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Resumo 

 

O presente estudo surge como a oportunidade de se olhar para uma realidade próxima: a 

convivência com a pessoa com deficiência e todas as possibilidades proporcionadas por esta 

aproximação. A APAE de Sete Lagoas, MG, foi o tema desta dissertação, que fala sobre a 

inclusão social além de retratar a instituição e todos os serviços prestados aos seus 687 

assistidos e famílias. O objetivo geral desta pesquisa foi propor um modelo capaz de mapear 

os grupos de stakeholders da APAE de Sete Lagoas, analisando o nível de envolvimento 

destes grupos com a instituição. Como metodologia, foi realizada uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Foi proposto um modelo analítico para a pesquisa a partir da Teoria dos 

Stakeholders e este modelo foi confirmado através da pesquisa documental e das entrevistas 

realizadas com 4 pessoas que ocupam cargos de liderança e 2 pessoas que fazem parte da 

diretoria executiva da instituição. Como principais resultados, verificou-se que a diretoria e os 

coordenadores identificaram o nível de coerência entre o propósito da instituição e a 

realidade, embora haja aspectos a serem melhorados. A partir das entrevistas, foi identificado 

um grupo importante de stakeholders: os assistidos e famílias. Então, realizou-se a pesquisa 

quantitativa, através de uma survey, com 211 respondentes, no mês de setembro de 2019. A 

pesquisa quantitativa captou a opinião dos familiares a respeito de suas impressões antes e 

depois de conhecer a APAE de Sete Lagoas. A principal conclusão demonstra que as 

avaliações de “funcionários e atendimento” supera as avaliações sobre a “infraestrutura”, 

construtos encontrados na pesquisa. O resultado também demonstra que, para a grande 

maioria dos respondentes, a opinião a respeito dos diversos aspectos estudados sobre a 

instituição após conhecer a APAE é melhor do que a impressão que se tinha antes de conhecer 

a instituição. Isto leva a crer que, possivelmente, a sociedade também tenha impressões que a 

serem melhoradas, tanto a respeito da instituição, quanto a respeito da pessoa com deficiência. 

Este estudo surge, então, como um convite a conhecer e se “APAExonar”. 

 

Palavras-chave: APAE, Inclusão Social, Stakeholder, Pessoa com Deficiência, Qualidade 

Percebida. 
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Abstract 

 

The present study is an opportunity to look at a close reality: living with a disabled person and 

all the possibilities provided by this approach. The APAE of Sete Lagoas, MG, was the theme 

of this dissertation, which talks about social inclusion besides portraying the institution and all 

the services provided to its 687 assisted and families. The general objective of this research 

was to propose a model capable of mapping the stakeholder groups of APAE of Sete Lagoas, 

analyzing the level of involvement of these groups with the institution. As a methodology, a 

qualitative and quantitative research was performed. An analytical model was proposed for 

research based on Stakeholder Theory and this model was confirmed through documentary 

research and interviews with 4 people in leadership positions and 2 people in the institution's 

executive board. As main results, it was found that the executive board and coordinators 

identified the level of coherence between the purpose of the institution and the reality, 

although there are aspects to be improved. From the interviews, an important group of 

stakeholders was identified: users and families. Then, a quantitative research was conducted 

through a survey of 211 respondents in September 2019. The survey captured the opinion of 

family members regarding their impressions before and after knowing the APAE of Sete 

Lagoas. The main finding demonstrates that “employee and service” assessments outweigh 

the “infrastructure” assessments found in the survey. The result also shows that, for the vast 

majority of respondents, the opinion about the various aspects studied about the institution 

after knowing the APAE is better than the impression one had before knowing the institution. 

This leads to the belief that, possibly, society also has impressions that need to be improved, 

both about the institution and about the disabled person. This study then appears as an 

invitation to know the institution and fall in love with it. 

 

Keywords: APAE, Social Inclusion, Stakeholder, Disabled Person, Perceived Quality. 
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1 Introdução 

 

O tema da inclusão social, na literatura internacional e brasileira, vem aumentando 

intensamente (Silva, Oliveira & Silva, 2018). Observa-se que periódicos científicos, técnicos 

e midiáticos de interesse geral vem abordando o tema, cada um ao seu propósito e formatos. 

A importância social da inclusão de indivíduos e comunidades, igualmente, vem sendo 

reconhecida por atores determinantes de políticas públicas, regulação e legislação, bem como 

pela sociedade (Mazzotta & D’antino, 2011). 

