da questão PS.10. 

Isso, também, foi relatado no Grupo Focal 1: 

G1S3: Aí a gente só fica no mundo da gente, porque a minha 
família, eu vou te contar. Não convida mais. 
G1S1: A minha também, a minha também é assim. Aceitar, 
aceita, mas sempre fica de lado, sabe? Não, não é natural, 
porque se chegar uma pessoa normal chegar lá e fizer qualquer 
palhaçada, todo mundo acha legal. Agora, se o L. chega lá e 
começa a babar ou a fazer qualquer coisa, aí já viu, não é? A 
gente fica meio chateada por causa disso, mas a gente vai 
relevando. 

    Pode se perceber nos depoimentos que há uma nucleação familiar 

restrita, especialmente, à mãe e PCD, que pode incluir o pai em algumas 

situações, como se observa no depoimento da Entrevista 1, quando a mãe diz: 

E1S1: o R. ama o pai. Sempre se deram muito, muito bem, é um 
amor que tem um pelo outro.... 

Também, se percebe em alguns casos, a proteção da PCD pela mãe, que 

expressa certo constrangimento, foi o que se encontrou no Grupo Focal 1. 

SG1S1: Não quero uma pessoa exagerada, porque eles não têm 
limites do exagero deles, porque eu acho assim, a criança 
quando é deficiente, que ela não tem locomoção motora assim, 
aquele nervosismo dela é contido. [PAUSA]. Então se a gente 
esquecer dela e começar a discutir, começar uma televisão 
muito alta, aquele barulho, aquela coisa toda, aquilo é capaz de 
dar um surto neles. [PAUSA] Não é mesmo? 

    O depoimento da mãe, que foi acompanhante da PCD no grupo focal, 

indicia certa contradição, pois ao mesmo tempo que expressa a preocupação 

com a manutenção de um ambiente calmo, fala que não quer uma pessoa 

exagerada. 
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    Todavia, foi possível encontrar alguns depoimentos de boas relações 

familiares, no Grupo Focal 1, na Entrevista Individual 1 e na Crônica 1, 

respectivamente: 

G1S5: O meu irmão [PCD] ele [pausa média] tem boa relação 
com a família toda, só que assim: os meus filhos cuidam mais 
dele do que eu. Assim, com mais carinho, não é? Lógico que 
assim, as crianças que tinham na família, já sabem que ele é 
assim e não irritam e nem tampouco tratam com indiferença. A 
gente tenta tratá-lo como uma pessoa normal. 
E1SA: Mas assim, questão familiar, o [PCD] não tem problema 
com a [IRMÃ], não tem problema com o [IRMÃO], não tem 
problemas com vizinhos, não tem problema com namorado e 
namorada. 
Crônica 1: O relacionamento de [PCD] com a família, irmãos e 
sobrinhos é significativo, sem relatos de constrangimentos. 

    Em relação à participação do PCD em grupos familiares e de amigos, os 

dados indiciam que os grupos são de natureza familiar e pouco se encontrou de 

relatos de relacionamento com os amigos. É o que aparece nos dados a seguir. 

Figura 119 - PS11 Você participou de atividades sociais em bares, praças e outros 
espaços de convivência nos últimos 4 meses? 

Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,001; p <  0,000] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Os dados mostram que 27,40% participam de atividades sociais para além 

dos espaços familiares e 72,60% indicam que não. Tais dados podem ser 

decorrentes da falta da falta de autonomia de algumas PCDs participantes do 

estudo, a qual é decorrente do tipo de deficiência. 
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Ao se olhar para a frequência de participação em atividades desta 

natureza, os resultados são, ainda, menores. É o que se pode verificar no gráfico 

a seguir. 

Figura 120 - PS11.1 Quantas vezes você participou em atividades sociais em bares, praças e 
outros espaços de convivência?  

Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) =0,001; p < 0,001] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa 

Os dados indicam, ao se considerar a frequência de participação semanal 

(itens 5, 6 e 7), que 20% dos sujeitos têm possibilidade de participação em 

atividades sociais fora do âmbito da família. 

    Em geral, as ações para além do âmbito familiar envolvem atividades para 

as quais a PCD possui alguma autonomia. É o que se percebe no depoimento a 

seguir, do Grupo Focal 3: 

G3S3: Às vezes a gente vai no mercado: “e aí [PCP]?”. Eu olho 
assim: “quem é?”. “Ah, mãe é dali... Ah, mãe é daqui”. Então tem 
gente assim que eu nem conheço, porque ele vai no mercado 
sozinho, vai no açougue sozinho. 

 Mas para a inserção da PCD num grupo de brincadeiras, se não fosse a 

intervenção da mãe, a PCD por si só não conseguiria. Vale destacar que o depoimento 

reflete o tempo de infância. 
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G2S3: Não, olha, um exemplo, o [PCD] era vidrado para brincar 
de bola, não é? Na idade de doze, treze anos, tinha uma 
molecadinha que ficava brincando e ele ficava pulando... [...] Aí 
a bola caía lá no quintal e a gente mandava, ele pegava e 
devolvia. Aí falavam: “você não entra não porque você não 
sabe”. Aí um dia eu fiquei observando, quando a bola caiu: 
“[PCD], pega lá”. Aí eu falei: “não vai pegar não”. “Aí dona [MÃE], 
o que é isso?”. E eu disse: “Não vai. Se ele não serve para
brincar, não serve para pegar a bola”. Nunca mais o [PCD] ficou
fora de uma brincadeira. Quando eles iam brincar falavam:
“chega aí, chega aí”. Sabe? Nem que ele não participasse, mas
ele já tinha aquele acolhimento, entendeu?

    Não se encontrou nas Entrevistas Individuais, nas crônicas do 

Shadowing ou da Escuta Territorial, quaisquer dados sobre este tipo de 

participação. Os poucos dados encontrados, sobre a participação em outras 

áreas de convivência, indiciam que as PCDs ficam restritas às atividades 

formais, como escolas e centros de atendimento, e sua própria casa, o que 

prejudica o seu desenvolvimento para o alcance do melhor de seu potencial 

(MAKIDA-DYONÍSIO, 2017). 

    Isso indica que, necessariamente, haja um processo educacional voltada 

à sociedade como um todo, em seus diferentes âmbitos, para que as PCDs 

possam participar efetivamente em diversos espaços e que a inclusão ocorra, de 

fato, em todas as instâncias. 

    Do mesmo modo, oferecer diferentes oportunidades para a participação 

em atividades é fundamental. É o que se passa a discutir.  

Figura 121 - PS.12 – Você participou de grupos de atividades físicas e esportivas nos últimos 4 
meses? 

Teste Binomial  [x² ( 2 ) = 0,001; p < 0,002] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

O gráfico da Figura 121 indica que 36,99% participaram de atividades 

físicas ou esportivas nos últimos 4 meses e 63,01% indicam que não tiveram 

qualquer participação. 

    Quando se pergunta sobre a frequência participação nas atividades, como 

se pode observar na Figura 122, se obtém como resultados: 

Figura 122 - PS12.1 Quantas vezes você participou em grupos de atividades físicas e esportivas? 
 Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,001; p < 0,001] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Ao se considerar os dados sobre a participação em atividades físicas e 

esportivas e se observar a frequência semanal, ou seja, os itens 5, 6 e 7, se 
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identifica o seguinte resultado: das 36,99% PCD que afirmam participar de tais 

atividades, 53,7% participa em, pelo menos, um dia por semana. 

Apesar do resultado ser, ainda, aquém do ideal, em relação aos outros 

resultados, se percebe que a adesão a este tipo de atividade é maior. Todavia a 

continuidade, nem sempre se apresenta, pois há uma variação de participação 

como se pode observar na fala a seguir, depoimento dado no Grupo Focal. 

G3S2: E o [PCD] já participou de várias atividades, várias. 

    Depoimentos sobre a participação em atividades físicas e esportivas 

foram enfatizados nos Grupos Focais 2 e 3, o que reforça a importância das 

atividades oferecidas pelo IOK, em especial o Taekwondo. 

G2S1: O [PCD], por exemplo, pratica Taekwondo [...] 
G2S2: Não, teatro ela não chegou a fazer não, mas o 
Taekwondo [...] 
G3S1: A [PCD] é a primeira vez que está fazendo Taekwondo 
online, que começou. 
G3S3: Não tenho dificuldade em relação às atividades, porque 
os dois [dois filhos, um PCD] gostam muito. Os dois têm um 
pique de energia assim que [...] Segunda, quarta e sexta, e aqui 
é um lugar que ele adora, para ele aqui é sagrado, Taekwondo 
também é sagrado para ele. 
G3S6: Só que o negócio dele não era o taekwondo. Era a 
capoeira. Ele gosta de fazer capoeira. 

 Reforça-se que a participação da PCD em atividades físicas e esportivas é de 

fundamental importância para o desenvolvimento social, todavia é de grande relevância 

para a sua condição de saúde, assim tais atividades necessitam ser incentivadas. 

(WHO, 2003) 

Ainda mais, quando não há o gosto natural pela prática de tais atividades, como 

é o caso do depoimento a seguir. 

G3S2: Porque ele estava no futebol, eu estava pagando a 
escolinha e ele não quis ir mais [...] “Vou colocar, você tem que 
fazer uma atividade, você precisa fazer algum esporte”. “Não 
vou, não vou”. 

 Durante a Pandemia, as dificuldades para o acesso e continuidade da prática de 

atividades físicas e esportivas foram maiores e tais condições se apresentaram nos 

depoimentos, como se pode ver nos depoimentos a seguir: 
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G1S2: Então duas vezes por semana tem uma área que a gente 
vai, leva e eles fazem exercícios. 
G2S2: Em casa durante o período da pandemia a gente fazia 
exercício com ela em volta do quarteirão e na pracinha e no 
parque ecológico. 
G2S3: É, eles fazem, mas em casa eles não fazem com a 
mesma dedicação que quando eles [os professores] estão 
presentes. 
G3S3: E quanto aos exercícios em casa, para mim, eu tenho um 
pouco de dificuldade, porque são dois, o espaço é pequeno e se 
eu faço com um, eu faço com o outro. [...] Então não adianta 
você querer, então ultimamente eu não ando nem fazendo, 
porque se não é para fazer bem feito, então não vamos fazer, 
não é? 

    Observando as respostas dadas às questões, se pode destacar a 

relevância que possuem as atividades promovidas pelo IOK, tanto para a 

participação e desenvolvimento social, como para a saúde da PCD. Todavia para 

que tal condição se estabeleça é preciso considerar a frequência da atividade 

como a sua continuidade (WHO, 2003). 

Não se encontrou referências ao tema nas Entrevistas Individuais e 

Crônicas do Shadowing e da Escuta Territorial. 
Tal condição, também é necessária no desenvolvimento das atividades 

artísticas, outro campo em que o IOK atua, pois os dados indicam menor 

participação das PCD, como se pode observar na Figura 123. 

Figura 123 - PS13 Você participou de grupos de atividades artísticas nos últimos 4 meses? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,000] 



147 

Página 147 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 123, se verifica que 26,71% das PCDs participam de atividades 

artísticas e culturais e 73,29%, não. Dentre as que participam, 53,85% 

comparecem aos programas pelo menos uma vez por semana, é o que se pode 

observar na Figura 124. Se for feita a comparação com os resultados da 

participação em atividade físicas e esportivas, identifica-se que ela é menor. 

Figura 124 - PS13.1 Quantas vezes você participou em grupos de atividades artísticas? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,009; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

No depoimento a seguir, de um participante do Grupo Focal 1, afirma que 

as atividades artísticas são relevantes para o desenvolvimento da interação 

social da PCD, condição essencial à sua participação social. 

G1S3: Eu não sei se vocês conhecem, [PCD] teve uma melhora 
muito grande, sabe? Mas não foi aqui. Foi na “Arte Exclusiva”, é 
lá na Uninove. Lá da Barra Funda. Eu o levava uma vez por 
semana. Então, ele teve um desenvolvimento muito grande, até 
para se comunicar melhor com os outros, entendeu? Lá é muito 
bom.: É. Você vai lá, você aprende a fazer artesanato. Eu tenho 
uns vasos que eu fiz, lindos lá. Eu gostaria muito que ele 
voltasse. 

    Ao observar tais questões, vale ressaltar que é de fundamental 

importância o incentivo da participação da PCD, em atividades desta natureza. 

    Ao se observar tais questões, é de fundamental importância o incentivo 

da participação da PCD, em atividades desta natureza. 
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Dentre os conteúdos do lazer e de participação social estão os turísticos, 

os quais possibilitam a ampliação do universo cultural dos sujeitos e que seriam 

fundamentais ao desenvolvimento das PCDs, mas o que se observou nos dados 

é que a participação nessas atividades foi muito pequena, o que pode ser 

observado na Figura 125 (MARCELLINO, 2007). 

Figura 125 - PS14 Você participou de grupos de atividades turísticas nos últimos 4 meses? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) = 0,000; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Na Figura 125 se observa que, dentre os respondentes, 7,53% 

participaram de atividades turísticas nos últimos 4 meses e 92,47% afirmam que 

não participaram. Em que pese as condições que a pandemia impôs a esse tipo 

de atividade, pode-se afirmar que a porcentagem de participação social em 

atividades turísticas é muito pequena. 

Ao se voltar o olhar para a frequência de participação, os resultados são 

ainda menores. 

Figura 126 - PS14.1 Quantas vezes você participou em grupos de atividades turísticas nos 
últimos 4 meses?  

Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,200; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Observa-se na Figura 126 que, de uma porcentagem pequena de 

PCD que participaram de atividades turísticas a maioria, 45,45% e 36,36%, 

participou uma ou duas vezes, respectivamente, neste tipo de atividade. 

O que se pode perceber é que a pouca participação pode ser 

decorrente das barreiras de diferentes níveis que são impostas ao PCD e, 

também, ao grupo socioeconômico do qual elas fazem parte (SASSAKI, 

2009). 

Finalizando o Eixo Teórico da Participação Social, se estabeleceu 

uma questão relativa às atividades religiosas. Os resultados encontrados 

estão expostos na Figura 127. 

Figura 127 - PS15 Você participou de grupos de atividades religiosas nos últimos 4 meses? 
Teste Binomial [x² ( 2 ) =0,000; p < 0,005] 
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Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 

Constata-se na Figura 127 que 32,88% dos respondentes indicam 

participar de atividades religiosas e 67,12% indicam que não. Das PCDs que 

participam de atividades religiosas, 54,17, ou seja, mais que a metade, atinge a 

frequência semanal (itens 5, 6 e 7) como se pode observar na Figura 128. 

Figura 128 - PS15.1 Quantas vezes você participou em grupos de atividades religiosas? 
Teste Qui-Quadrado [x² ( 2 ) = 0,005; p < 0,005] 

Fonte: Produzido pela equipe de pesquisa. 
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Nos depoimentos dos três Grupos Focais, aparecem a relevância da 

instituição religiosa na vida das PCDs, tanto como Figura de autoridade, como 

de acolhimento. 

    No primeiro depoimento o padre aparece como alguém que os ensina a 

lutar pelos seus direitos. 

G1S3: Porque ela vai [PAUSA], ele nos ensinou a brigar, a ir 
atrás das coisas, lutar pelos os nossos direitos, o padre Vitório, 
ele nos ensinou a irmos atrás do caminho que queremos. O 
padre [NOME]. Já faleceu. Porque eles são gente e a gente tem 
que correr atrás. Então a gente aprendeu. 
G1S6: A gente aprendeu, direito do cidadão. 
G1S3: É, então a gente aprendeu a correr atrás. 
G1S1: Porque a gente é a voz deles, não é? 

    Já no Grupo Focal 2, houve um depoimento que traz a Figura do Padre 

enquanto um sujeito acolhedor. 

G2S1: Na igreja que a gente vai toda semana ele não estava 
querendo ir mais também, ele foi porque o padre deu uma força, 
foi até a gente, entendeu? 

 O acolhimento e a aceitação, também, aparecem na fala a seguir, que é 

relativa ao Grupo Focal 3 

G3S6: O [PCD] era até coroinha da igreja [...] 

Na Crônica 1 aparece a igreja como local para rezar pelo amigo 

Crônica 1: [PCD] conversa conosco, e diz a frase “vou a igreja 
pra rezar pelo meu amigo que está internado, eu vou na igreja 
todo domingo” 

    Enfim, a instituição religiosa se determinou, apesar da pouca participação, 

enquanto espaço de orientação e acolhimento. Nas Entrevistas Individuais não 

aparecem referências à participação em atividades de cunho religioso. 

Síntese da Participação Social 
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Os depoimentos indiciam que a participação social das PCD é muito 

restrita e, muitas vezes, se estabelece com poucos membros da família menor, 

que tendeu ao afastamento de irmãos depois que eles atingem a vida adulta. 

Percebe-se uma tendência de superproteção, em especial da mãe, às PCDs o 

que caracteriza uma  contradição entre o trabalho e condição especial em que 

se encontram. Tal concepção, talvez se deva à visão de fragilidade que se tem 

da PCD, dos preconceitos sofridos e da visão que se atribui à mãe de que seu 

filho é um presente e que ela é escolhida. 

Outra questão que se impõe à baixa participação social é a não garantia 

de direitos básicos como, por exemplo, o acesso ao transporte e a superação 

das diferentes tipos de barreiras (SASSAKI, 2009) 

A instituição religiosa, na falta da implementação das políticas 

estabelecidas e da assistência social feita em condições não ideais, passa a ser 

o apoio para a maior de aceitação da PCD no espaço social, assim como pela

luta de seus direitos

Enquanto necessidades para a melhoria das condições para a 

Participação Social das PCDs é preciso implementar um processo educacional 

que permita a Acessibilidade Atitudinal que permita que a PCD conheça os seus 

direitos e à sociedade a compreensão de todo o processo para que a inclusão 

se estabeleça de fato, em trê níveis: famíla e entorno familiar, escola e 

sociedade: 

● família e entorno familiar – processo de assistência social, atendimento

particularizado com os que cuidam do PCD e, com o seu entorno familiar

e vizinhança;

● na escola – trato da inclusão enquanto componente curricular, não só na

transversalidade ou quando há a presença da PCD;

● na empresa – para além de receber a PCD é preciso que o grupo de

colaboradores sejam educados a compreender o processo de inclusão,

não como uma boa ação, mas sim enquanto direito cidadão.

Em conjunto com o processo educacional é necessário dar condições

para aqueles que cuidam ou acompanham, as PCDs, ou seja, uma 

acessibilidade programática. Tais condições envolvem: 
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● condições especiais de dias e horários para o trabalho, pois os

acompanhantes, muitas vezes, precisam parar de trabalhar para o

atendimento à PCD;

● permitir ao acompanhamento possibilidades de trabalho traz a melhoria

das condições econômica e, consequentemente, diminui a

vulnerabilidade social;

● tais condições especiais podem ser temporárias ou permanentes, de

acordo com as necessidades da PCD.

A melhoria das circunstâncias de compreensão e apoio à PCD trará

melhores condições de participação social em atividades físicas, esportivas, 

culturais e turísticas, fundamentais ao desenvolvimento pessoal e social. 
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XII.CONCLUSÕES DO ESTUDO

O estudo foi realizado sobretudo no âmbito da Zona Leste de São Paulo, 

região que além de povoada e populosa é caracterizada por grandes contrastes 

e, por este motivo, representativa da realidade de São Paulo. 

Os dados foram levantados, fundamentalmente, sobre o grupo de 

indivíduos com deficiência intelectual atendidos pelo Instituto Olga Kos de 

Inclusão Cultural. Desse modo, vale considerar a necessidade de uma 

relativização a fim de evitar extrapolações das conclusões para outros grupos de 

deficiência. 

De modo geral, concluiu-se que o grupo participante dos projetos é 

predominantemente feminino e com faixa etária acima de 30 anos. Tal fato incita 

a possibilidade de discutir que projetos poderiam ser elaborados para atender o 

público masculino e com idades menos avançadas. Para tanto, sugere-se a 

necessidade de revisão das propostas desenvolvidas por instituições vinculadas 

ao primeiro e terceiro setor. 

Um grupo de indivíduos apresenta doenças preexistentes como 

problemas psiquiátricos para os sexos. Seria fundamental que a legislação 

privilegiasse estes grupos no que tange à criação de incentivos e oferta de 

medicamentos, sobretudo voltados para problemas como depressão e 

ansiedade. 

O levantamento permite concluir ainda que a grande maioria dos 

participantes estudou em Escola Especial. Em parte, esta constatação nos 

remete a pensar no período em que passaram pela Educação Básica ou Escolas 

Especiais, com realidade muito distante das propostas de inclusão escolar. Ao 

mesmo tempo, esse resultado incita uma reflexão acerca do papel cumprido 

pelas Escolas Especiais e organizações sociais no trabalho com populações com 

deficiência. Sem sombra de dúvida este contexto contribuiu para que estes 

grupos de indivíduos não tenham vivenciado o chamado “fracasso escolar” 

identificado pelo abandono e sucessivas situações de reprovação. Cumpre 

destacar ainda a distância entre os domicílios e as escolas como uma dificuldade 
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vivenciada pelas pessoas com deficiência, sobretudo ao se considerar a sua 

realidade ainda muito associada às escolas especiais e a sua dependência de 

transporte público para a locomoção. 

Embora problemas sociais como o bullying e as dificuldades de interação 

social tenham aparecido de forma isolada, ressalta-se que um grande problema 

seja, de fato, a condição das escolas e a preparação dos professores para 

receber os grupos. Em relação a esta dimensão destaca-se a necessidade de 

programas de formação para professores, diretores, coordenadores 

pedagógicos voltados para aprimorar os processos de acolhimento e ensino-

aprendizagem no contexto escolar voltados para pessoas com deficiência.  

Embora um percentual pequeno do grupo trabalhe, as oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho ainda parecem ser muito distantes do público 

com deficiência intelectual. Além disso, as possibilidades de progressão na 

carreira também são grandes. Neste sentido, cumpre destacar a necessidade de 

incentivo associado a programas de preparação para o trabalho e emprego 

apoiado como forma de superar o mero cumprimento da lei de cotas por parte 

das empresas. É crucial que os resultados deste estudo sejam comparados a 

outros grupos de pessoas com deficiência a fim de comparar as possíveis 

diferenças entre realidades e especificidades que demandam de atenção por 

parte do pode público, o que se almeja alcançar na pesquisa associada ao Índice 

Nacional de Inclusão. 

Em razão do grupo ser predominantemente constituído por pessoas com 

deficiência intelectual identifica-se pouca dependência associada a tecnologias 

assistivas específicas. Contudo, verificou-se que parte do grupo depende de 

atendimentos especializados, como acontece na área médica, os quais não são 

atendidos pelo SUS. Desse modo, considera-se que seja fundamental a 

existência de algum subsídio que assegure melhores condições de acesso e 

tratamento em casos específicos, como consultas, exames e medicamentos. 

Como esta demanda é fundamentalmente atendida por meio de esforços e 

recursos próprios das famílias, entende-se que a inexistência desses subsídios 

contribui para a ampliação da desigualdade social existente visto que os grupos 

são caracterizados por famílias das classes D e E. Além disso, identificou-se 

também problemas associados a cadastro e empecilhos burocráticos que 
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resultam na diminuição de acesso aos serviços que requerem o aprimoramento 

da logística e registro por parte de repartições e setores voltados ao atendimento. 

Finalmente, identificou-se ainda a falta de continuidade de alguns serviços 

e atendimentos, o que nos remete a pensar na prevalência de Políticas de 

Governo, em detrimento das políticas de Estado, típicas da realidade brasileira.  

No que tange à participação social, o grupo estudado parece pertencer a 

um universo restrito às famílias e parentes próximos. É possível que, em parte, 

isto se deva ao público com deficiência intelectual e a algumas dificuldades 

cognitivas frequentemente associadas. Identificou-se ainda uma tendência de 

superproteção por parte das famílias. Esses resultados chamam a atenção para 

a necessidade de programas de acolhimento e orientação às famílias voltados 

sobretudo ao lidar com as características e demandas de seus filhos, bem como, 

ao conhecimento e à reivindicação de seus direitos. 

Além disso, é possível destacar que um dos poucos meios de interação 

correspondem aos programas de esporte e lazer, como aqueles desenvolvidos 

pelo Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural o que sugere a necessidade de 

manutenção e ampliação da oferta de programas desta natureza, por meio de 

Leis de Incentivo ao Esporte e Cultura, bem como, por meio de outros meios de 

outros fomentos de origem fiscal.  

Os resultados deste estudo também servem como disparadores para 

futuros trabalhos associados aos impactos de programas de intervenção e 

identificação das necessidades das populações com deficiência.  
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QUESTIONÁRIO 
Índice Olga Kos de Inclusão IOKI_PCD 

Você é convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: PROTÓTIPO REGIONAL DO ÍNDICE OLGA KOS DE INCLUSÃO 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – IOKI_PCD. Como objetivos esta pesquisa apresenta identificar, por meio do discurso coletivo 
de pessoas com deficiência, as principais barreiras de participação social em distintos territórios. Serão utilizadas as seguintes 
metodologias: a) questionário; b) entrevistas individuais e em grupo (grupos focais); e c) acompanhamento de indivíduos 
(Shadowing) e escuta territorial. Os participantes serão selecionados aleatoriamente ou de forma intencional para compreender os 
fatores ambientais e pessoais que influenciam no cotidiano de vida da PCD. 
A pesquisa não haverá riscos aos participantes.  A participação no estudo é voluntária, a recusa em participar não irá acarretar qualquer 
penalidade, não terá custos aos participantes e não será disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

*Obrigatório

1. Você responsável pela pessoa com deficiência aceita participar dessa pesquisa? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 2 

Não 

2. Você pessoa com deficiência aceita participar dessa pesquisa? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 3 

Não 

Perfil da Pessoa com Deficiência 
participante 

Responsável e participante, será muito importante para a pesquisa a descrição do perfil 
da pessoa com deficiência, indique nas respostas:

3. Nome Completo do Responsável *

4. Nome Completo da Pessoa com Deficiência *

5. Você se identifica por qual gênero ? *

Marcar apenas uma oval. 
Feminino 

 Masculino 

            Prefiro não dizer 
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6. Qual seu estado civil? * 

Marcar apenas uma oval. 

Solteiro (a) 

 Casado (a) 

 Divorciado (a) 

 União estável 

 Viúvo (a) 

7. Qual é sua classe social? *

Marcar apenas uma oval. 

Classe alta 

 Classe média 

 Classe baixa 

8. Qual a sua cor? *

Marcar apenas uma oval. 

Branca 

 Preta 

 Amarela 

 Parda 

 Indígena 

9. Qual é a sua classe econômica? *

Marcar apenas uma oval. 

Classe A: (mais de 20 salários mínimos) 

 Classe B: (de 10 a 20 salários mínimos)  

 Classe C: (de 4 a 10 salários mínimos)  

 Classe D: (de 2 a 4 salários mínimos) 

 Classe E: (recebe até 2 salários mínimos) 

10. Qual é a sua idade ? *

Marcar apenas uma oval. 
17 ou menos 

18 a 29 

30 a 59 

60 a 69 

70 a 79 

80 ou mais 
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11. Qual é o tipo de deficiência ? * 

Marcar apenas uma oval. 

Deficiência Física 

 Deficiência Visual 

 Deficiência Auditiva 

Deficiência Intelectual (Exemplo: Síndrome de Down, Paralisia Cerebral, Transtorno do Espectro Autista, etc)  

             Deficiência Múltiplas (Duas ou mais deficiências) 

Educação Questões referente aos contextos educacionais que a pessoa com deficiência vivencia.

12. ED1 – Frequenta a escola? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Ir para a pergunta 13 

Não Pular para a pergunta 34 

13. Quantas vezes você frequenta a escola? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a 7: *
Indique uma  das alternativas. 

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

14. ED2. Onde está matriculado? *

Marcar apenas uma oval. 

Escola de Ensino Regular  

 Escola de Ensino Especial  

 Outro: 

15. ED3. Apresentou dificuldades ao matricular-se? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim

Não 
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16. ED4. Você considera a distância da sua casa para a escola: * 

Marcar apenas uma oval. 

Perto  Próximo

 Longe 

17. ED5. Tem direito ao transporte escolar gratuito – TEG ou Ligado? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

18. ED6. Qual é seu nível de escolaridade atual? *
Marcar apenas uma oval. 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  

 Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 8º ano) 

 Ensino Médio 

19. ED7. Chegou a repetir algum ano escolar? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

20. ED8. Fatores que dificultam sua frequência à escola: *

Marcar apenas uma oval. 

Distância 

 Transporte 

Acompanhante 

 Acesso à escola 

Infraestrutura escolar 

21. ED9. Existe sala de recursos? *

Marcar apenas uma oval. 

 Sim           Não  

22. ED10. Você tem acesso a sala de recursos? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

23. ED11. Você consegue utilizar a sala de recursos? *
Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 
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24. ED12. Você recebe atendimento educacional especializado? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

25. ED13 - Consegue interagir espontaneamente com os outros alunos? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

26. ED14 - Consegue interagir espontaneamente com os agentes escolares? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

27. ED15 - Consegue descobrir, compreender e construir o conhecimento adquirido? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

28. ED16 – Você consegue colocar em prática o conhecimento adquirido? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim            Não 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). 
Indique o grau de concordância. 
 

29. ED17 -. Apresentei dificuldades na transição dos anos escolares. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

30. ED18 - Tenho acesso com facilidade e segurança aos espaços. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

31. ED19 - Os espaços oferecem condições de permanência. *

    Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 
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32. ED20 - Os mobiliários existentes nos espaços são adaptados conforme minhas necessidades. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

33. ED21 - Os materiais e recursos existentes nos espaços, são adaptados conforme minhas necessidades. *

 Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

Participação Social 

34. PS1 – Você conhece alguma legislação ou documento que trate sobre os direitos da pessoa com deficiência? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 35 

           Não Pular para a pergunta 36 

35. PS1.1 - Qual (is) legislação? *

36. PS2 - Alguma vez você já foi desrespeitado em seus direitos de pessoa com deficiência?

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

37. PS3 – Você já moveu alguma ação judicial para defender os seus direitos de pessoa com deficiência? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

38. PS4 – Você participou em alguma manifestação nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

39. PS5 – Você participou de alguma votação nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

   Questões referente a participação social da pessoa com deficiência na sociedade e seu conhecimento sobre as leis que as asseguram.
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Sim Pular para a pergunta 40 

Não Pular para a pergunta 41 

40. PS5.1 - Quantas vezes você votou? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

Pular para a pergunta 41 

41. PS6 – Você participou de alguma atividade política ou de partido político nos últimos 4 meses? *
Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 42 

          Não Pular para a pergunta 43 
42. PS6.1- Quantas vezes você participou de alguma atividade política ou de partido político? Selecione uma opção dentro da

escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1-Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

43. PS7 – Você participou como voluntário em ONGS nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 44 

           Não Pular para a pergunta 45 

44. PS.7.1 - Quantas vezes você participou como voluntário em ONG'S? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 



Página 172 

172 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

45. PS8 – Você participou de movimentos e organizações sociais nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 46 

           Não Pular para a pergunta 47 

46. PS8.1 - Quantas vezes você participou de movimentos e organizações sociais? Selecione uma opção dentro da escala de 1
a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses;

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

47. PS9 – Você participou de entidades de classe (associações e sindicatos) nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 48 

           Não Pular para a pergunta 49 

48. PS9.1 - Quantas vezes você participou de entidades de classe (associações e sindicatos)? Selecione uma opção dentro da
escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

49. PS10 – Você participou de atividade de grupos de familiares e de amigos nos últimos 4 meses? *
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Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 50 

          Não Pular para a pergunta 51 

50. PS10.1 - Quantas vezes você participou de atividade de grupos de familiares e de amigos? Selecione uma opção dentro da
escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

51. PS11 – Você participou de atividades sociais em bares, praças e outros espaços de convivência nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 
Sim Pular para a pergunta 52 

           Não Pular para a pergunta 53 

52. PS11.1 - Quantas vezes você participou de atividades sociais em bares, praças e outros espaços de convivência? Selecione
uma opção dentro da escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

53. PS12 – Você participou de grupos de atividades físicas e/ou esportivas nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 54 

           Não Pular para a pergunta 55 

54. PS12.1 - Quantas vezes você participou de atividades físicas e/ou esportivas? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a
7: *
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Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

55. PS13 – Você participou de grupos de atividades artísticas nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 56 

          Não Pular para a pergunta 57 

56. PS13.1 - Quantas vezes você participou em grupos de atividades artísticas? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a
7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

57. PS14 – Você participou de grupos de turismo nos últimos 4 meses? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 58 

           Não Pular para a pergunta 59 

58. PS14.1 - Quantas vezes você participou de grupos de turismo? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

   
 
Questões referente a participação social da pessoa com deficiência na sociedade e seu conhecimento sobre as leis que as asseguram.
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59. PS15 – Você participou de grupos ou atividades religiosas nos últimos 4 meses? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 60 

           Não Pular para a pergunta 61 

60. PS15.1 - Quantas vezes você participou de grupos ou atividades religiosas ? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a
7: *

Marcar apenas uma oval. 
1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

Trabalho 

61. Você trabalha? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 62 

          Não Pular para a pergunta 91 

62. TR 1. Qual tipo de ocupação você se enquadra? *

Marcar apenas uma oval. 

CLT 

Autônomo 

 Empresário 

 Estagiário 

 Freelancer 

 Voluntário 

 Contratação PJ 

 Temporário 

63. TR 2. Quantas vezes você foi promovido no trabalho ao longo de sua carreira? *

Marcar apenas uma oval. 
Nenhuma 

 Uma vez 

 Duas vezes 

   Questões referente ao trabalho da pessoa com deficiência.
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 Três vezes 

           Quatro ou mais 

64. TR 3. Quantas vezes você mudou de cargo dentro da mesma empresa? *

Marcar apenas uma oval. 
Nenhuma 

 Uma vez 

 Duas vezes  

 Três vezes 

Quatro ou mais 

65. TR 4. Considerando o emprego atual, quanto tempo você está? *

Marcar apenas uma oval. 
Menos de seis meses 

 Seis meses a um ano  

 Dois a três anos 

Quatro a seis anos     

 Seis anos ou mais 

66. TR 5. Na empresa em que eu trabalho possui acesso a todos as áreas? *

Marcar apenas uma oval. 

Possui acesso a todas as áreas da empresa  

 Existem áreas restritas 

67. TR 6. De que forma você vai para o trabalho? *

Marcar apenas uma oval. 

Ônibus de linha 

Ônibus fretado pela empresa 

Transporte advindo de ações sociais  

 Carro da empresa 

Carro próprio 

 Moto própria  

 Moto da empresa 

 Bicicleta 

Andando 

68. TR 7. Você possui autonomia no trabalho? *
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Marcar apenas uma oval. 

Sim, exerço minha função sozinha. 

Não, necessito de auxílio em alguns momentos durante o trabalho 

Parcialmente, necessita de auxílio para locomoção dentro do ambiente de trabalho e atividades da vida diária 

 Não, meu trabalho ocorre em pares. 

69. TR8. Os funcionários da minha organização que ajudam a organização a atingir seus objetivos estratégicos são
recompensados e reconhecidos de forma justa. *

   Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

70. TR9. Os funcionários da minha organização respeitam e valorizam as opiniões uns dos outros. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

71. TR10. Os membros da minha equipe consideram justamente as ideias e sugestões oferecidas por outros membros da
equipe. *

   Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

72. TR11. Sinto-me bem-vindo para expressar meus verdadeiros sentimentos no trabalho. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

73. TR12. A comunicação que recebemos da organização é honesta e aberta. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

74. TR13. As pessoas na minha organização se preocupam comigo. *

Marcar apenas uma oval. 
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1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

75. TR14. Os gerentes em minha organização são tão diversos quanto a força de trabalho em geral. *

    Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

76. TR15. Eu sou tratado como um membro valioso do meu grupo de trabalho. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

77. TR16. Eu pertenço ao meu grupo de trabalho. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

78. TR17. Estou conectado ao meu grupo de trabalho. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

79. TR18. Eu acredito que meu grupo de trabalho é onde eu estou destinado a estar. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

80. TR 19. Eu sinto que as pessoas realmente se preocupam comigo em meu grupo de trabalho. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

81. 20. Posso trazer meus aspectos para este trabalho em grupo que outros membros não têm em comum comigo. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 
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Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

82. TR 21. Pessoas do meu grupo de trabalho me ouvem mesmo quando minhas opiniões são diferentes. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

83. TR 22. Enquanto estou no trabalho, fico confortável expressar opiniões que divergem do meu grupo. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

84. TR 23. Posso compartilhar uma perspectiva sobre o trabalho, questões que são diferentes dos membros do grupo. *

Renda 
85. RE. 1. Qual a renda total atualmente? *

Marcar apenas uma oval. 

Até 1,5 salário mínimo.  

 De 1,5 a 3 salários mínimos. 

De 3 a 4,5 salários mínimos. 

De 4,5 a 6 salários mínimos. 

De 6 a 10 salários mínimos. 

De 10 a 30 salários mínimos.  

           Acima de 30 salários mínimos. 

86. RE 2. Qual a faixa salarial que você se enquadra considerando seu ganho mensal? *
Marcar apenas uma oval. 

Até 1,5 salário mínimo.  

 De 1,5 a 3 salários mínimos. 

De 3 a 4,5 salários mínimos. 

De 4,5 a 6 salários mínimos. 

De 6 a 10 salários mínimos. 

De 10 a 30 salários mínimos.  

   Questões referente a renda da pessoa com deficiência.
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 Acima de 30 salários mínimos. 

87. RE 3. Quantas pessoas contribuem com a sua renda familiar? *
Marcar apenas uma oval. 

Uma pessoa 

 Duas pessoas 

Três ou mais pessoas 

88. RE 4. Quantas pessoas dependem financeiramente de você? *
Marcar apenas uma oval. 

Não possui dependentes 

 Um dependente 

Dois dependentes 

Três ou mais dependentes 

89. RE 5. A quanto tempo você está com essa remuneração? *

Marcar apenas uma oval. 

Menos de seis meses  

 De seis meses a um ano 

 De um a três anos 

De três a cinco anos 

 Seis anos ou mais  

90. RE 6. De onde vem a origem do(s) seu(s) provimento(s)? *

Marcar apenas uma oval. 

Auxílio do governo 

Auxílio de instituição privada 

 Trabalho fixo 

            Trabalho esporádico 

91. RH1. Você participou do serviço de reabilitação e habilitação? *
Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 92 

Não Pular para a pergunta 120 

92. RH1.1 - Quantas vezes você participou o serviço de reabilitação e habilitação? Selecione uma opção dentro da escala de 1
a 7: *

Marcar apenas uma oval. 
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1- Significa que realizou a atividade uma vez nos últimos 4 meses; 

2-Significa que realizou a atividade duas vezes nos últimos 4 meses; 

3-Significa que realizou a atividade uma vez por mês nos últimos 4 meses; 

4-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses; 

5-Significa que realizou a atividade 1 vez por semana nos últimos 4 meses; 

6-Significa que realizou a atividade 2 a 3 vezes por semana nos últimos 4 meses; 

7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 meses. 