 

Desta forma, se estabelece este estudo, com a expectativa de apresentar e esclarecer contextos 

e conceitos sobre este importante tema, versando especificamente a APAE de Sete Lagoas. 

 

1.1 A inclusão social, seu contexto e abordagens 

 

Inclusão social consiste em oferecer oportunidades iguais às do restante da população para 

todas as pessoas que, por período provisório ou permanente, possuam necessidades especiais. 

Tais necessidades podem ser resultantes de condições atípicas, como as deficiências mentais, 

físicas, múltiplas, dificuldades de aprendizagem, insuficiências orgânicas, transtornos mentais 

ou outras (Sassaki, 1999). 

 

Falar de inclusão social remete, inevitavelmente, ao seu oposto: a exclusão social. As práticas 

sociais em todas as culturas passam por quatro fases, não necessariamente ocorrendo ao 

mesmo tempo em todos os países. Primeiramente a exclusão social, em que as pessoas 

portadoras de deficiência eram totalmente suprimidas da sociedade, por se acreditar que não 

tinham utilidade ou eram incapazes para trabalhar. Na segunda fase tem-se o atendimento 

segregado, em que instituições passam a realizar serviços de atendimento especializados por 

tipo de deficiência, uma vez que não se aceitava que a pessoa com deficiência (PCD) tivesse 

acesso aos mesmos serviços que as demais (Sassaki, 1999). Neste momento as pessoas eram, 

muitas vezes, internadas definitivamente em instituições, e isto significou um progresso 

humanitário e, com o objetivo de ir contra a prática da segregação, ocorre a fase da integração 

social (Vivarta, 2003). Esta tem o intuito de inserir a pessoa com deficiência nos processos da 

sociedade, como a educação, lazer, trabalho e família (Sassaki, 1999), propõe, portanto, que 

as pessoas com deficiência se adaptem ao meio social (Vivarta, 2003). 
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Por fim, ocorre o processo de inclusão social, em que a sociedade é preparada e adaptada para 

receber as pessoas com deficiência e estas se organizam para tomar seus papéis na sociedade 

(Sassaki, 1999). 

 

Nos dias atuais existe uma confusão entre os termos ‘integração’ e inclusão, muitas vezes o 

uso inadequado dos termos é feito pela própria mídia (Vivarta, 2003). Porém se faz necessário 

saber a diferença entre os dois termos para que não se pratique a integração, e sim a inclusão. 

“A integração nos induz a acreditar que podemos escolher quais seres humanos têm direito a 

estar nas escolas, nos parques de diversões, nas igrejas, nos ambientes de trabalho, em todos 

os lugares” (Vivarta, 2003, p. 19). Ela faz com que a sociedade colabore pouco com as 

pessoas com deficiência, como adaptações nas calçadas, banheiros “ou até receber uma 

criança com deficiência mental na sala de aula, mas só se ela pudesse ‘acompanhar a turma’ 

(Vivarta, 2003, p. 19). 

 

Já na inclusão, a sociedade não escolhe indivíduos. O compromisso de uma sociedade 

inclusiva é com as minorias, independentemente de quais. “Como filosofia, incluir é a crença 

de que todos têm direito de participar ativamente da sociedade. Como ideologia, a inclusão 

vem para quebrar barreiras cristalizadas em torno de grupos estigmatizados. A inclusão é para 

todos porque somos diferentes” (Vivarta, 2003, p. 20).  

 

De acordo com a World Health Organization (WHO), (2011), mais de um bilhão de pessoas 

convivem com algum tipo de deficiência, ou seja, 15% da população mundial. No Brasil, de 

acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, 45,6 

milhões de pessoas, ou seja, 23,9% da população, declararam-se ter algum tipo de deficiência 

(visual, auditiva, motora, mental ou intelectual). 

 

Faz-se, então, necessário verificar se as pessoas com deficiência e suas famílias estão 

recebendo assistência, se estão sendo acolhidas, se existem serviços de habilitação e 

reabilitação para que haja uma melhora em sua qualidade. Desta forma, existe a discussão 

sobre a função do Estado na área social, havendo ideias de centralização, em que ele assume 

todas as funções executivas, e descentralização ou ‘Estado Mínimo’, em que o 

desenvolvimento social deveria ficar entregue ao mercado e à ‘mão invisível’. Em ambas 

visões, a sociedade civil e suas capacidades produtivas foram subestimadas (Kliksberg, 1998). 
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Perante estes dois polos do pêndulo, que apresentaram falhas em suas concepções, levantou-

se, “através de evidência histórica recente, que sociedades que conseguiram avanços mais 

consistentes nas últimas décadas caracterizaram-se por superar a falsa antinomia Estado 

versus mercado” (Kliksberg, 1998, p. 44). Passam, então a cooperar entre si e integram as 

“importantes forças latentes na sociedade civil, que ambos os polos tendiam a marginalizar” 

(Kliksberg, 1998, p. 44). 

 

No Brasil, o Primeiro Setor é representado por entes da Administração Pública, que realizam 

as atividades estatais. O Segundo Setor é representado pelo setor privado, empresas com fins 

lucrativos que realizam atividades de mercado. Já organizações de natureza privada (não 

pública) e sem fins lucrativos, são as organizações do Terceiro Setor (OAB, 2007). 

 

Tais entidades servem à proficiência coletiva, sendo elas as “organizações não 

governamentais, as organizações sociais voluntárias de base religiosa, (...) as organizações de 

vizinhos, os grupos ecologistas, o voluntariado e outras formas de agrupamento de esforços da 

sociedade civil de múltiplas características” (Kliksberg, 1998, p. 45). O terceiro setor soma as 

suas funções com as funções que o Estado pode realizar, combinando-se harmoniosamente 

com a iniciativa privada, obtendo o melhor resultado para o país (Kliksberg, 1998). 

 

Na sociedade, uma classe significativa de membros que demonstram reconhecida necessidade 

habilitação, reabilitação e inclusão social é a de pessoas com deficiência intelectual. De 

acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação 

Americana de Psiquiatria – DSM-5, desenvolvido pela American Psychiatric Association 

(APA), a deficiência intelectual é um dos transtornos do neurodesenvolvimento e se manifesta 

na infância, geralmente antes da criança se ingressar na escola (APA, 2014). Nela, estão 

inclusos os déficits funcionais (tanto intelectuais quanto adaptativos), nos domínios 

conceitual, social e prático. “A deficiência intelectual pode ser consequência de uma lesão 

adquirida no período do desenvolvimento, decorrente, por exemplo, de traumatismo craniano 

grave, situação na qual um transtorno neurocognitivo também pode ser diagnosticado” (APA, 

2014, p. 31). 

 

Existem, em todo o mundo, organizações do terceiro setor que são especializadas no 

tratamento e reabilitação das pessoas com deficiência intelectual e que promovem a sua 

inclusão na sociedade. Pode-se citar, por exemplo: 
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- IDA of the NRV: Intellectual Disabilities Agency of the New River Valley, localizada no 

Estado da Virgínia, EUA http://www.idaofthenrv.org/ 

- Bohol-Japan Association of Persons With Intellectual Disability Inc, localizada na ilha de 

Bohol, nas Filipinas. http://boholjapanaopwid.wixsite.com/bohol-japan-aopwid 

- Nepal Academy of Psychology, na cidade de Patan, Nepal. 

http://www.nap.edu.np/index.php 

- ABD: Asociación Bienestar y Desarrollo, nas cidades de Barcelona, Madrid, Andalucía, 

Baleares e Valencia, Espanha. https://abd.ong/quienes-somos/abd 

-  Special Olympics, em Washington, Estados Unidos. https://www.specialolympics.org/ 

- IFSBH: International Federation For Spina Bifida And Hydrocephalus, com sessenta 

organizações membros na África, Austrália, Américas, Ásia e Europa. 

https://www.ifglobal.org/ 

- DSI: Down Syndrome International, em Londres, Inglaterra. https://ds-int.org/es 

- Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, em Lisboa, 

Portugal. https://appacdm-lisboa.pt/ 

- Associação Pestalozzi, presente em vinte estados do Brasil. 

http://www.fenapestalozzi.org.br/ 

- ABADS - Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, em São Paulo, 

SP, Brasil. www.abads.org.br 

- LARES - Associação de Assistência ao Deficiente Intelectual, em São Paulo, SP, Brasil. 

http://lareslegiao.com.br/ 

- IOK - Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, com mais de quarenta oficinas no estado de 

São Paulo, Brasil. http://www.institutoolgakos.org.br/2.0/ 

- Nova Projeto, em São Paulo, SP, Brasil. http://novaprojeto.com.br/ 

- CIAM – Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar. Nas cidades de Franco da Rocha e São 

Paulo, SP, Brasil. http://ciam.org.br/ 

- CERCI - Cooperativa de Solidariedade Social, com mais de cinquenta entidades afiliadas em 

Portugal. http://www.fenacerci.pt/ 

- APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, presente em mais de dois mil 

municípios no Brasil. http://apaebrasil.org.br/ 

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), é uma associação criada pelas 

famílias das pessoas com deficiência intelectual e múltipla com intuito de promover 

http://www.nap.edu.np/index.php
https://www.ifglobal.org/
https://ds-int.org/es
http://lareslegiao.com.br/
http://novaprojeto.com.br/
http://ciam.org.br/
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condições para que estas pessoas possam ser incluídas na sociedade e que tenham seus 

direitos garantidos. 