93. RH2 – Você gostaria de ter participado de alguma(s) atividade(s) que não participou? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 94 

            Não Pular para a pergunta 97 

94. RH1.2 - Por que não participou do serviço de reabilitação e habilitação? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a 7: *

Marcar apenas uma oval. 

1 - Não é perto da minha casa  

 2 - Não tenho tempo 

3 - Não tenho interesse nas atividades  

 4 - Não tinha quem me acompanhasse 

 5 - O espaço não é seguro 

6 - Fui impedido (a) de participar 

            7 - Problemas de saúde ou de limitação 

95. RH3. Quais setores abaixo possibilitou o acesso ao serviço de reabilitação e habilitação? *

Marcar apenas uma oval. 

SUS (Sistema único de saúde) 

 Serviço conveniado pelo SUS 

ONGs (Instituições não governamentais)  

 Convênio médico 

Plano de saúde 

 Particular 

Outros:_________________ 

96. RH4 Apresenta doenças preexistentes? *
Como por exemplo: diabetes; pneumonia; ansiedade; depressão; 

Marcar apenas uma oval. 
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Sim Pular para a pergunta 97 

            Não Pular para a pergunta 98 

97. RH4.1 - Quais doenças preexistentes você apresenta? *

Marcar apenas uma oval. 

Diabetes Mellitus 

Dislipidemia(entupimento das artérias) 

 Asma e Bronquite 

Pneumonia 

 Tuberculose 

Psiquiátricos com ansiedade e depressão; 

Alergias em geral a medicamentos ou alimentos; 

 Outro: 

98. RH5 - Apresenta doenças graves ou crônicas? *
Como por exemplo: Problemas de coração; câncer; anemia; 

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 99 

 Não Pular para a pergunta 100 

99. RH5.1 - Quais doenças graves ou crônicas você apresenta? *
Marcar apenas uma oval. 

Meningocócica como meningite causada por bactéria  

 Hipertensão Arterial (pressão alta) 

Cardiopatia (problema no coração) 

 Câncer 

Anemia 

           Outro: 

100. RH6. Medicamento em Uso e/ou para tratamento? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 101 

           Não Pular para a pergunta 102 

101. RH6.1 Quais medicamentos você faz uso para tratamento? *
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102. RH7 - Você gostaria de ter participado de alguma(s) atividade(s) que não participou? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim  Não 

103. RH8. De que maneira entrou em contato com o serviço de reabilitação e habilitação? *
Marcar apenas uma oval. 

Celular 

 Internet 

Plataforma de mensagens  

 Cartas 

Consultas marcadas por Apps  

          Visita informal ao serviço 

104. RH9. Que tipo de transporte usa para chegar ao serviço de reabilitação e habilitação? *

Marcar apenas uma oval. 

Condução própria 

Condução de familiares 

 Condução de amigo 

 Transporte público 

 Caminhada 

105. RH10. Quanto tempo gasta para ir de sua casa ao serviço de reabilitação e habilitação? *

Marcar apenas uma oval. 

15 minutos 

16 – 30 minutos 

31 – 45 minutos 

46 – 60 minutos  

 Mais que 60 minutos 

106. RH11. O primeiro contato ao serviço de reabilitação e habilitação foi de iniciativa de: *

Marcar apenas uma oval. 

Minha própria iniciativa 

 



Página 184 

184 

 Campanha pública 

 Iniciativa do serviço 

           Iniciativa do meu/da minha... 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). 
Indique o grau de concordância. 

107. RH12. A localização oferece oportunidade para a participação no serviço de reabilitação e habilitação. *

    Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

108. RH13. Foram oferecidas oportunidades de superação de dificuldades no acesso do serviço de reabilitação e habilitação.*

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

109. RH 14. A qualidade das atividades desenvolvidas contribui para melhor participação no serviço de reabilitação e habilitação. *

   Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

110. RH 15. O serviço de reabilitação e habilitação favorece a ampliação de sua participação comunitária. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

111. RH16. Os recursos possibilitam melhor participação no serviço de reabilitação e habilitação. *

   Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

112. RH17. Os recursos possibilitam melhor desenvolvimento das atividades no serviço de reabilitação e habilitação. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 
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Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

113. RH18. Os recursos oferecidos no serviço de reabilitação e habilitação contribuem para a ampliação das capacidades. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

114. RH19. As condições de infraestrutura do local contribuem para a participação do serviço de reabilitação e habilitação. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

115. RH20. As condições de acessibilidade do local contribuem para a participação no serviço de reabilitação e habilitação. *

    Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

116. RH 21. As condições de atuação multiprofissional e interdisciplinar no serviço de reabilitação e habilitação, possibilitam
medidas para atingir a independência e a autodeterminação. *

    Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

117. RH 22. A atuação multiprofissional e interdisciplinar no serviço de reabilitação, desenvolve a interações favoráveis ao
ambiente. *

  Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

118. RH 22. A atuação multiprofissional e interdisciplinar no serviço de reabilitação, desenvolve a interações favoráveis ao
ambiente. *

  Marcar apenas uma oval. 



Página 186 

186 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

119. RH 23. O planejamento das atividades apresentadas pela a equipe multiprofissional, contribuem para o desenvolvimento
da participação no serviço de reabilitação e habilitação. *

Questões referente ao uso de tecnologias assistivas para pessoa com deficiência.
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Tecnologia Assistiva 

120. TA1. Faz o uso do recurso de tecnologia assistiva? *

Marcar apenas uma oval. 

Sim Pular para a pergunta 121 

            Não

121. TA2. Em qual serviço de saúde adquire o recurso de tecnologia assistiva ? *
Marcar apenas uma oval. 

SUS (Sistema único de saúde) 

 Serviço conveniado pelo SUS 

ONGs (Instituições não governamentais)  

 Convênio médico 

           Particular 

122. Em qual deficiência você utiliza a tecnologia assistiva? *
Marcar apenas uma oval. 

Deficiência Física Pular para a pergunta 123 

 Deficiência Auditiva Pular para a pergunta 124 

 Deficiência Visual Pular para a pergunta 125 

           Deficiência Intelectual          Pular para a pergunta 126 

123. TA3. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza deficiência física? *
Selecione um ou mais recursos de tecnologia assistiva: 

Marque todas que se aplicam. 

Acionador de Dedo

Acionador para Mouse 1 

Acionador de Pressão para o Pé2      

Acionador Roller   

Mouse Acionador 

Babá Eletrônica 

Bigtracktrackball ou mouse estacionário de esfera      

Orbitrack - mouse por toque – Pretorian 

Mesa adaptável 

Pretorian - Mouse joystick

Mouse Vertical 

Mouse Adaptado 

Mouse invertido modelo trackball   

Apoio para Teclado ergonômico 

Suporte Ergonômico Regulável para Notebook 

Bengala 

Cadeira de rodas 

Cinta de Transferência de Paciente ou Pessoas com Mobilidade Reduzida

Engrossadores 

Facilitador Dorsal 

Muleta Canadense Articulada           

Muleta  Canadense
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Fixa Plano Inclinado 

Prancha, Aplicativo ou Software de Comunicação Alternativa e/ou Aumentativa 

Teclado em Colmeia 

Tesoura Mola/Adaptada 

Tuboform Adaptador ou Facilitador Universal 

Palmilha Ortopédica 

Gravador de Voz 

Notebook               

Computador

Tablet 

Fone de Ouvido com microfone       

Aranha mola 

Digitador 

Facilitador de punho e polegar          

Facilitador palmar dorsal

Ponteira de boca 

Ponteira tamanduá 

GLASSOUSE - Controle total do computador apenas com o movimento da cabeça - Conexão sem fio (wireless)

EnnoPro Software que converte áudio em texto para PC. 

124. TA4. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na deficiência auditiva? *
Selecione um ou mais recursos de tecnologia assistiva: 

Marque todas que se aplicam. 

Acessórios para aparelhos auditivos  

Relógio despertador 

Kit sinalizador luminoso de controle remoto de chamada para surdos e Deficiência Auditiva 

Microfone portátil para celular 

Gravador De Voz Mini Filmadora Portátil 720p Hd 

Micro Chaveiro Camera Pen Vídeo Digital Mini DvDvrCam 

Estetoscópios amplificados 

Amplificador de audição pessoal EchoMiniTech  

Thinklabs um estetoscópio amplificado SKU: HC-TL1001 

A máscara cirúrgica do comunicador com janela transparente SKU: HCFM86000 

Pular para a pergunta 127 

125. TA5. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na deficiência visual? *
Selecione um ou mais recursos de tecnologia assistiva: 

Marque todas que se aplicam. 

Tablet 

Lupa manual com ou sem iluminação 

Telescópios 

Sistemas Telescópico manual Binocular com foco ajustável 

 Lupa de mesa tipo pedra 

Lupa em régua 

Lupa em barra Lupa A4 

Lupa de cabeça 

Lupa eletrônica 
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Teclado ampliado e com contraste nas teclas 

Plano inclinado com ajuste de altura 

 Gravador de voz 

Hd externo 

Caderno com pauta ampliado Multiplano 

Guia para escrita 

 Guia de assinatura 

Computador / notebook 

Monitor (preferencialmente maior que 20 polegadas) 

 Calculadora sonora 

Calculadora ampliada 

Balança que fala Scanner de voz 

Pendrive 

Óculos antirreflexo 

Óculos com lentes  asféricas  positivas 

Óculos com  lentes  esfero  prismáticas 

Óculos com lentes especiais ou grau elevado 

Óculos com lentes filtrantes 

Bengala 

Reglete tipo prancha + punção 

Reglete de bolso + punção 

Reglete positiva tipo prancha + punção 

Reglete positiva de bolso +punção 

Máquina de escrever em Braille 

Régua em Braille 

Linha braille (variados tipos) 

Ampliador portátil 8 Ampliadores e 

leitores para PC 

 Software Victor readerstream 

Software OpenBook 

Pular para a pergunta 127 

Tecnologia Assistiva - Deficiência Intelectual 
126. TA6. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na deficiência intelectual? *

Selecione um ou mais recursos de tecnologia assistiva: 

Marque todas que se aplicam. 

             Tablet 

             Gravador de voz 

Hd externo 

Computador / notebook  

Calculadora sonora 

Abafador protetor auricular eletrônico 

Vocalizador para comunicação alternativa e ampliada 

 Calculadora Científica 

Quadro branco 

Questões referente ao uso de tecnologias assistivas para pessoa com deficiência intelectual.
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Quadro branco alumínio de planejamento semanal ou mensal 
Pular para a pergunta 127 

Tecnologia Assistiva 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que 
varia de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). 

127. TA7. O uso da tecnologia assistiva se adequa às condições da deficiência. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

128. TA8. O uso da tecnologia assistiva se adequa às condições do ambiente. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

129. TA9. A permanência de uso da tecnologia assistiva contribui para o desenvolvimento das atividades. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

130. TA10. A tecnologia assistiva propicia independência para as atividades do dia-a-dia. *

 Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

131. TA11. A tecnologia assistiva contribui para sua participação nas atividades sociais. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

132. TA12. A tecnologia assistiva contribui para sua formação profissional. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

   Questões referente ao uso de tecnologias assistivas para pessoa com deficiência.
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Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

133. TA13. A tecnologia assistiva contribui para o desenvolvimento de novas habilidades. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

134. TA14. O apoio técnico realizado na tecnologia assistiva contribui para sua utilização. *

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

135. TA15. É oferecida manutenção para utilização da tecnologia assistiva. *

 Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

136. TA16. A avaliação do uso da tecnologia assistiva promove intervenção adequada. *

 Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

137. TA17. A avaliação do uso da tecnologia assistiva promove mudanças na intervenção. *

 Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

138. TA18. O auxílio na tecnologia assistiva oferece oportunidades na vida diária e na vida prática. *
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APÊNDICE 2

Roteiro de Encaminhamento dos Grupos Focais 

Mote: Tecnologia Assistiva 

O encaminhamento das questões sobre tecnologia assistiva serão direcionadas 

no 

que se refere às condições de acesso, utilização, apoio e manutenção do recurso. 

· como ocorre o processo de aquisição do recurso e em qual serviço de

saúde adquire;

· de que maneira ocorre o processo de utilização do recurso e como é o

favorecimento na execução das atividades;

· tem realizado manutenção;

 · há oportunidades de auxílio técnico e apoio na utilização;

· há processos avaliativos de prescrição para mudanças na intervenção;

Mote: Participação em serviços de Reabilitação e Habilitação 

As questões sobre os serviços de reabilitação e habilitação serão 

encaminhadas no que abrange o acesso, permanência dos serviços e 

recursos: 

· frequenta o serviço de reabilitação e habilitação, como adquiriu, tem

transporte para o acesso;

· consegue participar dos serviços de reabilitação e habilitação com

continuidade;

· os recursos contribuem para desenvolvimento das atividades;

· os recursos são adaptados e acessíveis;

Mote: Participação Social em diferentes contextos 
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Encaminhar questões sobre a participação ou não dos sujeitos (com o foco nos 

contextos, espaço, acesso e tempo) para solicitar a eles que nos contem sobre 

as suas experiências em: 

· atividades físicas ou esportivas;

· atividade artísticas ou culturais;

· atividades em outros grupos, religiosos, políticos ou ongs;

· no ambiente escolar;

· no ambiente do trabalho;

· valorização no espaço do trabalho;

· locomoção até estes espaços;

· acolhida nestes espaços;

· acessibilidade nestes ambientes.

APÊNDICE 3 

Roteiro das Entrevistas Individuais 

Educação 

Frequenta a escola? Regular, especializada ou as duas? 

Usufrui de transporte gratuito, como ocorreu a adesão? 

Qual o ano que frequenta na escola? A criança já repetiu alguma vez? O que 

ocasionou a repetência? É possível a frequência regular? 

Como era o acesso aos espaços, era seguro, favorecia condições de 

permanência? 

Houve acesso a sala de recursos multifuncionais com mobiliário, materiais e 

recursos adaptados e atendimento especializado? 

Como foi o processo? 

Como a criança se relaciona com os colegas? Há interações espontâneas ou 

requer a intervenção de um adulto? 
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Renda 
O PCD recebe algum tipo de salário ou benefício e qual o impacto para a renda 

da família? 

Há dependentes financeiros? 

Quanto tempo permanece a renda e de onde se origina? 

Trabalho 

Qual tipo de ocupação e como ocorre a alteração salarial ou permanece por 

muito tempo como ele? 

Há mudanças de função, alteração de cargo? 

Como é a acessibilidade nos espaços e locomoção até o trabalho? 

Tem autonomia na realização do trabalho e se sente à vontade? (pertencimento) 

Como é a relação com seus superiores? 

Participação em Serviços de Reabilitação e Habilitação 

Tecnologia Assistiva  
Se utiliza em qual serviço de saúde adquire??? 

Qual a permanência de utilização, favorece na execução das atividades? 

Se adequa às condições da deficiência e do ambiente? 

Tem autonomia, independência e contribui para a participação social e 

formação profissional? 

Tem realização de manutenção, apoio técnico e oportunidades de auxílio? 

Acompanha processo avaliativo que promova mudanças na intervenção? 

Participação em serviços de Reabilitação e Habilitação 
Frequenta algum serviço, como é o deslocamento, utiliza transporte é de fácil 

acesso? 

Se frequenta, de quem foi a iniciativa? Favorece na ampliação das capacidades 

(que tipo de capacidades??)? 

Se tem dificuldade de acesso, tem possibilidade de superá-las? 

Os recursos contribuem para a participação e desenvolvimento das atividades? 

Os recursos são adaptados e acessíveis para as ativida 

Participação Social 
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Participa de manifestações? 

Participa de com voto nas eleições? 

Participa de atividades políticas ou de partidos? 

Participa como voluntário em ONGs, movimentos e organizações 

sociais, ou em associações e sindicatos? 

Participa de atividades de grupos familia 

Participa de grupos de atividades físicas e esportivas, atividades sociais em 

bares e praças e de grupos culturais artísticos? 

Participa em atividades de turismo, religioso e de redes sociais? 

I.ANEXOS
Tabelas : Análises de frequência do questionário 
Perfil dos Participantes 

1. Você se identifica por qual gênero?

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Feminino 85 56,7 58,2 58,2 

Masculino 61 40,7 41,8 100,0 

Total 146 97,3 100,0 

Omisso 0 4 2,7 

Total 150 100,0 
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2. Qual seu estado civil?

Porcentagem Porcentagem 
Frequência Porcentagem válida acumulativa 

Válido Casado (a) 20 13,3 13,7 13,7 

Divorciado (a) 9 6,0 6,2 19,9 

Solteiro (a) 106 70,7 72,6 92,5 

União estável 5 3,3 3,4 95,9 

Viúvo (a) 6 4,0 4,1 100,0 

Total 146 97,3 100,0 

Omisso 0 4 2,7 

Total 150 100,0 

4. Qual a sua cor?

Porcentagem Porcentagem 
Frequência Porcentagem válida acumulativa 

Válido Amarela 3 2,0 2,1 2,1 

Branca 86 57,3 58,9 61,0 

Parda 49 32,7 33,6 94,5 

Preta 8 5,3 5,5 100,0 
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 Total 146  97,3  100,0  
  

 Omisso  0 4  2,7  
    

 Total 150  100,0  
    

5. Qual é a sua classe econômica? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido Classe B: (de 10 a 20  
 salários mínimos) 

 4  2,7  2,7 2,7  

 Classe C:   (de 4 a 10 
 salários mínimos) 

 3  2,0  2,1 4,8  

 Classe C: (de 4 a 10 
 salários mínimos) 

14   9,3  9,6  14,4 

Classe D: (de 2 a 4  
 salários mínimos) 

33  22,0  22,6   37,0 

Classe E: (recebe até  
 2 salários mínimos) 

92  61,3  63,0  100,0  

 Total  146 97,3   100,0 
  

 Omisso  0  4  2,7 
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Total 150 100,0 

6. Qual é a sua idade ?

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 17 ou menos 20 13,3 13,7 13,7 

18 a 29 30 20,0 20,5 34,2 

30 a 59 82 54,7 56,2 90,4 

60 a 69 11 7,3 7,5 97,9 

70 a 79 3 2,0 2,1 100,0 

Total 146 97,3 100,0 

Omisso 0 4 2,7 

Total 150 100,0 

7. Qual é o tipo de deficiência?

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Deficiência Física 2 1,3 1,4 1,4 
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Deficiência 
 Intelectual 

 122 81,3  83,6  84,9  

 Deficiência Múltiplas 22  14,7  15,1   100,0 

 Total  146 97,3   100,0 
  

 Omisso  0  4  2,7 
    

 Total  150  100,0 
    

  Apresenta doenças preexistentes? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Não  78 52,0   77,2 77,2  

 Sim  23 15,3   22,8  100,0 

 Total 101  67,3  100,0  
  

 Omisso  0  49 32,7  
    

 Total 150   100,0 
    

  Quais doenças preexistentes apresenta? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 
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Válido Alergias 1 0,7 3,8 3,8 

Asma e Bronquite 1 0,7 3,8 7,7 

Colesterol 1 0,7 3,8 11,5 

Coluna 1 0,7 3,8 15,4 

Diabetes 1 0,7 3,8 19,2 

Epilepsia 1 0,7 3,8 23,1 

Hipertensão 1 0,7 3,8 26,9 

Hipoteirodismo 3 2,0 11,5 38,5 

Hipotireoidismo 1 0,7 3,8 42,3 

Pneumonia 1 0,7 3,8 46,2 

Psiquiátricos com 
ansiedade e
depressão; 

14 9,3 53,8 100,0 

Total 26 17,3 100,0 

Omisso 0 124 82,7 

Total 150 100,0 
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 Apresenta doenças graves ou crônicas? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Não  96 64,0   89,7 89,7  

 Sim  11  7,3  10,3  100,0 

 Total 107  71,3  100,0  
  

 Omisso  0  43 28,7  
    

 Total 150   100,0 
    

 Quais doenças graves ou crônicas apresenta? 