 

A APAE “é uma associação civil, de assistência social, de caráter filantrópico, com 

atuação nas áreas da prevenção, educação, saúde, trabalho/profissionalização, garantia 

de direitos, esporte, cultura/lazer, de estudo e pesquisa e outros, sem fins lucrativos e 

de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede e foro no município 

em que estiver situada” (FENAPAES, 2012, p. 6). 

 

A primeira APAE nasceu no ano de 1954, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na ocasião pela 

chegada de Beatrice Bemis ao Brasil, procedente dos Estados Unidos, e mãe de uma 

portadora de Síndrome de Down. Beatrice Bemis era membro de um corpo diplomático norte-

americano e, nos Estados Unidos, já havia participado da fundação de mais de duzentos e 

cinquenta associações de pais e amigos de pessoas com deficiência intelectual, e espantava-se 

por não haver associações semelhantes no Brasil (FENAPAES, 2008). 

 

Atualmente a APAE caracteriza-se como o maior movimento de filantropia em sua área de 

atuação no mundo, com 2.178 APAES e entidades filiadas, coordenadas por 24 Federações 

Estaduais, abrangendo todos os estados brasileiros para atender cerca de 250 mil pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla diariamente (FENAPAES, 2008). Na área de saúde, a 

associação acompanha a pessoa com deficiência intelectual e múltipla em todo o seu ciclo de 

vida, em diversas especialidades médicas promovendo a prevenção e reabilitação. A 

assistência social garante direitos dos assistidos e suas famílias, capacita e habilita 

profissionais em diversos ofícios para que haja a absorção destas pessoas no mercado de 

trabalho e promove a melhoria da qualidade de vida. A educação especial recebe crianças, 

jovens e adultos, com o apoio intensivo e o atendimento educacional especializado (APAE 

Brasil, 2016). 

 

O movimento apaeano é composto por quatro níveis de estrutura: 

 

APAE no município: a APAE no município é composta por pais, amigos e as pessoas com 

deficiência. Eles têm a missão de “promover e articular ações de defesa de direitos, 

prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da 

qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e 

solidária” (FENAPAES, 2012, p. 8). 
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Conselho regional: composto pelas microrregiões do Brasil. Pela proximidade geográfica, as 

APAES pertencentes às microrregiões participam de reuniões, cursos, encontros, festivais, 

olimpíadas e atividades programadas pelo Conselho (FENAPAES, 2012). 

 

Federação das APAES do Estado: a Federação do Estado é encarregada da defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência no âmbito estadual. Ela também é responsável pela promoção de 

eventos como olimpíadas, festivais, congressos e outros (FENAPAES, 2012). 

 

Federação Nacional das APAES: ela é responsável por direcionar os trabalhos do movimento 

apaeano no contexto nacional. Além da promoção de eventos a nível nacional, que envolvem 

as APAES de todo o Brasil, como congressos, olimpíadas, festivais e outros, a Federação 

Nacional é responsável pela luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Para tanto, ela 

trabalha “para que as leis aprovadas atendam às necessidades das pessoas com deficiência e 

sejam cumpridas” (FENAPAES, 2012, p. 8). 

 

Uma associação com este porte naturalmente possui um público interessado em suas 

atividades. Neste público, identificam-se imediatamente os assistidos e suas famílias, mas 

podem ser incluídos os funcionários, o poder público e a sociedade em geral. São os 

stakeholders, tema que será tratado a seguir. 

 

1.2  Sobre os stakeholders, a APAE e a pergunta da pesquisa 

 

Na literatura, o conceito mais empregado do termo stakeholder é o de Freeman (1984), que 

aponta o stakeholder como qualquer pessoa, física ou jurídica, que possa afetar o atingimento 

dos objetivos da organização, ou ser afetado pela busca dos objetivos dela. Freeman (1984) 

buscou explicar a relação da empresa no ambiente em que está inserida bem como a sua 

relação com este ambiente.  

 

A teoria dos stakeholders surge com a percepção de que a empresa não é autossuficiente, 

havendo a dependência da mesma com o ambiente em que está inserida (Mainardes, Alves, 

Raposo & Domingues, 2011). No modelo apresentado por Freeman, os stakeholders se 

posicionavam em torno da empresa, de forma que ela se liga a todos e eles não estão, 

necessariamente, ligados entre si. 
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Porém, desde o surgimento do modelo de Freeman, diversos outros modelos surgiram e, com 

eles, novas propostas de relações entre as organizações e seus stakeholders e relações de 

stakeholders entre si. Assim, “ampliou-se o leque de atores que influenciam e são 

influenciados pelas organizações de modo geral e consequentemente devem ser tidos em 

conta pelos executivos que administram uma determinada empresa” (Mainardes, Alves, 

Raposo & Domingues, 2011). Outros modelos e propostas serão tratados neste referencial 

teórico, mas sabe-se que ideia central da teoria é gerenciar e integrar os relacionamentos e 

interesses dos grupos de uma maneira que, a longo prazo, haja o sucesso da empresa 

(Freeman, 2001). 

 

Na APAE podem ser identificados diversos grupos de stakeholders, como o governo, a 

diretoria, funcionários, famílias, usuários, doadores, mídia e outros grupos que tenham 

alguma ligação com a instituição. Cada grupo de stakeholder apresenta um interesse, distinto 

ou em comum, que influencia nas ações da associação. 

 

A partir do que já foi exposto e tendo em vista a teoria dos stakeholders, surge a pergunta da 

pesquisa: qual é o nível de envolvimento dos stakeholders no processo de gestão e 

manutenção da APAE de Sete Lagoas? 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é propor um modelo capaz de mapear os grupos de 

stakeholders da APAE de Sete Lagoas (APAE-SL), analisando o nível de envolvimento destes 

grupos com a instituição. 

 

Este objetivo pode ser desmembrado nos seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar e caracterizar os stakeholders da APAE-SL; 

2. Caracterizar e analisar o perfil e os papéis dos stakeholders da APAE-SL, a partir da 

percepção da diretoria e coordenadores; 

3. Avaliar a opinião, do grupo de stakeholders assistidos e famílias, sobre diversos 

aspectos da instituição antes e depois de conhecer a APAE-SL, por meio de uma survey;  
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1.4 Justificativas do estudo 

 

No momento em que se mapeia os stakeholders de uma organização, pode-se conhecer mais à 

fundo quais são as suas expectativas em relação ao trabalho que vêm sendo elaborado ao 

longo do tempo. Para a APAE-SL, o estudo pretende averiguar as expectativas de seus 

Stakeholders em relação à instituição. Contudo pode-se averiguar inversamente, ou seja, 

sabendo que a instituição necessita da ajuda da sociedade, será possível saber as expectativas 

da instituição em relação aos seus stakeholders. A partir da identificação e descrição dos 

grupos de stakeholders será avaliada, também, a qualidade dos serviços prestados sob o ponto 

de vista dos familiares de assistidos. 

 

A partir de então, a APAE-SL poderá tomar iniciativas para que seus serviços sejam prestados 

de forma a corresponder ao que os públicos interno e externo esperam da instituição e, 

também, inciativas para que as suas expectativas e necessidades sejam mais bem comunicadas 

aos seus parceiros. 

 

Sobre a qualidade na prestação de serviços, foi realizada a busca por trabalhos científicos 

envolvendo os termos “APAE” e “qualidade na prestação de serviços”, “qualidade dos 

serviços” ou “gestão da qualidade” combinados, em periódicos, quanto por dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. O resultado das buscas apresenta o artigo de Junior, Ferreira e 

Hansen (2016), que trata sobre o impacto das APAES na vida das pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla. A pesquisa leva em consideração a qualidade dos serviços prestados 

pela APAE da cidade de Sud Mennucci, no Estado de São Paulo, e demonstra a importância 

do movimento apaeano para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e seus 

familiares, sugerindo que a importância seja, também, a nível nacional. 