  
 Frequência  Porcentagem 

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Asma  1 0,7  9,1  9,1  

 Cardiopatia  4 2,7   36,4  45,5 

 Epilepsia  2 1,3   18,2  63,6 

 Escoliose  1 0,7  9,1   72,7 

Hipertensão  
 Arterial 

 2 1,3   18,2  90,9 

 Lupus  1 0,7  9,1  100,0  
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 Total  11 7,3  100,0  
  

 Omisso  0 139   92,7 
    

 Total 150  100,0  
    

  Medicamento em Uso e/ou para tratamento? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Não  32 21,3   30,2 30,2  

 Sim  74 49,3   69,8  100,0 

 Total 106  70,7  100,0  
  

 Omisso  0  44 29,3  
    

 Total 150   100,0 
    

  Quais medicamentos faz uso ou utiliza para tratamento? 

  
 Frequência  Porcentagem 

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Anticonvulsivante  23  15,3  31,1 31,1  

 Antidepressivo  31  20,7  41,9 73,0  
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Colírio 1 0,7 1,4 74,3 

Comportamento 9 6,0 12,2 86,5 

Diabetes 1 0,7 1,4 87,8 

Parkinsoniana 1 0,7 1,4 89,2 

Tireoide 8 5,3 10,8 100,0 

Total 74 49,3 100,0 

Omisso 0 76 50,7 

Total 150 100,0 

Educação 

ED1 – Frequenta a escola? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 76 50,7 52,1 52,1 

Sim 70 46,7 47,9 100,0 

Total 146 97,3 100,0 

203 
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 Omisso  0 4  2,7  
    

 Total 150  100,0  
    

Quantas vezes você frequenta a escola? Selecione uma opção dentro da escala de  
1 a 7:  

 
 

  
 Frequência 

Porcentage 
 m 

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1- Significa
realizou a 
uma vez nos últi
meses; 

  que 
atividad  e 

mos 4 

 8  5,3 11,9   11,9 

2-Significa que realizou 
a atividade duas vezes 
nos últimos 4 meses; 

 3  2,0  4,5  16,4 

3-Significa que realizou 
 a atividade uma vez por

mês nos últimos 4 
meses; 

 4  2,7  6,0  22,4 

4-Significa que realizou 
a atividade 2 a 3 vezes 

     por mês nos últimos 4
meses; 

 12  8,0 17,9   40,3 

5-Significa que realizou 
a atividade 1 vez   por
semana nos últimos 4
meses; 

 6  4,0  9,0  49,3 

6-Significa que realizou 
a atividade 2 a 3 vezes 
por semana nos
últimos 4 meses; 

 21 14,0  31,3   80,6 
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7-Significa que realizou 
a atividade pelo menos
uma vez por dia   nos
últimos 4 meses. 

13  8,7  19,4  100,0  

 Total 67  44,7  100,0  
  

 Omisso  0 83  55,3  
    

 Total 150  100,0  
    

ED2. Onde está matriculado?  

 
 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido  Aacedem.  1  0,7  1,4 1,4  

 ACDEM  1  0,7  1,4 2,9  

Acden   1  0,7  1,4 4,3  

 Cenha  7  4,7 10,0   14,3 

Cenha8   1  0,7  1,4  15,7 

 Escola 
Especial  

de Ensino  47  31,3  67,1   82,9 

 Escola 
Regular  

de Ensino   9  6,0 12,9   95,7 

Está nas duas escolas   1  0,7  1,4  97,1 
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Núcleo: Cenha 1 0,7 1,4 98,6 

Ongue 1 0,7 1,4 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

ED3. Apresentou dificuldades ao matricular-se? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 63 42,0 90,0 90,0 

Sim 7 4,7 10,0 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

ED4. Distância da sua casa para a escola: 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 
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Válido Longe 32 21,3 45,7 45,7 

Perto 8 5,3 11,4 57,1 

Próximo 30 20,0 42,9 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

ED5. Tem direito ao transporte escolar gratuito – TEG ou Ligado? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 45 30,0 64,3 64,3 

Sim 25 16,7 35,7 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

207 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Educação Infantil 19 12,7 27,1 27,1 

Ensino Fundamental -
Anos Finais (6º ao 8º 
ano) 

16 10,7 22,9 50,0 

Ensino Fundamental -
Anos Iniciais (1º ao 5º 
ano) 

26 17,3 37,1 87,1 

Ensino Médio 9 6,0 12,9 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

ED7. Chegou a repetir algum ano escolar? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 55 36,7 78,6 78,6 

Sim 15 10,0 21,4 100,0 

Total 70 46,7 100,0 
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 Omisso  0 80  53,3  
    

 Total 150  100,0  
    

 ED8. Fatores que dificultam a frequência à escola:  

  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido  Acesso à escola  3 2,0   4,3  4,3 

Acompanhante  15   10,0 21,4  25,7  

Distância  21   14,0 30,0  55,7  

Infraestrutura escolar  12  8,0  17,1  72,9  

Transporte  19   12,7 27,1   100,0 

 Total 70   46,7  100,0 
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

 

 
 

  

 ED9. Existe sala de recursos? 
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 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido Não  24   16,0  34,3  34,3 

 Sim 46   30,7  65,7 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

 ED10. Você tem acesso a sala de recursos? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido Não  28   18,7  40,0  40,0 

 Sim 42   28,0  60,0 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

 
 

 ED11. Você consegue utilizar a sala de recursos? 
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 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido Não  31   20,7  44,3  44,3 

 Sim 39   26,0  55,7 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

  ED12. Você recebe atendimento educacional especializado? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido Não  13  8,7   18,6  18,6 

 Sim 57   38,0  81,4 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

  

  ED13 - Consegue interagir espontaneamente com os outros alunos? 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 13 8,7 18,6 18,6 

Sim 57 38,0 81,4 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

ED14 - Consegue interagir espontaneamente com os agentes escolares? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 5 3,3 7,1 7,1 

Sim 65 43,3 92,9 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 
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ED15  - Consegue 
 adquirido? 

descobrir,  compreender e  construir o  conhecimento 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido Não  38   25,3  54,3  54,3 

 Sim 32   21,3  45,7 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

    ED16 – Você consegue colocar em prática o conhecimento adquirido? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido Não  43   28,7  61,4  61,4 

 Sim 27   18,0  38,6 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
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ED17 -. Apresentei dificuldades na transição dos anos escolares. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 12 8,0 17,1 17,1 

2 4 2,7 5,7 22,9 

3 11 7,3 15,7 38,6 

4 8 5,3 11,4 50,0 

5 6 4,0 8,6 58,6 

6 29 19,3 41,4 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

ED18 - Tenho acesso com facilidade e segurança aos espaços. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 7 4,7 10,0 10,0 
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2 2 1,3 2,9 12,9 

3 1 0,7 1,4 14,3 

4 7 4,7 10,0 24,3 

5 14 9,3 20,0 44,3 

6 39 26,0 55,7 100,0 

Total 70 46,7 100,0 

Omisso 0 80 53,3 

Total 150 100,0 

ED19 - Os espaços oferecem condições de permanência. 

Porcentagem Porcentagem 
Frequência Porcentagem válida acumulativa 

Válido 1 3 2,0 4,3 4,3 

2 1 0,7 1,4 5,7 

3 2 1,3 2,9 8,6 

4 7 4,7 10,0 18,6 

5 10 6,7 14,3 32,9 

6 47 31,3 67,1 100,0 
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 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

  ED20 - Os mobiliários existentes nos espaços são adaptados conforme minhas 
 necessidades. 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido  1  3 2,0  4,3  4,3  

 2  1 0,7  1,4  5,7  

 3  8 5,3   11,4  17,1 

 4  3 2,0  4,3   21,4 

 5 11  7,3   15,7  37,1 

 6 44   29,3  62,9 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
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 ED21  - Os materiais e recursos 
 conforme minhas necessidades. 

existentes nos espaços, são adaptados 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
válida  

 Porcentagem 
acumulativa  

 Válido  1  3 2,0  4,3  4,3  

 2  2 1,3  2,9  7,1  

 3  7 4,7   10,0  17,1 

 4  6 4,0  8,6   25,7 

 5  8 5,3   11,4  37,1 

 6 44   29,3  62,9 100,0  

 Total 70   46,7 100,0  
  

 Omisso  0 80   53,3 
    

 Total  150 100,0  
    

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

      

      

      
      

     
 

Trabalho 

TR1.Você trabalha? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 142 94,7 97,3 97,3 

Sim 4 2,7 2,7 100,0 

Total 146 97,3 100,0 

Omisso 0 4 2,7 

Total 150 100,0 
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TR 1.1 Qual tipo de ocupação você se enquadra? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Contratação PJ 1 0,7 25,0 25,0 

Freelancer 1 0,7 25,0 50,0 

Temporário 1 0,7 25,0 75,0 

Voluntário 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 2. Quantas vezes você foi promovido no trabalho ao longo de sua carreira? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Nenhuma 2 1,3 50,0 50,0 

Três vezes 1 0,7 25,0 75,0 

Quatro vezes ou mais 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 3. Quantas vezes você mudou de cargo dentro da mesma empresa? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Nenhuma 2 1,3 50,0 50,0 

Três vezes 1 0,7 25,0 75,0 

Quatro vezes ou mais 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 4. Considerando o emprego atual, quanto tempo você está? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Menos de seis meses 1 0,7 25,0 25,0 

Seis meses a um ano 1 0,7 25,0 50,0 

Seis anos ou mais 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 
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TR 5. Na empresa em que eu trabalho possui acesso a todos as áreas? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Possui acesso a todas as 
áreas da empresa 

1 0,7 25,0 25,0 

Existem áreas restritas 3 2,0 75,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 6. De que forma você vai para o trabalho? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Andando 1 0,7 25,0 25,0 

Ônibus de linha 1 0,7 25,0 50,0 

Carro próprio 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 7. Você possui autonomia no trabalho? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Sim, exerço minha função 
sozinha. 

4 2,7 100,0 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR8. Os funcionários da minha organização que ajudam a 
organização a atingir seus objetivos estratégicos são 
recompensados e reconhecidos de forma justa. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 4 2 1,3 50,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR9. Os funcionários da minha organização respeitam e valorizam as 
opiniões uns dos outros. 

Frequência Porcentagem Porcentagem Porcentagem 
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válida acumulativa 

Válido 3 1 0,7 25,0 25,0 

4 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR10. Os membros da minha equipe consideram justamente as ideias 
e sugestões oferecidas por outros membros da equipe. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 4 1 0,7 25,0 25,0 

5 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR11. Sinto-me bem-vindo para expressar meus 
sentimentos no trabalho. 

verdadeiros 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 3 1 0,7 25,0 25,0 

5 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR12. A comunicação que recebemos da organização é honesta e 
aberta. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 3 1 0,7 25,0 25,0 

5 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR13. As pessoas na minha organização se preocupam comigo. 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 1 0,7 25,0 25,0 

3 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR14. Os gerentes em minha organização são tão diversos quanto a 
força de trabalho em geral. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 1 0,7 25,0 25,0 

3 1 0,7 25,0 50,0 

5 1 0,7 25,0 75,0 

6 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR15. Eu sou tratado como um membro valioso do meu grupo de 
trabalho. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 1 0,7 25,0 25,0 

3 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR16. Eu pertenço ao meu grupo de trabalho. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 1 0,7 25,0 25,0 

3 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR17. Estou conectado ao meu grupo de trabalho. 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 1 0,7 25,0 25,0 

3 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR18. Eu acredito que 
destinado a estar. 

meu grupo de trabalho é onde eu estou 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 1 0,7 25,0 25,0 

3 1 0,7 25,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 19. Eu sinto que as pessoas realmente se preocupam comigo em 
meu grupo de trabalho. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 3 2 1,3 50,0 50,0 

6 2 1,3 50,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 20. Posso trazer meus aspectos para este trabalho em grupo que 
outros membros não têm em comum comigo. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 2 1,3 50,0 50,0 

4 1 0,7 25,0 75,0 

6 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 21. Pessoas do meu grupo de trabalho me ouvem mesmo quando 
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minhas opiniões são diferentes. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 1 0,7 25,0 25,0 

3 1 0,7 25,0 50,0 

4 1 0,7 25,0 75,0 

6 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 22. Enquanto estou no trabalho, fico confortável em expressar 
opiniões que divergem do meu grupo. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 1 0,7 25,0 25,0 

2 1 0,7 25,0 50,0 

4 1 0,7 25,0 75,0 

6 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

TR 23. Posso compartilhar uma perspectiva sobre o trabalho, 
questões que são diferentes dos membros do grupo. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 2 2 1,3 50,0 50,0 

4 1 0,7 25,0 75,0 

6 1 0,7 25,0 100,0 

Total 4 2,7 100,0 

Omisso 0 146 97,3 

Total 150 100,0 

Renda 

RE. 1. Possui renda? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Não 37 24,7 61,7 61,7 

Sim 23 15,3 38,3 100,0 

Total 60 40,0 100,0 

Omisso 0 90 60,0 

Total 150 100,0 
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RE. 2. Qual a renda total atualmente? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Até 1,5 salário mínimo. 17 11,3 70,8 70,8 

De 1,5 a 3 salários mínimos. 5 3,3 20,8 91,7 

De 3 a 4,5 salários mínimos. 1 0,7 4,2 95,8 

De 4,5 a 6 salários mínimos. 1 0,7 4,2 100,0 

Total 24 16,0 100,0 

Omisso 0 126 84,0 

Total 150 100,0 

RE 3. Qual a faixa salarial que a pessoa com deficiência se enquadra considerando o 
ganho mensal? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Até 1,5 salário mínimo. 19 12,7 79,2 79,2 

De 1,5 a 3 salários mínimos. 3 2,0 12,5 91,7 

De 3 a 4,5 salários mínimos. 1 0,7 4,2 95,8 

De 4,5 a 6 salários mínimos. 1 0,7 4,2 100,0 

Total 24 16,0 100,0 

Omisso 0 126 84,0 

Total 150 100,0 

RE 4. Quantas pessoas contribuem para renda familiar? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Duas pessoas 7 4,7 29,2 29,2 

Três ou mais pessoas 5 3,3 20,8 50,0 

Uma pessoa 12 8,0 50,0 100,0 

Total 24 16,0 100,0 

Omisso 0 126 84,0 

Total 150 100,0 

RE 5. Quantas pessoas dependem financeiramente da pessoa com deficiência? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Dois dependentes 3 2,0 12,5 12,5 

Não possui dependentes 12 8,0 50,0 62,5 

Três ou mais dependentes 2 1,3 8,3 70,8 

Um dependente 7 4,7 29,2 100,0 

Total 24 16,0 100,0 
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 Omisso 

 

 0 126  84,0    
 Total 150  100,0    

RE 6. A quanto tempo a pessoa com deficiência está com essa remuneração? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

1 0,7 4,2 4,2 

3 2,0 12,5 16,7 

1 0,7 4,2 20,8 

2 1,3 8,3 29,2 

2 1,3 8,3 37,5 

15 10,0 62,5 100,0 

24 16,0 100,0 

126 84,0 

150 100,0 

RE 7. De onde vem a origem da renda da pessoa com deficiência? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

1 0,7 4,2 4,2 

23 15,3 95,8 100,0 

24 16,0 100,0 

126 84,0 

150 100,0 

Tecnologia Assistiva  

TA1. A pessoa com deficiência faz uso do recurso de tecnologia assistiva?  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Não 120  80,0  82,2  82,2  

 Sim  26 17,3  17,8   100,0 

 Total 146  97,3   100,0 
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De seis meses a um ano 

De três a cinco anos 

De um a três anos 

Menos de seis meses 

Opção 6 

Seis anos ou mais 

Total 

0 

Válido 

Omisso 

Total 

Válido 

Omisso 

Total 

Auxílio de instituição privada 

Auxílio do governo 

Total 

0 
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 Omisso  0  4  2,7 
    

 Total 150   100,0 
    

  

 TA2. Em qual serviço de saúde adquire o recurso de tecnologia assistiva ? 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Convênio médico  2  1,3 7,7   7,7 

 ONGs (Instituições  
 não 

governamentais)  

 8  5,3  30,8 38,5  

 Particular  3  2,0  11,5 50,0  

 Serviço 
conveniado

 SUS 
  pelo 

 2  1,3 7,7  57,7  

SUS  (Sistema 
  único de saúde) 

11   7,3  42,3  100,0 

 Total 26  17,3  100,0  
  

 Omisso  0  124 82,7  
    

 Total  150  100,0 
    

  TA3. Em qual deficiência utiliza a tecnologia assistiva? 
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   Porcentagem  Porcentagem 
 Frequência Porcentagem   válida  acumulativa 

 Válido  Deficiência Auditiva  1  0,7  3,8  3,8 

Deficiência Física   4  2,7 15,4  19,2  

Deficiência 20  13,3  76,9  96,2  
Intelectual  

Deficiência Visual   1  0,7  3,8  100,0 

 Total 26  17,3   100,0 
  

 Omisso  0  124 82,7  
    

 Total  150  100,0 
    

TA3.1. Quais tipos de tecnologia assistiva 
 utiliza deficiência física? 

  
 Frequência  Porcentagem 

 Omisso  0  150 100,0  

TA3.2. Quais tipos de tecnologia assistiva 
 utiliza na deficiência auditiva? 

  
 Frequência  Porcentagem 

 Omisso  0  150 100,0  
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TA3.3. Quais tipos de tecnologia assistiva 
utiliza na deficiência visual? 

Frequência Porcentagem 

150 100,0 

TA3.4. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na deficiência intelectual? 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido Calculadora sonora 1 0,7 5,0 5,0 

Computador / 
notebook 

6 4,0 30,0 35,0 

Computador / 
notebook, Quadro 
branco 

2 1,3 10,0 45,0 

Gravador de voz 1 0,7 5,0 50,0 

Hd externo 1 0,7 5,0 55,0 

Quadro branco 
alumínio de
planejamento 
semanal ou mensal 

1 0,7 5,0 60,0 

Tablet 6 4,0 30,0 90,0 

Tablet, Computador / 
notebook 

2 1,3 10,0 100,0 
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 Total  20  13,3 100,0  
  

 Omisso  0 130   86,7 
    

 Total 150  100,0  
    

  TA4. O uso da tecnologia assistiva se adequa às condições da deficiência. 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  1  0,7  3,8  3,8 

 2  1  0,7  3,8  7,7 

 3  2  1,3  7,7 15,4  

 4  5  3,3 19,2  34,6  

 5  4  2,7 15,4  50,0  

 6  13  8,7 50,0   100,0 

 Total  26 17,3   100,0 
  

 Omisso  0 124  82,7  
    

 Total 150   100,0 
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TA5. O uso da tecnologia assistiva se adequa às condições do ambiente. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

1 0,7 3,8 3,8 

2 1,3 7,7 11,5 

1 0,7 3,8 15,4 

4 2,7 15,4 30,8 

6 4,0 23,1 53,8 

12 8,0 46,2 100,0 

26 17,3 100,0 

124 82,7 

150 100,0 

TA6. A permanência de uso da tecnologia assistiva contribui para o  
desenvolvimento das atividades.  

   Porcentagem  Porcentagem 
 Frequência Porcentagem   válida  acumulativa 
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 Válido  1 1  0,7  3,8  3,8  

 2 1  0,7  3,8  7,7  

 3 1  0,7  3,8  11,5  

 4 3  2,0  11,5  23,1  

 5 7  4,7  26,9  50,0  

 6 13  8,7  50,0  100,0  

 Total 26  17,3  100,0  
  

 Omisso  0 124  82,7  
    

 Total 150  100,0  
    

TA7. A tecnologia assistiva propicia independência para as atividades do dia-a-
dia.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  2  1,3  7,7  7,7 

 3  1  0,7  3,8 11,5  

 4  4  2,7 15,4  26,9  
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6 4,0 23,1 50,0 

13 8,7 50,0 100,0 

26 17,3 100,0 

124 82,7 

150 100,0 

TA8. A tecnologia assistiva contribui para sua participação nas atividades 
sociais. 

 

 
 

     

     

    
  

    
    

   
    

 
 

  
  

 
 

 
 

      

     

     

     

     

    
  

    
    

Página 232 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 3 2,0 11,5 11,5 

3 2 1,3 7,7 19,2 

4 3 2,0 11,5 30,8 

5 6 4,0 23,1 53,8 

6 12 8,0 46,2 100,0 

Total 26 17,3 100,0 

Omisso 0 124 82,7 
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5 

6 

Total 

0 

Total 

Omisso 



150 100,0 

TA9. A tecnologia assistiva contribui para sua formação profissional. 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 3 2,0 11,5 11,5 

2 1 0,7 3,8 15,4 

3 2 1,3 7,7 23,1 

4 2 1,3 7,7 30,8 

5 3 2,0 11,5 42,3 

6 15 10,0 57,7 100,0 

Total 26 17,3 100,0 

Omisso 0 124 82,7 

Total 150 100,0 

TA10. A tecnologia assistiva contribui para o desenvolvimento de novas 
habilidades. 
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Frequência  Porcentagem  

Porcentagem  
válida  

Porcentagem  
acumulativa  

 Válido  2 1  0,7  3,8  3,8  

 3 2  1,3  7,7  11,5  

 4 1  0,7  3,8  15,4  

 5 7  4,7  26,9  42,3  

 6 15  10,0  57,7  100,0  

 Total 26  17,3  100,0  
  

 Omisso  0 124  82,7  
    

 Total 150  100,0  
    

TA11. O apoio técnico realizado na tecnologia assistiva contribui para sua  
utilização.  

 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  2  1,3  7,7  7,7 

 3  1  0,7  3,8 11,5  
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3 2,0 11,5 23,1 

4 2,7 15,4 38,5 

16 10,7 61,5 100,0 

26 17,3 100,0 

124 82,7 

150 100,0 

TA12. É oferecida manutenção para utilização da tecnologia assistiva. 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 5 3,3 19,2 19,2 

2 1 0,7 3,8 23,1 

3 3 2,0 11,5 34,6 

4 2 1,3 7,7 42,3 

5 6 4,0 23,1 65,4 

6 9 6,0 34,6 100,0 

Total 26 17,3 100,0 
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 Omisso  0 124  82,7  
    

 Total 150  100,0  

   

    

TA13. A  avaliação 
adequada.  

do uso da  tecnologia assistiva  promove intervenção  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  1  0,7  3,8  3,8 

 2  1  0,7  3,8  7,7 

 3  2  1,3  7,7 15,4  

 4  3  2,0 11,5  26,9  

 5  6  4,0 23,1  50,0  

 6  13  8,7 50,0   100,0 

 Total  26 17,3   100,0 
  

 Omisso  0 124  82,7  
    

 Total 150   100,0 
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TA14. A avaliação do uso da tecnologia assistiva promove mudanças 
intervenção.  

na  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  1  0,7  3,8  3,8 

 2  1  0,7  3,8  7,7 

 3  3  2,0 11,5  19,2  

 4  5  3,3 19,2  38,5  

 5  4  2,7 15,4  53,8  

 6  12  8,0 46,2   100,0 

 Total  26 17,3   100,0 
  

 Omisso  0 124  82,7  
    

 Total 150   100,0 
    

 

 
 

  

  

 
 

TA15. O auxílio na tecnologia assistiva oferece oportunidades na vida diária e 
na vida prática. 
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Frequência  Porcentagem  

Porcentagem  
válida  

Porcentagem  
acumulativa  

 Válido  1 2  1,3  7,7  7,7  

 2 1  0,7  3,8  11,5  

 3 1  0,7  3,8  15,4  

 4 4  2,7  15,4  30,8  

 5 4  2,7  15,4  46,2  

 6 14  9,3  53,8  100,0  

 Total 26  17,3  100,0  
  

 Omisso  0 124  82,7  
    

 Total 150  100,0  
    

Reabilitação e Habilitação 

RH1. A pessoa com
habilitação?  

 deficiência participa do serviço de reabilitação e  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Não 119  79,3  81,5  81,5  
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 Sim 27  18,0  18,5  100,0  

 Total 146  97,3  100,0  
  

 Omisso  0 4  2,7  
    

 Total 150  100,0  
    

RH1.1 - Quantas vezes a pessoa com deficiência  participou do serviço 
reabilitação e habilitação? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a 7:  

de 

  

  
 Frequência  Porcentagem 

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1- Significa   que 
realizou a atividade

  uma vez nos últimos 4 
meses; 

 3 2,0  11,1  11,1  

2-Significa   que 
realizou a atividade
duas vezes nos 
últimos 4 meses;  

 1 0,7   3,7 14,8  

4-Significa   que 
  realizou a atividade 2

 a 3 vezes por mês nos 
últimos 4 meses; 

 5 3,3  18,5  33,3  

5-Significa   que 
  realizou a atividade 1

 vez por semana nos
últimos 4 meses; 

 7 4,7  25,9  59,3  
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6-Significa   que
  realizou a atividade 2

a 3 vezes por semana 
nos últimos 4 meses; 

7  4,7  25,9  85,2  

7-Significa   que
realizou a atividade

 pelo menos uma vez
 por dia nos últimos 4

meses. 

4  2,7  14,8  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH2 – Gostaria de ter participado de alguma(s) atividade(s) que não participou?       

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Não  12  8,0 44,4  44,4  

 Sim  15 10,0  55,6   100,0 

 Total  27 18,0   100,0 
  

 Omisso  0 123  82,0  
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 Total 150   100,0 
    

   

 
 

  
  

 
 

 
 

      
 

    

  
 
 

    

     
 

    

 
 

    

  
 

    

  
 

    

     

     

     

     

RH1.2 - Por que não participou do serviço de reabilitação e habilitação? Selecione 
uma opção dentro da escala de 1 a 7: 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 1 - Não é perto da 
minha casa 

5 3,3 23,8 23,8 

3 - Não tenho 
interesse nas
atividades 

2 1,3 9,5 33,3 

4 - Não tinha quem me 
acompanhasse 

2 1,3 9,5 42,9 

5 - O espaço não é 
seguro 

1 0,7 4,8 47,6 

6 - Fui impedido (a) de 
participar 

1 0,7 4,8 52,4 

7 - Problemas de 
saúde ou de limitação 

5 3,3 23,8 76,2 

Eu participei 1 0,7 4,8 81,0 

Não consegui 1 0,7 4,8 85,7 

Participou 1 0,7 4,8 90,5 

Participou sim 1 0,7 4,8 95,2 
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Por causa da  1  0,7  4,8  100,0  
 epidemia. 

 Total 21  14,0  100,0  
  

Omisso   0 129  86,0  
    

Total  150  100,0  
    

RH3. Quais setores 
habilitação?  

abaixo possibilitou o acesso ao serviço de reabilitação e 

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido   Convênio médico  2  1,3 9,5   9,5 

ONGs (Instituições 
 não governamentais) 

 8  5,3  38,1 47,6  

 Outros  2  1,3 9,5  57,1  

Particular   3  2,0  14,3 71,4  

 Plano de saúde  1  0,7 4,8  76,2  

Serviço
 pelo SUS 

  conveniado  1  0,7 4,8  81,0  

SUS  (Sistema 
 de saúde) 

 único  4  2,7  19,0  100,0 
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 Total 21  14,0  100,0  
  

Omisso   0 129  86,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH4. De que maneira entrou em contato com o serviço de reabilitação e habilitação?   

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Cartas  2  1,3 7,4   7,4 

 Celular  5  3,3  18,5 25,9  

Consultas 
 por Apps 

marcadas   2  1,3 7,4  33,3  

 Internet  3  2,0  11,1 44,4  

Plataforma
 mensagens 

 de  3  2,0  11,1 55,6  

Visita 
 serviço 

 informal ao   12  8,0  44,4  100,0 

 Total  27 18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
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 Total 150  100,0  
    

RH5. Que tipo de transporte 
habilitação?  

usa para chegar ao serviço de reabilitação e  

  
 Frequência  Porcentagem 

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Caminhada  1 0,7  3,7  3,7  

Condução
familiares  

 de  3 2,0   11,1  14,8 

 Condução própria  3 2,0   11,1  25,9 

 Transporte público  20  13,3  74,1 100,0  

 Total  27  18,0 100,0  
  

 Omisso  0 123   82,0 
    

 Total 150  100,0  
    

 

 
 

   

  

 
RH6. Quanto tempo gasta para ir de sua casa ao serviço de reabilitação e 
habilitação? 
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Frequência  Porcentagem  

Porcentagem  
válida  

Porcentagem  
acumulativa  

 Válido  15 minutos 2  1,3  7,4  7,4  

  16 – 30 minutos 8  5,3  29,6  37,0  

  31 – 45 minutos 6  4,0  22,2  59,3  

  46 – 60 minutos 5  3,3  18,5  77,8  

Mais 
 minutos 

que 60  6  4,0  22,2  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH7. O primeiro contato ao serviço de reabilitação e habilitação foi de iniciativa de:  

  Frequênci 
 a 

Porcentage 
 m 

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  Campanha pública  1  0,7  3,7  3,7 

Iniciativa 
 minha... 

 do meu/da  13  8,7 48,1  51,9  

 Iniciativa do serviço   1  0,7  3,7 55,6  

 

 
 

  

245 



Página 246 

 Minha própria iniciativa 12  8,0  44,4  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH8. A localização oferece oportunidade para a participação no serviço de  
reabilitação e habilitação.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  1  0,7  3,7  3,7 

 3  1  0,7  3,7  7,4 

 4  2  1,3  7,4 14,8  

 5  5  3,3 18,5  33,3  

 6  18 12,0  66,7   100,0 

 Total  27 18,0   100,0 
  

 Omisso  0 123  82,0  
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 Total 150  100,0  
    

RH9. Foram oferecidas oportunidades de superação de dificuldades no acesso  
do serviço de reabilitação e habilitação.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  2  1,3  7,4  7,4 

 3  2  1,3  7,4 14,8  

 4  1  0,7  3,7 18,5  

 5  4  2,7 14,8  33,3  

 6  18 12,0  66,7   100,0 

 Total  27 18,0   100,0 
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150   100,0 
    

 

 
 

   

   

 RH 10. A qualidade das atividades desenvolvidas contribui para melhor 
 participação no serviço de reabilitação e habilitação. 
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Frequência  Porcentagem  

Porcentagem  
válida  

Porcentagem  
acumulativa  

 Válido  3 2  1,3  7,4  7,4  

 4 1  0,7  3,7  11,1  

 5 4  2,7  14,8  25,9  

 6 20  13,3  74,1  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

  
RH 11. O serviço de reabilitação e habilitação favorece a ampliação de sua  
participação comunitária.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  1  0,7  3,7  3,7 

 2  1  0,7  3,7  7,4 

 3  2  1,3  7,4 14,8  

 4  1  0,7  3,7 18,5  
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 5 3  2,0  11,1  29,6  

 6 19  12,7  70,4  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH12. Os recursos possibilitam melhor participação no serviço de reabilitação   
e habilitação.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  2  2  1,3  7,4  7,4 

 3  2  1,3  7,4 14,8  

 4  1  0,7  3,7 18,5  

 5  4  2,7 14,8  33,3  

 6  18 12,0  66,7   100,0 

 Total  27 18,0   100,0 
  

 

 
 

   

249 



Página 250 

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH13. Os recursos possibilitam melhor desenvolvimento das atividades no 
serviço de reabilitação e habilitação.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  3  3  2,0 11,1  11,1  

 5  5  3,3 18,5  29,6  

 6  19 12,7  70,4   100,0 

 Total  27 18,0   100,0 
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150   100,0 
    

 

 
 

  

  

 
 

RH14. Os recursos oferecidos no serviço de reabilitação e habilitação 
contribuem para a ampliação das capacidades. 
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Frequência  Porcentagem  

Porcentagem  
válida  

Porcentagem  
acumulativa  

 Válido  2 2  1,3  7,4  7,4  

 3 1  0,7  3,7  11,1  

 4 1  0,7  3,7  14,8  

 5 3  2,0  11,1  25,9  

 6 20  13,3  74,1  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH15. As condições de infraestrutura do local contribuem para a participação   
do serviço de reabilitação e habilitação.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  1  2  1,3  7,4  7,4 

 3  1  0,7  3,7 11,1  
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 4 1  0,7  3,7  14,8  

 5 4  2,7  14,8  29,6  

 6 19  12,7  70,4  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

RH16. As condições de acessibilidade do local contribuem par a a  participação 
no serviço de reabilitação e habilitação.  

  Porcentagem  Porcentagem  
Frequência  Porcentagem  válida  acumulativa  

 1  1  0,7  3,7  3,7  

3  1  0,7  3,7  7,4  

4  1  0,7  3,7  11,1  

5  7  4,7  25,9  37,0  

6  17  11,3  63,0  100,0  
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 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  

  

    

RH17. As condições de atuação multiprofissional e interdisciplinar no serviço 
de reabilitação e habilitação, possibilitam medidas para atingir a independência    
e a autodeterminação.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  3  2  1,3  7,4  7,4 

 4  1  0,7  3,7 11,1  

 5  7  4,7 25,9  37,0  

 6  17 11,3  63,0   100,0 

 Total  27 18,0   100,0 
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150   100,0 
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RH18. A atuação multiprofissional e interdisciplinar no serviço de reabilitação, 
desenvolve a interações favoráveis ao ambiente. 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

1 0,7 3,7 3,7 

2 1,3 7,4 11,1 

3 2,0 11,1 22,2 

21 14,0 77,8 100,0 

27 18,0 100,0 

123 82,0 

150 100,0 

RH19. O planejamento das atividades apresentadas pela a equipe 
multiprofissional, contribuem para o desenvolvimento da participação no  
serviço de reabilitação e habilitação.  

  
 Frequência Porcentagem  

 Porcentagem 
 válida 

 Porcentagem 
 acumulativa 

 Válido  3  1  0,7  3,7  3,7 

 

 
 

   

 
 

  
  

 
 

 
 

      

     

     

     

    
  

    
    

   
    

   

254 

3 

4 

5 

6 

Total 

0 

Válido 

Omisso 

Total 



Página 255 

 4 1  0,7  3,7  7,4  

 5 4  2,7  14,8  22,2  

 6 21  14,0  77,8  100,0  

 Total 27  18,0  100,0  
  

 Omisso  0 123  82,0  
    

 Total 150  100,0  
    

Participação Social (PS) 

PS1 – Você conhece alguma legislação ou documento que trate sobre os direitos da pessoa com     
deficiência?  

   

  Frequência  Porcentagem  
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido Não  102  68,0   69,9  69,9 

 Sim  44 29,3   30,1 100,0  

 Total 146  97,3  100,0    

 Omisso  0  4  2,7     

 Total 150   100,0     

 

 
 

 

 

  
  

   PS1.1 - Qual (is) legislação? 
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Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido A lei 13.146/2015 

A lei 13.146/2015, institui 
o estatuto da pessoa com 
deficiência para
assegurar e promover
condições com

1 

1 

0,7 

0,7 

2,3 

2,3 

2,3 

4,5 

igualdade, exercício dos
direitos e das igualdade.

ABADS 1 0,7 2,3 6,8 

Apae 1 0,7 2,3 9,1 

Atual 1 0,7 2,3 11,4 

Benefício, transporte 
público. 

1 0,7 2,3 13,6 

Benéfico do salário 1 0,7 2,3 15,9 

Conhece, mas, não se 
recorda no momento 

1 0,7 2,3 18,2 

Cuidador, transporte , 
direitos a escola 

1 0,7 2,3 20,5 

Direito a 
escola/transporte/ saúde/ 
aposentadoria 

1 0,7 2,3 22,7 

Direito ao transporte 
publico 

1 0,7 2,3 25,0 

Direito da pessoa 
portadora de deficiência 

1 0,7 2,3 27,3 

Diretos a educação 1 0,7 2,3 29,5 

ECA 1 0,7 2,3 31,8 

ECA,LDB, constituição 1 0,7 2,3 34,1 

educação, transporte, 
beneficio 

1 0,7 2,3 36,4 
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Estatuto da pessoa com 
deficiencia 

1 0,7 2,3 38,6 

Estatuto que garante o 
direito ao atendimento 
educacional 

1 0,7 2,3 40,9 

Existem várias que já tive 
conhecimento 

1 0,7 2,3 43,2 

Lei Berenice Piana 2 1,3 4,5 47,7 

Lei nacional n° 
13.146/2015 

1 0,7 2,3 50,0 

LOAS , bilhete único 1 0,7 2,3 52,3 

Moradia Cesta básica 
Remédio gratuito 

1 0,7 2,3 54,5 

N° 10.098 1 0,7 2,3 56,8 

Não 1 0,7 2,3 59,1 

Não lembra. 1 0,7 2,3 61,4 

não lembro 3 2,0 6,8 68,2 

Não sei 2 1,3 4,5 72,7 

Não sei nome da lei 1 0,7 2,3 75,0 

NN lembro o nome 1 0,7 2,3 77,3 

Norma ABNT, Lei 13146 1 0,7 2,3 79,5 

Que todos tem direito a 
educação, a estar 
matriculado em uma 
escola 

1 0,7 2,3 81,8 

Secretaria da pessoa 
com deficiência 

1 0,7 2,3 84,1 

Secretaria Pessoas com 
Deficiência 

1 0,7 2,3 86,4 
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Sei q tem mas ñ 
número  

 sei o 1  0,7  2,3  88,6  

T de Salamanca,   as 
mudanças  nas
atualizações   que foram 
passadas pela   APAE e 
CENHA,   durante esses 
anos  

1  0,7  2,3  90,9  

Tenho ciente, mas, não 
sabe quais são  

1  0,7  2,3  93,2  

 Transporte gratuito 1  0,7  2,3  95,5  

Transporte 
benéfico  

público,  1  0,7  2,3  97,7  

Transporte público.  1  0,7  2,3  100,0  

 Total 44  29,3  100,0    

 Omisso  0 106  70,7      

 Total 150  100,0      

PS2 - Alguma vez você já foi desrespeitado em seus direitos de pessoa com deficiência?    

  

  Frequência  Porcentagem  
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido Não   64 42,7   44,1  44,1 

 Sim  81 54,0   55,9 100,0  

 Total 145  96,7  100,0    

 Omisso  0  5  3,3     

 Total 

 

150   100,0     
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PS3 – Você já moveu alguma ação judicial para defender os seus direitos de pessoa com 
deficiência? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

120 80,0 82,2 82,2 

26 17,3 17,8 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS4 – Você participou em alguma manifestação nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

140 93,3 95,9 95,9 

6 4,0 4,1 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS5 – Você participou de alguma votação nos últimos 4 meses?    

  

  Frequência  Porcentagem  
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido Não  143  95,3   97,9  97,9 

 Sim  3  2,0 2,1  100,0  
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 Total 146  97,3  100,0    

 Omisso  0 4  2,7      

 Total 

 

150  100,0      

 

PS5.1 - Quantas vezes você votou? Selecione uma opção
dentro da escala de 1 a 7: 

Frequência Porcentagem 

150 100,0 

PS6 – Você participou de alguma atividade política ou de partido político nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

145 96,7 99,3 99,3 

1 0,7 0,7 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS6.1- Quantas vezes você participou de alguma  
atividade política ou de partido político? Selecione uma         
opção dentro da escala de 1 a 7:   

  

  Frequência   Porcentagem 

 Omisso  0 150  100,0  
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PS7 – Você participou como voluntário em ONGS nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

135 90,0 92,5 92,5 

11 7,3 7,5 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS.7.1 - Quantas vezes você participou como voluntário em ONGS? Selecione uma opção dentro da   
escala de 1 a 7:  

   Frequência  Porcentagem 
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido  1-  Significa que realizou
  a atividade uma vez nos

 últimos 4 meses;

 4 2,7  36,4   36,4 

 2-Significa que realizou a
  atividade duas vezes nos

últimos 4 meses; 

 1 0,7   9,1  45,5 

 3-Significa que realizou a
atividade uma vez   por
mês nos últimos  4

 meses;

 1 0,7   9,1  54,5 

 4-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
mês nos últimos  4

 meses;

 3 2,0  27,3   81,8 

 6-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
semana nos últimos   4

 meses;

 1 0,7   9,1  90,9 
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  7-Significa que realizou a
atividade pelo   menos
uma vez por    dia nos

 últimos 4 meses.

1  0,7  9,1  100,0  

 Total 11  7,3  100,0    

 Omisso  0 139  92,7      

 Total 150  100,0      

PS8 – Você participou de movimentos e organizações sociais nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

136 90,7 93,2 93,2 

10 6,7 6,8 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS8.1 - Quantas vezes você participou de movimentos e organizações sociais? Selecione uma opção   
dentro da escala de 1 a 7:  

   Frequência  Porcentagem 
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido  05-Significa que realizou
a atividade  1  vez  por
semana nos últimos   4

 meses;

 1 0,7  11,1   11,1 

 1-  Significa que realizou
  a atividade uma vez nos

 últimos 4 meses;

 2 1,3  22,2   33,3 
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 2-Significa que realizou a
  atividade duas vezes nos

últimos 4 meses; 

1  0,7  11,1  44,4  

 5-Significa que realizou a
atividade 1 vez   por
semana nos últimos   4

 meses;

2  1,3  22,2  66,7  

 6-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
semana nos últimos   4

 meses;

2  1,3  22,2  88,9  

 7-Significa que realizou a
atividade pelo  menos
uma vez por   dia nos

 últimos 4 meses.

1  0,7  11,1  100,0  

 Total 9  6,0  100,0    

 Omisso  0 141  94,0      

 Total 150  100,0      

PS9 – Você participou de entidades de classe (associações e sindicatos) nos últimos 4 meses?    

 Porcentagem  Porcentagem 
  Frequência  Porcentagem   válida  acumulativa 

 Válido Não  142  94,7   97,3  97,3 

 Sim  4  2,7 2,7  100,0  

 Total 146  97,3  100,0    

 Omisso  0  4  2,7     

 Total 150   100,0     

  
  

   PS 9.1 - Quantas vezes você participou de entidades de 
 classe (associações e sindicatos)? Selecione uma opção

 dentro da escala de 1 a 7: 
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  Frequência  Porcentagem  

 Omisso  0 150  100,0  

 

 

   

PS10 – Você participou de atividade de grupos de familiares e de amigos nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

79 52,7 54,1 54,1 

67 44,7 45,9 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS10.1 - Quantas vezes você participou de atividade de grupos de familiares e de amigos? Selecione        
uma opção dentro da escala de 1 a 7:  

   Frequência  Porcentagem 
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido  1-  Significa que realizou
  a atividade uma vez nos

 últimos 4 meses;

14  9,3  20,9   20,9 

 2-Significa que realizou a
  atividade duas vezes nos

últimos 4 meses; 

 8 5,3  11,9   32,8 

 3-Significa que realizou a
atividade uma vez   por
mês nos últimos  4

 meses;

 6 4,0   9,0  41,8 

 4-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
mês   nos últimos 4 

 meses;

10  6,7  14,9   56,7 
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 5-Significa que realizou a
atividade 1 vez   por
semana nos últimos   4

 meses;

11  7,3  16,4  73,1  

 6-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
semana nos últimos   4

 meses;

14  9,3  20,9  94,0  

 7-Significa que realizou a
atividade pelo  menos
uma vez por   dia nos

 últimos 4 meses.

4  2,7  6,0  100,0  

 Total 67  44,7  100,0    

 Omisso  0 83  55,3      

 Total 150  100,0      

PS11 – Você participou de atividades sociais em bares, praças e outros espaços de convivência 
nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

106 70,7 72,6 72,6 

40 26,7 27,4 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS11.1 - Quantas vezes você participou de atividades sociais em bares, praças e outros espaços de   
convivência? Selecione uma opção dentro da escala de 1 a 7:   

 
 

 Porcentagem  Porcentagem 
   Frequência  Porcentagem  válida  acumulativa 
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 Válido  1-  Significa que realizou
 a atividade uma vez nos

últimos 4 meses; 

12  8,0  30,0  30,0  

 2-Significa que realizou a
  atividade duas vezes nos

últimos 4 meses; 

3  2,0  7,5  37,5  

 3-Significa que realizou a
atividade uma vez   por
mês nos últimos  4

 meses;

13  8,7  32,5  70,0  

 4-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
mês nos últimos  4

 meses;

4  2,7  10,0  80,0  

 5-Significa que realizou a
atividade 1 vez   por
semana nos últimos   4

 meses;

2  1,3  5,0  85,0  

 6-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 

 semana nos últimos   4
 meses;

4  2,7  10,0  95,0  

 7-Significa que realizou a
atividade pelo  menos
uma vez por   dia nos

 últimos 4 meses.

2  1,3  5,0  100,0  

 Total 40  26,7  100,0    

 Omisso  0 110  73,3      

 Total 150  100,0      

PS12 – Você participou de grupos de atividades físicas e/ou esportivas nos últimos 4 meses?        

  

  Frequência  Porcentagem  
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido Não   92 61,3   63,0  63,0 

 Sim  54 36,0   37,0 100,0  

 Total 146  97,3  100,0    
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 Omisso  0 4  2,7      

 Total 150  100,0      

PS12.1 - Quantas vezes você participou de atividades físicas e/ou esportivas? Selecione uma opção      
dentro da escala de 1 a 7:  

   Frequência  Porcentagem 
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido  02-Significa que realizou
a atividade  duas  vezes
nos últimos 4 meses; 

 1 0,7   1,9 1,9  

 1-  Significa que realizou
  a atividade uma vez nos

 últimos 4 meses;

 5 3,3   9,3  11,1 

 2-Significa que realizou a
  atividade duas vezes nos

últimos 4 meses; 

 4 2,7   7,4  18,5 

 3-Significa que realizou a
atividade uma   vez  por
mês nos últimos  4

 meses;

 5 3,3   9,3  27,8 

 4-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
mês nos últimos  4

 meses;

10  6,7  18,5   46,3 

 5-Significa que realizou a
atividade 1 vez   por
semana nos últimos   4

 meses;

 8 5,3  14,8   61,1 

 6-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
semana nos últimos   4

 meses;

17   11,3 31,5   92,6 

 7-Significa que realizou a
atividade pelo  menos
uma vez por   dia nos

 últimos 4 meses.

 4 2,7   7,4 100,0  

 Total 54   36,0  100,0   

 Omisso  0 96   64,0     
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 Total 

 

150  100,0      

 

PS13 – Você participou de grupos de atividades artísticas nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

107 71,3 73,3 73,3 

39 26,0 26,7 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS13.1 - Quantas vezes você participou em grupos de atividades artísticas? Selecione uma opção dentro da         
escala de 1 a 7:  

   Frequência  Porcentagem 
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

 acumulativa 

 Válido   01- Significa que realizou
  a atividade uma vez nos

 últimos 4 meses;

 1 0,7   2,6 2,6  

 1-  Significa que realizou
  a atividade uma vez nos

 últimos 4 meses;

 6 4,0  15,4   17,9 

 2-Significa que realizou a
  atividade duas vezes nos

últimos 4 meses; 

 1 0,7   2,6  20,5 

 3-Significa que realizou a
atividade uma vez   por
mês nos últimos  4

 meses;

 3 2,0   7,7  28,2 

 4-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por 
mês nos últimos  4

 meses;

 7 4,7  17,9   46,2 
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5-Significa que realizou a 
atividade 1 vez por 
semana nos  últimos 4 
meses; 

9  6,0  23,1  69,2  

6-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por 
semana nos últimos 4 
meses; 

10  6,7  25,6  94,9  

7-Significa que realizou a 
atividade pelo menos 
uma vez por dia nos 
últimos 4 meses. 

2  1,3  5,1  100,0  

Total  39  26,0  100,0    

Omisso  0  111  74,0      

Total  150  100,0      

PS14 – Você participou de grupos de turismo nos últimos 4 meses?        

  Frequência  Porcentagem  
Porcentagem  
válida  

Porcentagem  
acumulativa  

  

Válido  Não  135  90,0  92,5  92,5    

Sim  11  7,3  7,5  100,0    

Total  146  97,3  100,0      

Omisso  0  4  2,7        

Total  150  100,0        

PS14.1 - Quantas vezes você participou de grupos ou atividades religiosas ? Selecione uma opção  
dentro da escala de 1 a 7:  

   Frequência  Porcentagem 
 Porcentagem 

 válida 
 Porcentagem 

acumulativa  

 Válido   1- Significa que realizou a
atividade  uma  vez  nos

 últimos 4 meses;

 5 3,3  45,5  45,5  
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2-Significa que realizou a 
atividade duas vezes nos
últimos 4 meses;

4  2,7  36,4  81,8  

3-Significa que realizou a 
atividade uma vez  por
mês nos últimos 4 meses;

1  0,7  9,1  90,9  

4-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por
mês nos últimos 4 meses;

1  0,7  9,1  100,0  

Total  11  7,3  100,0  

Omisso  0  139  92,7  

Total  150  100,0  

PS15 – Você participou de grupos ou atividades religiosas nos últimos 4 meses? 

Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

98 65,3 67,1 67,1 

48 32,0 32,9 100,0 

146 97,3 100,0 

4 2,7 

150 100,0 

PS15.1 - Quantas vezes você participou de grupos ou atividades religiosas ? Selecione uma opção  
dentro da escala de 1 a 7:  

 Porcentagem  Porcentagem 
 Frequência  Porcentagem  válida  acumulativa 

 Válido 1- Significa que realizou  6 4,0  12,5   12,5 
 a atividade uma vez nos

últimos 4 meses;
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2-Significa que realizou a
atividade duas vezes nos
últimos 4 meses;

4 2,7 8,3 20,8 

3-Significa que realizou a
atividade uma vez por
mês nos últimos 4
meses;

6 4,0 12,5 33,3 

4-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por
mês nos últimos 4
meses;

6 4,0 12,5 45,8 

5-Significa que realizou a
atividade 1 vez por
semana nos últimos 4
meses;

17 11,3 35,4 81,3 

6-Significa que realizou a
atividade 2 a 3 vezes por
semana nos últimos 4
meses;

6 4,0 12,5 93,8 

7-Significa que realizou a
atividade pelo menos
uma vez por dia nos
últimos 4 meses.

3 2,0 6,3 100,0 

Total 48 32,0 100,0 

Omisso 0 102 68,0 

Total 150 100,0 

Resumo de Teste de Hipótese 
Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

1 As categorias definidas por 
Você responsável pela 
pessoa com deficiência aceita 
participar dessa pesquisa? = 
Sim e Não ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

2 As categorias definidas por 
Você pessoa com deficiência 
aceita participar dessa 
pesquisa? = Sim e Não 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

3 As categorias de Nome Uma Amostra de Teste Qui- 1,000 Reter a hipótese nula. 
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Completo do Responsável 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Quadrado 

4 As categorias de Nome 
Completo da Pessoa com 
Deficiência ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

1,000 Reter a hipótese nula. 

5 As categorias definidas por 1. 
Você se identifica por qual 
gênero ? = Feminino e 
Masculino ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,057 Reter a hipótese nula. 

6 As categorias de 2. Qual seu 
estado civil? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

7 As categorias de 4. Qual a sua 
cor? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

8 As categorias de 5. Qual é a 
sua classe econômica? 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

9 As categorias de 6. Qual é a 
sua idade ? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

10 As categorias de 7. Qual é o 
tipo de deficiência ? ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

11 As categorias definidas por 
Apresenta doenças 
preexistentes? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

12 As categorias de Quais 
doenças preexistentes 
apresenta? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

13 As categorias definidas por 
Apresenta doenças graves ou 
crônicas? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

14 As categorias de Quais 
doenças graves ou crônicas 
apresenta? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,977 Reter a hipótese nula. 

15 As categorias definidas por 
Medicamento em Uso e/ou 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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para tratamento? = Sim e Não 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

16 As categorias de Quais 
medicamentos faz uso ou 
utiliza para tratamento? 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

17 As categorias definidas por 
ED1 – Frequenta a escola? = 
Não e Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,679 Reter a hipótese nula. 

18 As categorias de Quantas 
vezes você frequenta a 
escola? Selecione uma opção 
dentro da escala de 1 a 7: 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

19 As categorias de ED2. Onde 
está matriculado? ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

20 As categorias definidas por 
ED3. Apresentou dificuldades 
ao matricular-se? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

21 As categorias de ED4. 
Distância da sua casa para a 
escola: ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,001 Rejeitar a hipótese 
nula. 

22 As categorias definidas por 
ED5. Tem direito ao 
transporte escolar gratuito – 
TEG ou Ligado? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,023 Rejeitar a hipótese 
nula. 

23 As categorias de ED6. Qual é 
o nível de escolaridade atual?
ocorrem com probabilidades
iguais.

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,036 Rejeitar a hipótese 
nula. 

24 As categorias definidas por 
ED7. Chegou a repetir algum 
ano escolar? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

25 As categorias de ED8. Fatores 
que dificultam a frequência à 
escola: ocorrem com 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,006 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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probabilidades iguais. 

26 As categorias definidas por 
ED9. Existe sala de recursos? 
= Sim e Não ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,012 Rejeitar a hipótese 
nula. 

27 As categorias definidas por 
ED10. Você tem acesso a sala 
de recursos? = Sim e Não 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,120 Reter a hipótese nula. 

28 As categorias definidas por 
ED11. Você consegue utilizar 
a sala de recursos? = Não e 
Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,403 Reter a hipótese nula. 

29 As categorias definidas por 
ED12. Você recebe 
atendimento educacional 
especializado? = Sim e Não 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

30 As categorias definidas por 
ED13 - Consegue interagir 
espontaneamente com os 
outros alunos? = Sim e Não 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

31 As categorias definidas por 
ED14 - Consegue interagir 
espontaneamente com os 
agentes escolares? = Sim e 
Não ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

32 As categorias definidas por 
ED15 - Consegue descobrir, 
compreender e construir o 
conhecimento adquirido? = 
Sim e Não ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,550 Reter a hipótese nula. 

33 As categorias definidas por 
ED16 – Você consegue 
colocar em prática o 
conhecimento adquirido? = 
Não e Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,073 Reter a hipótese nula. 

34 As categorias definidas por 
PS1 – Você conhece alguma 
legislação ou documento que 

Uma Amostra 
Binomial 

de Teste 0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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trate sobre os direitos da 
pessoa com deficiência? = 
Não e Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

35 As categorias de PS1.1 - Qual 
(is) legislação? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

1,000 Reter a hipótese nula. 

36 As categorias definidas por 
PS2 - Alguma vez você já foi 
desrespeitado em seus 
direitos de pessoa com 
deficiência? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,184 Reter a hipótese nula. 

37 As categorias definidas por 
PS3 – Você já moveu alguma 
ação judicial para defender os 
seus direitos de pessoa com 
deficiência? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

38 As categorias definidas por 
PS4 – Você participou em 
alguma manifestação nos 
últimos 4 meses? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

39 As categorias definidas por 
PS5 – Você participou de 
alguma votação nos últimos 4 
meses? = Não e Sim ocorrem 
com as probabilidades ,500 e 
,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

40 As categorias definidas por 
PS6 – Você participou de 
alguma atividade política ou 
de partido político nos últimos 
4 meses? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

41 As categorias definidas por 
PS7 – Você participou como 
voluntário em ONGS nos 
últimos 4 meses? = Sim e Não 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

42 As categorias de PS.7.1 -
Quantas vezes você 
participou como voluntário em 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,438 Reter a hipótese nula. 
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ONG'S? Selecione uma opção 
dentro da escala de 1 a 7: 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

43 As categorias definidas por 
PS8 – Você participou de 
movimentos e organizações 
sociais nos últimos 4 meses? 
= Não e Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

44 As categorias de PS8.1 -
Quantas vezes você 
participou de movimentos e 
organizações sociais? 
Selecione uma opção dentro 
da escala de 1 a 7: ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,963 Reter a hipótese nula. 

45 As categorias definidas por 
PS9 – Você participou de 
entidades de classe 
(associações e sindicatos) 
nos últimos 4 meses? = Não e 
Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

46 As categorias definidas por 
PS10 – Você participou de 
atividade de grupos de 
familiares e de amigos nos 
últimos 4 meses? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,363 Reter a hipótese nula. 

47 As categorias de PS10.1 -
Quantas vezes você 
participou de atividade de 
grupos de familiares e de 
amigos? Selecione uma 
opção dentro da escala de 1 a 
7: ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,165 Reter a hipótese nula. 

48 As categorias definidas por 
PS11 – Você participou de 
atividades sociais em bares, 
praças e outros espaços de 
convivência nos últimos 4 
meses? = Não e Sim ocorrem 
com as probabilidades ,500 e 
,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

49 As categorias de PS11.1 -
Quantas vezes você 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,001 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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participou de atividades 
sociais em bares, praças e 
outros espaços de 
convivência? Selecione uma 
opção dentro da escala de 1 a 
7: ocorrem com 
probabilidades iguais. 

50 As categorias definidas por 
PS12 – Você participou de 
grupos de atividades físicas 
e/ou esportivas nos últimos 4 
meses? = Não e Sim ocorrem 
com as probabilidades ,500 e 
,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,002 Rejeitar a hipótese 
nula. 

51 As categorias de PS12.1 -
Quantas vezes você 
participou de atividades 
físicas e/ou esportivas? 
Selecione uma opção dentro 
da escala de 1 a 7: ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,001 Rejeitar a hipótese 
nula. 

52 As categorias definidas por 
PS13 – Você participou de 
grupos de atividades artísticas 
nos últimos 4 meses? = Não e 
Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

53 As categorias de PS13.1 -
Quantas vezes você 
participou em grupos de 
atividades artísticas?
Selecione uma opção dentro 
da escala de 1 a 7: ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,009 Rejeitar a hipótese 
nula. 

54 As categorias definidas por 
PS14 – Você participou de 
grupos de turismo nos últimos 
4 meses? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

55 As categorias de PS14.1 -
Quantas vezes você 
participou de grupos de 
turismo? Selecione uma 
opção dentro da escala de 1 a 
7: ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,200 Reter a hipótese nula. 

56 As categorias definidas por 
PS15 – Você participou de 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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grupos ou atividades 
religiosas nos últimos 4 
meses? = Não e Sim ocorrem 
com as probabilidades ,500 e 
,500. 

57 As categorias de PS15.1 -
Quantas vezes você 
participou de grupos ou 
atividades religiosas ? 
Selecione uma opção dentro 
da escala de 1 a 7: ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,005 Rejeitar a hipótese 
nula. 

58 As categorias definidas por 
TR1.Você trabalha? = Não e 
Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

59 As categorias de TR 1.1 Qual 
tipo de ocupação você se 
enquadra? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

1,000 Reter a hipótese nula. 

60 As categorias de TR 7. Você 
possui autonomia no 
trabalho? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

61 As categorias definidas por 
TR8. Os funcionários da 
minha organização que 
ajudam a organização a 
atingir seus objetivos 
estratégicos são
recompensados e
reconhecidos de forma justa. 
= 4 e 6 ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

1,000a Reter a hipótese nula. 

62 As categorias de TR9. Os 
funcionários da minha 
organização respeitam e 
valorizam as opiniões uns dos 
outros. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

63 As categorias de TR10. Os 
membros da minha equipe 
consideram justamente as 
ideias e sugestões oferecidas 
por outros membros da 
equipe. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

64 As categorias de TR11. Sinto-
me bem-vindo para expressar 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 
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meus verdadeiros 
sentimentos no trabalho. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

65 As categorias de TR12. A 
comunicação que recebemos 
da organização é honesta e 
aberta. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

66 As categorias de TR13. As 
pessoas na minha 
organização se preocupam 
comigo. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

67 As categorias de TR14. Os 
gerentes em minha 
organização são tão diversos 
quanto a força de trabalho em 
geral. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

1,000 Reter a hipótese nula. 

68 As categorias de TR15. Eu 
sou tratado como um membro 
valioso do meu grupo de 
trabalho. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

69 As categorias de TR16. Eu 
pertenço ao meu grupo de 
trabalho. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

70 As categorias de TR17. Estou 
conectado ao meu grupo de 
trabalho. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

71 As categorias de TR18. Eu 
acredito que meu grupo de 
trabalho é onde eu estou 
destinado a estar. ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

72 As categorias definidas por 
TR 19. Eu sinto que as 
pessoas realmente se 
preocupam comigo em meu 
grupo de trabalho. = 3 e 6 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

1,000a Reter a hipótese nula. 

73 As categorias de TR 20. 
Posso trazer meus aspectos 
para este trabalho em grupo 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 
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que outros membros não têm 
em comum comigo. ocorrem 
com probabilidades iguais. 

74 As categorias de TR 21. 
Pessoas do meu grupo de 
trabalho me ouvem mesmo 
quando minhas opiniões são 
diferentes. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

1,000 Reter a hipótese nula. 

75 As categorias de TR 22. 
Enquanto estou no trabalho, 
fico confortável expressar 
opiniões que divergem do 
meu grupo. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

1,000 Reter a hipótese nula. 

76 As categorias de TR 23. 
Posso compartilhar uma 
perspectiva sobre o trabalho, 
questões que são diferentes 
dos membros do grupo. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,779 Reter a hipótese nula. 

77 As categorias definidas por 
RE. 1. Possui renda? = Não e 
Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,093 Reter a hipótese nula. 

78 As categorias de RE. 2. Qual 
a renda total atualmente? 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

79 As categorias de RE 3. Qual a 
faixa salarial que a pessoa 
com deficiência se enquadra 
considerando o ganho 
mensal? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

80 As categorias de RE 4. 
Quantas pessoas contribuem 
para renda familiar? ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,197 Reter a hipótese nula. 

81 As categorias de RE 5. 
Quantas pessoas dependem 
financeiramente da pessoa 
com deficiência? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,016 Rejeitar a hipótese 
nula. 

82 As categorias de RE 6. A 
quanto tempo a pessoa com 
deficiência está com essa 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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remuneração? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

83 As categorias definidas por 
RE 7. De onde vem a origem 
da renda da pessoa com 
deficiência? = Auxílio do 
governo e Auxílio de 
instituição privada ocorrem 
com as probabilidades ,500 e 
,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000a Rejeitar a hipótese 
nula. 

84 As categorias definidas por 
RH1. A pessoa com 
deficiência participa do 
serviço de reabilitação e 
habilitação? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

85 As categorias de RH1.1 -
Quantas vezes a pessoa com 
deficiência participou do 
serviço de reabilitação e 
habilitação? Selecione uma 
opção dentro da escala de 1 a 
7: ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,296 Reter a hipótese nula. 

86 As categorias definidas por 
RH2 – Gostaria de ter 
participado de alguma(s) 
atividade(s) que não 
participou? = Não e Sim 
ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,700 Reter a hipótese nula. 

87 As categorias de RH1.2 - Por 
que não participou do serviço 
de reabilitação e habilitação? 
Selecione uma opção dentro 
da escala de 1 a 7: ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,221 Reter a hipótese nula. 

88 As categorias de RH3. Quais 
setores abaixo possibilitou o 
acesso ao serviço de 
reabilitação e habilitação? 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,062 Reter a hipótese nula. 

89 As categorias de RH4. De que 
maneira entrou em contato 
com o serviço de reabilitação 
e habilitação? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,006 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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90 As categorias de RH5. Que 
tipo de transporte usa para 
chegar ao serviço de 
reabilitação e habilitação? 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

91 As categorias de RH6. Quanto 
tempo gasta para ir de sua 
casa ao serviço de 
reabilitação e habilitação? 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,469 Reter a hipótese nula. 

92 As categorias de RH7. O 
primeiro contato ao serviço de 
reabilitação e habilitação foi 
de iniciativa de: ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

93 As categorias de RH8. A 
localização oferece 
oportunidade para a 
participação no serviço de 
reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

94 As categorias de RH9. Foram 
oferecidas oportunidades de 
superação de dificuldades no 
acesso do serviço de 
reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

95 As categorias de RH 10. A 
qualidade das atividades 
desenvolvidas contribui para 
melhor participação no serviço 
de reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

96 As categorias de RH 11. O 
serviço de reabilitação e 
habilitação favorece a 
ampliação de sua participação 
comunitária. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

97 As categorias de RH12. Os 
recursos possibilitam melhor 
participação no serviço de 
reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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iguais. 

98 As categorias de RH13. Os 
recursos possibilitam melhor 
desenvolvimento das
atividades no serviço de 
reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar
nula. 

a hipótese 

99 As categorias de RH14. Os 
recursos oferecidos no serviço 
de reabilitação e habilitação 
contribuem para a ampliação 
das capacidades. ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar
nula. 

a hipótese 

100 As categorias de RH15. As 
condições de infraestrutura do 
local contribuem para a 
participação do serviço de 
reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar
nula. 

a hipótese 

101 As categorias de RH16. As 
condições de acessibilidade 
do local contribuem para a 
participação no serviço de 
reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar
nula. 

a hipótese 

102 As categorias de RH17. As 
condições de atuação 
multiprofissional e
interdisciplinar no serviço de 
reabilitação e habilitação, 
possibilitam medidas para 
atingir a independência e a 
autodeterminação. ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar
nula. 

a hipótese 

103 As categorias de RH18. A 
atuação multiprofissional e 
interdisciplinar no serviço de 
reabilitação, desenvolve a 
interações favoráveis ao 
ambiente. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar
nula. 

a hipótese 

104 As categorias de RH19. O 
planejamento das atividades 
apresentadas pela a equipe 
multiprofissional, contribuem 
para o desenvolvimento da 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar
nula. 

a hipótese 
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participação no serviço de 
reabilitação e habilitação. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

105 As categorias definidas por 
TA1. A pessoa com 
deficiência faz uso do recurso 
de tecnologia assistiva? = Não 
e Sim ocorrem com as 
probabilidades ,500 e ,500. 

Uma Amostra de Teste 
Binomial 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

106 As categorias de TA2. Em 
qual serviço de saúde adquire 
o recurso de tecnologia
assistiva? ocorrem com
probabilidades iguais.

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,012 Rejeitar a hipótese 
nula. 

107 As categorias de TA3. Em 
qual deficiência utiliza a 
tecnologia assistiva? ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

108 As categorias de TA3.4. Quais 
tipos de tecnologia assistiva 
utiliza na deficiência 
intelectual? ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,059 Reter a hipótese nula. 

109 As categorias de TA4. O uso 
da tecnologia assistiva se 
adequa às condições da 
deficiência. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

110 As categorias de TA5. O uso 
da tecnologia assistiva se 
adequa às condições do 
ambiente. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,001 Rejeitar a hipótese 
nula. 

111 As categorias de TA6. A 
permanência de uso da 
tecnologia assistiva contribui 
para o desenvolvimento das 
atividades. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

112 As categorias de TA7. A 
tecnologia assistiva propicia 
independência para as 
atividades do dia-a-dia. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,002 Rejeitar a hipótese 
nula. 

113 As categorias de TA8. A 
tecnologia assistiva contribui 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,012 Rejeitar a hipótese 
nula. 
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para sua participação nas 
atividades sociais. ocorrem 
com probabilidades iguais. 

114 As categorias de TA9. A 
tecnologia assistiva contribui 
para sua formação 
profissional. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

115 As categorias de TA10. A 
tecnologia assistiva contribui 
para o desenvolvimento de 
novas habilidades. ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

116 As categorias de TA11. O 
apoio técnico realizado na 
tecnologia assistiva contribui 
para sua utilização. ocorrem 
com probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

117 As categorias de TA12. É 
oferecida manutenção para 
utilização da tecnologia 
assistiva. ocorrem com 
probabilidades iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,075 Reter a hipótese nula. 

118 As categorias de TA13. A 
avaliação do uso da 
tecnologia assistiva promove 
intervenção adequada. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

119 As categorias de TA14. A 
avaliação do uso da 
tecnologia assistiva promove 
mudanças na intervenção. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,002 Rejeitar a hipótese 
nula. 

120 As categorias de TA15. O 
auxílio na tecnologia assistiva 
oferece oportunidades na vida 
diária e na vida prática. 
ocorrem com probabilidades 
iguais. 

Uma Amostra de Teste Qui-
Quadrado 

0,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

121 A distribuição de ED17 -. 
Apresentei dificuldades na 
transição dos anos escolares. 
é normal com a média 4 e o 
desvio padrão 1,926. 

Uma Amostra de Teste de 
Kolmogorov-Smirnov 

0,000b Rejeitar a hipótese 
nula. 

122 A distribuição de ED18 -
Tenho acesso com facilidade 

Uma Amostra de Teste de 
Kolmogorov-Smirnov 

0,000b Rejeitar a hipótese 
nula. 
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e segurança aos espaços. é 
normal com a média 5 e o 
desvio padrão 1,614. 

123 A distribuição de ED19 - Os 
espaços oferecem condições 
de permanência. é normal 
com a média 5 e o desvio 
padrão 1,278. 

Uma Amostra de Teste de 
Kolmogorov-Smirnov 

0,000b Rejeitar
nula. 

a hipótese 

124 A distribuição de ED20 - Os 
mobiliários existentes nos 
espaços são adaptados 
conforme minhas 
necessidades. é normal com a 
média 5 e o desvio padrão 
1,397. 

Uma Amostra de Teste de 
Kolmogorov-Smirnov 

0,000b Rejeitar
nula. 

a hipótese 

125 A distribuição de ED21 - Os 
materiais e recursos 
existentes nos espaços, são 
adaptados conforme minhas 
necessidades. é normal com a 
média 5 e o desvio padrão 
1,442. 

Uma Amostra de Teste de 
Kolmogorov-Smirnov 

0,000b Rejeitar
nula. 

a hipótese 

126 A distribuição de TR 2. 
Quantas vezes você foi 
promovido no trabalho ao 
longo de sua carreira? é 
normal com a média 2 e o 
desvio padrão 1,500. 

Uma Amostra de Teste de 
Kolmogorov-Smirnov 

c. Rejeitar
nula. 

a hipótese 

São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,050. 
a. A exata significância é exibida para este teste.
b. Lilliefors Corrigido
c. Não pode ser calculado, porque há menos de cinco registros.

Estatísticas de uma amostra 

N Média 
Erro 

Desvio 
Erro padrão da 

média 
ED17 -. Apresentei dificuldades na transição dos anos escolares. 70 4,13 1,926 0,230 
ED18 - Tenho acesso com facilidade e segurança aos espaços. 70 4,94 1,614 0,193 
ED19 - Os espaços oferecem condições de permanência. 70 5,30 1,278 0,153 
ED20 - Os mobiliários existentes nos espaços são adaptados 
conforme minhas necessidades. 

70 5,14 1,397 0,167 

ED21 - Os materiais e recursos existentes nos espaços, são 
adaptados conforme minhas necessidades. 

70 5,09 1,442 0,172 

PS9.1 - Quantas vezes você participou de entidades de classe 
(associações e sindicatos)? Selecione uma opção dentro da 
escala de 1 a 7: 

0a,b . . . 

TR 2. Quantas vezes você foi promovido no trabalho ao longo de 
sua carreira? 

4 1,75 1,500 0,750 
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TR 3. Quantas vezes você mudou de cargo dentro da mesma 
empresa? 

4 1,00 ,000c ,000 

TR 4. Considerando o emprego atual, quanto tempo você está? 4 5,00 ,000c ,000 
TR 5. Na empresa em que eu trabalho possui acesso a todos as 
áreas? 

4 2,00 ,000c ,000 

TR 6. De que forma você vai para o trabalho? 4 1,00 ,000c ,000 
TA3.1. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza deficiência 
física? 

0a,b . . . 

TA3.2. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na deficiência 
auditiva? 

0a,b . . . 

TA3.3. Quais tipos de tecnologia assistiva utiliza na deficiência 
visual? 

0a,b . . . 

a. t não pode ser calculado porque a soma de ponderações de caso é menor ou igual a 1.
b. t não pode ser calculado. Não há casos válidos para esta análise porque todas as ponderações de caso não
são positivas.
c. t não pode ser calculado porque o desvio padrão é 0.
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 Teste de uma amostra 
 Valor de Teste = 0 

95% Intervalo de 
Sig. (2 Diferença Confiança da 

 t  df  extremidades)  média Diferença  
Inferior  

 ED17 -. Apresentei dificuldades na 17,93 6 ,000   4,129  3,67 
transição dos anos escolares.   9 9 

 ED18 - Tenho acesso com facilidade 25,62 6 ,000   4,943  4,56 
e segurança aos espaços.   1 9 

  ED19 - Os espaços oferecem 34,69 6 ,000   5,300  5,00 
  condições de permanência.  7 9 

  ED20 - Os mobiliários existentes nos 30,81 6 ,000   5,143  4,81 
espaços são adaptados conforme 1 9 
minhas necessidades.  

 ED21 - Os materiais e recursos 29,50 6 ,000   5,086  4,74 
 existentes nos espaços, são 7 9 

 adaptados conforme minhas 
necessidades.  

  TR 2. Quantas vezes você foi 2,333   3 0,102   1,750 -0,64
promovido no trabalho ao longo de 

 sua carreira? 
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AUDIODESCRIÇÃO 
 RELATÓRIO FINALIZADO_IOK_PCD 

Este é um arquivo PDF com audiodescrição para que as pessoas com deficiência 
visual possam acessar não só o texto original da publicação, mas também o 
conteúdo de cada imagem. Para tanto, a audiodescrição de cada uma foi 
embutida no código do PDF, permitindo a identificação pelos softwares leitores e 
ampliadores de tela usados por esse público. Informamos que, até este 
momento, devido a limitações técnicas, a melhor experiência de acessibilidade é 
oferecida pelo ambiente Windows por meio do software Adobe Acrobat Reader 
da Adobe. Ele pode ser baixado gratuitamente para os principais sistemas 
operacionais em: https://get.adobe.com/br/reader/otherversions/ 

Também inserimos o texto descritivo das imagens aqui ao final do livro para 
que os usuários de outras plataformas e demais interessados possam conferir 
esse conteúdo, página por página.  

AUDIODESCRIÇÃO: VER COM PALAVRAS. 
Audiodescrição das imagens: Wagner Caruso. 
Revisão: Lívia Motta.  
Consultoria: Laercio Sant’Anna. 
Formatação PDF acessível: Wagner Caruso. 
Consultoria em acessibilidade: Laercio Sant’Anna. 

PÁGINA 1.  
AUDIODESCRIÇÃO: A logomarca do Instituto Olga Kos está no canto superior 
esquerdo. A palavra OLGA com letras maiúsculas grandes e grossas na cor 
vinho tem a letra K em branco sobre a letra O. Embaixo do título, a frase: 
promovendo inclusão. 

PÁGINA 33.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 1: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 98,67%= Sim, na cor vermelho; 
1,33%= Não, na cor azul. 

https://get.adobe.com/br/reader/otherversions/
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PÁGINA 34.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 2: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 98,65%= Sim, na cor vermelho; 
1,35%= Não, na cor azul. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 3: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 58,22%= Feminino, na cor vermelho; 
41,78%= Masculino, na cor azul. 

PÁGINA 35.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 4: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Casado (a)=13,70%; Divorciado 
(a)=6,16%; Solteiro (a)=72,60%; União estável=3,42%; Viúvo (a)=4,11%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 5: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Amarela=2,05%; Branca=58,90%; 
Parda=33,56%; Preta=5,48%. 

PÁGINA 36.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 6: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Classe B: (de 10 a 20 salários 
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mínimos)=2,74%; Classe C: (de 4 a 10 salários mínimos)=11,64%; Classe D: 
(de 2 a 4 salários mínimos)=22,60%; Classe E: (recebe até 2 salários 
mínimos)=63,01%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 7: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 17 anos ou menos=13,70%; 18 a 29 
anos=20,55%; 30 a 59 anos=56,16%; 60 a 69 anos=7,53%; 70 a 79 
anos=2,05%. 
 
PÁGINA 37.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 8: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com três barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Deficiência Física=1,37%; Deficiência 
Intelectual=83,56%; Deficiência Múltiplas=15,07%. 
 
PÁGINA 38.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 9: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 22,77%= Sim, na cor azul; 77,23%= 
Não, na cor vermelha. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 10: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com dez barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Alergias=3,85%; Asma e 
Bronquite=3,85%; Colesterol=3,85%; Coluna=3,85%; Diabetes=3,85%; 
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Epilepsia=3,85%; Hipertensão=3,85%; Hipotireoidismo=15,38%; 
Pneumonia=3,85%; psiquiátricos com ansiedade e depressão=53,85%. 
 
PÁGINA 39.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 11: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 10,28%= Sim, na cor azul; 89,72%= 
Não, na cor vermelha. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 12: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com seis barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Asma=9,09%; Cardiopatia=36,36%; 
Epilepsia=18,18%; Escoliose=9,09%; Hipertensão Arterial=18,18%; 
Lúpus=9,09%. 
 
PÁGINA 40.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 13: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 69,81%= Sim, na cor vermelha; 
30,19%= Não, na cor azul. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 14: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com sete barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Anticonvulsivante=31,08%; 
antidepressivo=41,89%; colírio=1,35%; alteração de comportamento=12,16%; 
diabetes=1,35%; parkinsoniana=1,35%; tireoide=10,81%. 
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PÁGINA 42.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 15: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 52,05%= Não, na cor azul; 47,95%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 43.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 16: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com sete barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 1-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=11,94%; 2-Significa que realizou a atividade 
duas vezes nos últimos 4 meses=4,48%; 3-Significa que realizou a atividade 
uma vez por mês nos últimos 4 meses=5,97%; 4-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=17,91%; 5-Significa que 
realizou a atividade uma vez por semana nos últimos 4 meses=8,96%; 6-
Significa que realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 
meses=31,34%; 7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por 
dia nos últimos 4 meses=19,40%. 
 
PÁGINA 44.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 17: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com dez barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Aacedem=1,43%; ACDEM=1,43%; 
Acden=1,43%; Cenha=10,00%; Cenha8=1,43%; Escola de Ensino 
Especial=67,14%; Escola de Ensino Regular=12,86%; Está nas duas 
escolas=1,43%; Núcleo: Cenha=1,43%; Ongue=1,43%. 
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AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 18: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 90,00%= Não, na cor azul; 10,00%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 45.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 19: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com três barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Longe=45,71%; Perto=11,43%; 
Próximo=42,86%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 20: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 64,29%= Não, na cor azul; 35,71%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 46.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 21: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Educação Infantil=27,14%; Ensino 
Fundamental Anos Finais (6º. Ao 8º. Ano) =22,86%; Ensino Fundamental Anos 
Iniciais (1º. Ao 5º. Ano) =37,14%; Ensino Médio=12,86%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 22: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 78,57%= Não, na cor azul; 21,43%= 
Sim, na cor vermelha. 
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PÁGINA 47.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 23: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Acesso à escola=4,29%; 
Acompanhante =21,43%; Distância =30,00%; Infraestrutura escolar=17,14%; 
Transporte=27,14%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 24: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 34,29%= Não, na cor azul; 65,71%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 48.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 25: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 40,00%= Não, na cor azul; 60,00%= 
Sim, na cor vermelha 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 26: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 44,29%= Não, na cor azul; 55,71%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 49.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 27: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 18,57%= Não, na cor azul; 81,43%= 
Sim, na cor vermelha. 
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AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 28: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 18,57%= Não, na cor azul; 81,43%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 50.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 29: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 7,14%= Não, na cor azul; 92,86%= 
Sim, na cor vermelha. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 30: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 54,29%= Não, na cor azul; 45,71%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 51.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 31: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 61,43%= Não, na cor azul; 38,57%= 
Sim, na cor vermelha. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 32: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=17,14%; 2=5,71%; 
3=15,71%; 4=11,43%; 5=8,57%; 6=41,43%. 
PÁGINA 52.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 33: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
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respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=10,00%; 2=2,86%; 
3=1,43%; 4=10,00%; 5=20,00%; 6=55,71%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 34: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=4,29%; 2=1,43%; 
3=2,86%; 4=10,00%; 5=14,29%; 6=67,14%. 

PÁGINA 53.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 35: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=4,29%; 2=1,43%; 
3=11,43%; 4=4,29%; 5=15,71%; 6=62,86%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 36: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=4,29%; 2=2,86%; 
3=10,00%; 4=8,57%; 5=11,43%; 6=62,86%. 
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PÁGINA 66.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 37: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 97,26%= Não, na cor azul; 2,74%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 67.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 38: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Contratação PJ=25,00%; Freelancer 
=25,00%; Temporário =25,00%; Voluntário=25,00%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 39: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 75,00%= Uma vez, na cor azul; 
25,00%= quatro vezes, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 68.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 40: Gráfico em formato de pizza dividido em 
três partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, que 
apresentam os seguintes resultados: 50,00%= Uma vez, na cor azul; 25,00%= 
quatro vezes, na cor vermelha; 25,00%= cinco vezes, na cor verde. 
 
PÁGINA 69.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 41: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 50,00%= Seis meses a um ano, na 
cor azul; 50,00%= Seis anos ou mais, na cor vermelha. 
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AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 42: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 25,00%= Possui acesso a todas as 
áreas da empresa, na cor azul; 75,00%= Existem áreas restritas, na cor 
vermelha. 
 
PÁGINA 70.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 43: Gráfico em formato de pizza dividido em 
três partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, que 
apresentam os seguintes resultados: 25,00%= Ônibus de linha, na cor azul; 
50,00%= Carro próprio, na cor vermelha; 25,00%= Andando, na cor verde. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 44: Gráfico em formato de pizza com toda área 
na cor azul, com o seguinte resultado: 100,00%=Sim, exerço minha função 
sozinha. 
 
PÁGINA 71.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 45: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com duas barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 4=50,00%; 
6=50,00%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 46: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=25,00%; 
4=25,00%; 6=50,00%. 
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PÁGINA 72.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 47: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 4=25,00%; 
5=25,00%; 6=50,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 48: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=25,00%; 
5=25,00%; 6=50,00%. 

PÁGINA 73.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 49: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=25,00%; 
5=25,00%; 6=50,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 50: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
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valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=25,00%; 
3=25,00%; 6=50,00%. 

PÁGINA 74.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 51: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com quatro barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=25,00%; 
3=25,00%; 5=25,00%; 6=25,00%. 

PÁGINA 75.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 52: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=25,00%; 
3=25,00%; 6=50,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 53: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=25,00%; 
3=25,00%; 6=50,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 54: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
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a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=25,00%; 
3=25,00%; 6=50,00%. 

PÁGINA 76.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 55: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=25,00%; 
3=25,00%; 6=50,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 56: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais. Os 
números da legenda variam de 1 a 6, para a qual o número 1 representa 
Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente. Seguem os resultados: 
50,00%= 3, na cor azul; 50,00%=6, na cor vermelha. 

PÁGINA 77.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 57: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=50,00%; 
4=25,00%; 6=25,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 58: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
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a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com quatro barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=25,00%; 
3=25,00%; 4=25,00%; 6=25,00%. 
 
PÁGINA 78.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 59: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com quatro barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=25,00%; 
2=25,00%; 4=25,00%; 6=25,00%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 60: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=50,00%; 
4=25,00%; 6=25,00%. 
 
PÁGINA 79. 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 61: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 61,67%= Não, na cor azul; 38,33%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 80.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 62: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
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com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Até 1,5 salários-mínimos=70,83%; de 
1,5 a 3 salários-mínimos =20,83%; de 3 a 4,5 salários-mínimos =4,17%; de 
4,5 a 6 salários-mínimos =4,17%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 63: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Até 1,5 salários-mínimos=79,17%; de 
1,5 a 3 salários-mínimos =12,50%; de 3 a 4,5 salários-mínimos =4,17%; de 
4,5 a 6 salários-mínimos =4,17%. 
 
PÁGINA 81.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 64: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com três barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Duas pessoas=29,17%; Três ou mais 
pessoas =20,83%; uma pessoa=50,00%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 65: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Dois dependentes=12,50%; não 
possui dependentes=50,00%; Três ou mais dependentes=8,33%; um 
dependente =29,17%. 
PÁGINA 82.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 66: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
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com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Menos de seis meses=8,33%; de seis 
meses a um ano =4,17%; de três a cinco anos=12,50%; de um a três 
anos=4,17%; Seis anos ou mais=70,83%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 67: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 4,17%= Auxílio de instituição privada, 
na cor azul; 95,83%= Auxílio do governo, na cor vermelha. 

PÁGINA 87.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 68: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 82,19%= Não, na cor azul; 17,81%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 88.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 69: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Convênio Médico=7,69%; ONG 
(Organização não Governamental) =30,77%; Rede Particular=11,54%; Serviço 
Conveniado pelo SUS (Sistema Único de Saúde)=7,69%; SUS (Sistema Único 
de Saúde)=42,31%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 70: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Deficiência Auditiva=3,85%; 
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Deficiência Física =15,38%; Deficiência Intelectual=76,92%; Deficiência Visual 
=3,85%. 

PÁGINA 89.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 71: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Calculadora sonora=5,00%; gravador 
de voz=5,00%; HD externo=5,00%; Quadro branco alumínio de planejamento 
semanal ou mensal=5,00%; Tablet=30,00%. 

PÁGINA 90.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 72: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=3,85%; 2=3,85%; 
3=7,69%; 4=19,23%; 5=15,38%; 6=50,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 73: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=3,85%; 2=7,69%; 
3=3,85%; 4=15,38%; 5=23,08%; 6=46,15%. 

PÁGINA 91.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 74: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
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respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=3,85%; 2=3,85%; 
3=3,85%; 4=11,54%; 5=26,92%; 6=50,00%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 75: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=7,69%; 
3=3,85%; 4=15,38%; 5=23,08%; 6=50,00%. 

PÁGINA 92.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 76: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=11,54%; 
3=7,69%; 4=11,54%; 5=23,08%; 6=46,15%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 77: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=11,54%; 2=3,85%; 
3=7,69%; 4=7,69%; 5=11,54%; 6=57,69%. 
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PÁGINA 93.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 78: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 2=3,85%; 
3=7,69%; 4=3,85%; 5=26,92%; 6=57,69%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 79: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=7,69%; 
3=3,85%; 4=11,54%; 5=15,38%; 6=61,54%. 
 
PÁGINA 94.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 80: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=19,23%; 2=3,85%; 
3=11,54%; 4=7,69%; 5=23,08%; 6=34,62%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 81: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
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percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=3,85%; 2=3,85%; 
3=7,69%; 4=11,54%; 5=23,08%; 6=50,00%. 
 
PÁGINA 95.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 82: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=3,85%; 2=3,85%; 
3=11,54%; 4=19,23%; 5=15,38%; 6=46,15%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 83: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=7,69%; 2=3,85%; 
3=3,85%; 4=15,38%; 5=15,38%; 6=53,85%. 
 
PÁGINA 105.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 84: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 81,51%= Não, na cor azul; 18,49%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 85: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com seis barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Significa que realizou a atividade uma 
vez nos últimos 4 meses=11,11%; Significa que realizou a atividade duas vezes 
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nos últimos 4 meses =3,70%; Significa que realizou a atividade duas a três 
vezes por mês nos últimos 4 meses =18,52%; Significa que realizou a atividade 
uma vez por semana nos últimos 4 meses =25,93%; Significa que realizou a 
atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 meses =25,93%; 
Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 
meses =14,81%. 
 
PÁGINA 106.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 86: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 44,44%= Não, na cor azul; 55,56%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 107.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 87: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com seis barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Não é perto da minha casa=23,81%; 
Não tenho interesse nas atividades=9,52%; Não tinha quem me acompanhasse 
=9,52%; O espaço não é seguro=4,76%; Fui impedido (a) de participar 
=4,76%; Problemas de saúde ou de limitação=23,81%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 88: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com seis barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Convênio Médico=9,52%; ONGs 
(Instituições não Governamentais) =38,10%; Particular=14,29%; Plano de 
Saúde=4,76%; Serviço Conveniado pelo SUS=4,76%; SUS (Sistema Único de 
Saúde) =19,05%. 
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PÁGINA 108.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 89: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com seis barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Cartas=7,41%; Celular=18,52%; 
Consultas marcadas por Apps =7,41%; Internet=11,11%; Plataforma de 
mensagens =11,11%; Visita informal ao serviço=44,44%. 

PÁGINA 109.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 90: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Caminhada=3,70%; Condução de 
familiares=11,11%; Condução própria=11,11%; Transporte público=74,07%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 91: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com cinco barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 15 minutos=7,41%; 16 a 30 
minutos=29,63%; 31 a 45 minutos=22,22%; 46 a 60 minutos=18,52%; mais 
que 60 minutos=22,22%. 

PÁGINA 110.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 92: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: Campanha pública=3,70%; Iniciativa 
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do meu / da minha (família)=48,15%; Iniciativa do serviço=3,70%; minha 
própria iniciativa=44,44%. 
 
PÁGINA 111.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 93: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 
1=3,70%;3=3,70%; 4=7,41%; 5=18,52%; 6=66,67%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 94: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 
1=7,41%;3=7,41%; 4=3,70%; 5=14,81%; 6=66,67%. 
 
PÁGINA 112.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 95: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com quatro barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=7,41%; 
4=3,70%; 5=14,81%; 6=74,07%. 
 
PÁGINA 113.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 96: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 



Página 25 
 

respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala de 1 a 6, para a qual o 
número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, ilustrado 
com seis barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores 
percentuais que apresentam os seguintes resultados: 1=3,70%; 2=3,70%; 
3=7,41%; 4=3,70%; 5=11,11%; 6=70,37%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 97: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 
2=7,41%;3=7,41%; 4=3,70%; 5=14,81%; 6=66,67%. 
 
PÁGINA 114.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 98: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com três barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=11,11%; 
5=18,52%; 6=70,37%. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 99: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 
2=7,41%;3=3,70%; 4=3,70%; 5=11,11%; 6=74,07%. 
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PÁGINA 115.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 100: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 
1=7,41%;3=3,70%; 4=3,70%; 5=14,81%; 6=70,37%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 101: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com cinco barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 
1=3,70%;3=3,70%; 4=3,70%; 5=25,93%; 6=62,96%. 

PÁGINA 116.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 102: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com quatro barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=7,41%; 
4=3,70%; 5=25,93%; 6=62,96%. 

PÁGINA 117.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 103: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com quatro barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
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valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=3,70%; 
4=7,41%; 5=11,11%; 6=77,78%. 

PÁGINA 118.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 104: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com escala que varia de 1 a 6, para 
a qual o número 1 representa Discordo Totalmente e 6 Concordo Totalmente, 
ilustrado com quatro barras verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos 
valores percentuais que apresentam os seguintes resultados: 3=3,70%; 
4=3,70%; 5=14,81%; 6=77,78%. 

PÁGINA 127.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 105: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 69,86%= Não, na cor azul; 30,14%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 128.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 106: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 30 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quarenta e uma barras 
verticais verdes, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com 
legendas embaixo, que apresentam os seguintes resultados: A lei 
13.146/2015=2,27%; ABADS=2,27%; Atual=2,27%; Benefício do 
salário=2,27%; Cuidador, transporte e direito a escola=2,27%;Direito ao 
transporte público=2,27%; Direito a educação=2,27%; ECA, LDB, 
constituição=2,27%; Estatuto da Pessoa com Deficiência=2,27%; Existem 
várias que já tive conhecimento=2,27%; Em branco=4,55%; Lei Nacional 
13.146/2015=2,27%; Moradia, Cesta básica e Remédio gratuito=2,27%; 
Não=2,27%; Não lembro=6,82%; Não sei nome da lei=2,27%; Norma ABNT, 
Lei 13.146=2,27%; Secretaria da Pessoa com Deficiência=2,27%; Sei que tem 



Página 28 
 

mas não sei o número=2,27%; Tenho ciente, mas não sabe quais são=2,27%; 
Transporte público e benefícios=2,27%. 
 
PÁGINA 129.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 107: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 44,14%= Não, na cor azul; 55,86%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 130.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 108: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 82,19%= Não, na cor azul; 17,81%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 131.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 109: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 95,89%= Não, na cor azul; 4,11%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 133.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 110: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 97,95%= Não, na cor azul; 2,05%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 134.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 111: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 99,32%= Não, na cor azul; 0,68%= 
Sim, na cor vermelha. 
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PÁGINA 136.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 112: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 92,47%= Não, na cor azul; 7,53%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 113: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com seis barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 1-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=36,36%; 2-Significa que realizou a atividade 
duas vezes nos últimos 4 meses=9,09%; 3-Significa que realizou a atividade 
uma vez por mês nos últimos 4 meses=9,09%; 4-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=27,27%; 6-Significa que 
realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 meses=9,09%; 
7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por dia nos últimos 4 
meses=9,09%. 
 
PÁGINA 137.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 114: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 93,15%= Não, na cor azul; 6,85%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 138.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 115: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com seis barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 05-Significa que realizou a atividade 
uma vez por semana nos últimos 4 meses=11,11%; 1-Significa que realizou a 
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atividade uma vez nos últimos 4 meses=22,22%; 2-Significa que realizou a 
atividade duas vezes nos últimos 4 meses=11,11%; 5-Significa que realizou a 
atividade uma vez por semana nos últimos 4 meses=22,22%; 6-Significa que 
realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 
meses=22,22%; 7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por 
dia nos últimos 4 meses=11,11%. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 116: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 97,26%= Não, na cor azul; 2,74%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 140.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 117: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 54,11%= Não, na cor azul; 45,89%= 
Sim, na cor vermelha. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 118: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com sete barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 1-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=20,90%; 2-Significa que realizou a atividade 
duas vezes nos últimos 4 meses=11,94%; 3-Significa que realizou a atividade 
uma vez por mês nos últimos 4 meses=8,96%; 4-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=14,93%; 5- Significa que 
realizou a atividade uma vez por semana nos últimos 4 meses=16,42%; 6-
Significa que realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 
meses=20,90%; 7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por 
dia nos últimos 4 meses=5,97%. 
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PÁGINA 142.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 119: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 72,60%= Não, na cor azul; 27,40%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
PÁGINA 143.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 120: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com sete barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 1-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=30,00%; 2-Significa que realizou a atividade 
duas vezes nos últimos 4 meses=7,50%; 3-Significa que realizou a atividade 
uma vez por mês nos últimos 4 meses=32,50%; 4-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=10,00%; 5- Significa que 
realizou a atividade uma vez por semana nos últimos 4 meses=5,00%; 6-
Significa que realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 
meses=10,00%; 7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por 
dia nos últimos 4 meses=5,00%. 
 
PÁGINA 145.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 121: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 63,01%= Não, na cor azul; 36,99%= 
Sim, na cor vermelha. 
 
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 122: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com oito barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 02-Significa que realizou a atividade 
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duas vezes nos últimos 4 meses=1,85%; 1-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=9,26%; 2-Significa que realizou a atividade duas 
vezes nos últimos 4 meses=7,41%; 3-Significa que realizou a atividade uma 
vez por mês nos últimos 4 meses=9,26%; 4-Significa que realizou a atividade 2 
a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=18,52%; 5- Significa que realizou a 
atividade uma vez por semana nos últimos 4 meses=14,81%; 6-Significa que 
realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 
meses=31,48%; 7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por 
dia nos últimos 4 meses=7,41%. 

PÁGINA 147.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 123: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 73,29%= Não, na cor azul; 26,71%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 148.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 124: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com oito barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 01-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=2,56%; 1-Significa que realizou a atividade uma 
vez nos últimos 4 meses=15,38%; 2-Significa que realizou a atividade duas 
vezes nos últimos 4 meses=2,56%; 3-Significa que realizou a atividade uma 
vez por mês nos últimos 4 meses=7,69%; 4-Significa que realizou a atividade 2 
a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=17,95%; 5- Significa que realizou a 
atividade uma vez por semana nos últimos 4 meses=23,08%; 6-Significa que 
realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 
meses=25,64%; 7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por 
dia nos últimos 4 meses=5,13%. 
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PÁGINA 149.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 125: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 92,47%= Não, na cor azul; 7,53%= 
Sim, na cor vermelha. 

PÁGINA 150.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 126: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com quatro barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 1-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=45,45%; 2-Significa que realizou a atividade 
duas vezes nos últimos 4 meses=36,36%; 3-Significa que realizou a atividade 
uma vez por mês nos últimos 4 meses=9,09%; 4-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=9,09%. 

PÁGINA 151.  
AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 127: Gráfico em formato de pizza dividido em 
duas partes coloridas, com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, 
que apresentam os seguintes resultados: 67,12%= Não, na cor azul; 32,88%= 
Sim, na cor vermelha. 

AUDIODESCRIÇÃO FIGURA 128: Gráfico de barras formado por um eixo 
vertical, à esquerda, com escala de 0 a 100 que representa o percentual de 
respondentes, e um eixo horizontal, abaixo, com sete barras verticais verdes, 
com tamanhos proporcionais aos valores percentuais, com legendas embaixo, 
que apresentam os seguintes resultados: 1-Significa que realizou a atividade 
uma vez nos últimos 4 meses=12,50%; 2-Significa que realizou a atividade 
duas vezes nos últimos 4 meses=8,33%; 3-Significa que realizou a atividade 
uma vez por mês nos últimos 4 meses=12,50%; 4-Significa que realizou a 
atividade 2 a 3 vezes por mês nos últimos 4 meses=12,50%; 5- Significa que 
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realizou a atividade uma vez por semana nos últimos 4 meses=35,42%; 6-
Significa que realizou a atividade duas a três vezes por semana nos últimos 4 
meses=12,50%; 7-Significa que realizou a atividade pelo menos uma vez por 
dia nos últimos 4 meses=6,25%. 
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