 

Ao efetuar a busca por trabalhos científicos, utilizando os termos “APAE” e “Stakeholders” 

combinados, tanto em periódicos, quanto por dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

encontram-se, atualmente, estudos que tratam de APAES em diversas cidades brasileiras. Em 

dois estudos, Magalhães (2013) e Junior, Almeida, Rezente e Abranches (2016), a figura da 

APAE aparece como sendo um dos stakeholders de determinadas empresas. Porém não se tem 

notícias, até o momento, de estudos que mapeiem os stakeholders de alguma APAE. 
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Constata-se, então, a lacuna existente que pode ser preenchida com esta pesquisa. É 

importante conhecer quais são os stakeholders das organizações do terceiro setor. Desta forma 

é possível entender as necessidades destes grupos e aprimorar a relação da organização com o 

público interno e externo. É importante, também, que seja avaliada a qualidade dos serviços 

prestados para possíveis melhorias no atendimento ao cliente e na estrutura da organização. 

 

A partir do mapeamento de stakeholders e averiguações das expectativas do público interno e 

externo em relação à APAE-SL, e desta em relação aos públicos, bem como a avaliação da 

qualidade dos serviços prestados pode-se, futuramente, empregar esta pesquisa em outras 

APAES no Brasil. 

 

O público atendido pelas APAES (assistidos e familiares) é similar no que tange à questão da 

deficiência intelectual e suas consequências físicas, de saúde e sociais. Além disso, sabendo-

se da padronização na criação e padronização jurídica da maioria destas instituições (como 

será apresentado posteriormente), sabe-se que a captação de recursos e prestação de contas 

pode ocorrer de formas muito parecidas em todas elas, facilitando o entendimento deste 

estudo para outras realidades. 

 

A realização de pesquisas sobre este tema é de grande importância sabendo-se que é possível, 

a partir de então, demonstrar o valor do movimento apaeano para a sociedade. A promoção da 

inclusão social é um dos objetivos da APAE, e ele pode ser alcançado através trabalhos 

acadêmicos que esclareçam mitos, ideias e possíveis preconceitos contra a pessoa com 

deficiência intelectual e múltipla, ao se colocar este personagem no centro, e não à margem da 

sociedade. 

 

Ao conhecer melhor os seus stakeholders a APAE, a partir deste estudo: 

1) Poderá definir melhores estratégias para a captação e gestão de recursos críticos; 

2) Poderá alcançar melhores resultados sobre o recebimento doações; 

3) Poderá verificar se as relações com o primeiro setor estão sendo satisfatórias de forma que 

a associação atinja seus objetivos; 

4) Saberá analisar se os seus objetivos como organização não governamental estão sendo 

cumpridos; 

5) Saberá se as expectativas de seus assistidos e familiares estão sendo correspondidas, afinal 

é para eles que a instituição precisa voltar seus maiores esforços; 
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6) Poderá verificar o que esperar de cada um de seus stakeholders; 

7) Poderá inspirar outras APAES para que possam analisar os resultados desta pesquisa em 

relação à realidade na qual a associação está inserida. 

 

A seguir, a seção Referencial Teórico fará a base em que esta pesquisa está alicerçada. 
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2 Referencial Teórico 

 

Esta unidade tratará temas como a inclusão social em diversos âmbitos, a caracterização do 

terceiro setor e da APAE, a teoria dos stakeholders, a medição da qualidade dos serviços, 

dentre outros que serão apresentados.  

 

2.1 Como se referir à pessoa com deficiência? 

 

Para se chegar ao termo “pessoa com deficiência”, a sociedade já nomeou a pessoa com 

deficiência de diversas outras formas. No Brasil, até a década de 1960, “aquele que tinha 

deficiência era tido como socialmente inútil, um peso morto para a sociedade, um fardo para a 

família, alguém sem valor profissional” (Sassaki, 2003, p. 1) e, por este motivo, era chamado 

de “inválido”, “incapaz”, “aleijado” e “defeituoso” (Secretaria Nacional de Promoção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010). 

 

Entre 1960 e 1980, foram usadas expressões como “indivíduos defeituosos”, “indivíduos 

deficientes” e “indivíduos excepcionais” (Sassaki, 2003). A partir de 1981, por influência do 

Ano Internacional das Pessoas Deficientes passa-se a usar o termo “pessoas deficientes” 

(Almeida, 2018) e “nunca mais se utilizou a palavra ‘indivíduos’ para se referir às pessoas 

com deficiência” (Sassaki, 2003, p. 2). A palavra “pessoas” atribui valor àqueles que possuem 

alguma deficiência, “igualando-os em direitos e dignidade à maioria dos membros de 

qualquer sociedade ou país” (Sassaki, 2003, p. 3). 

 

De 1988 até 1993, o termo “pessoa deficiente” foi questionado por denotar que a pessoa fosse 

deficiente por inteira. Então, passa-se a usar o termo “pessoa portadora de deficiência” ou 

“portador de deficiência”, sendo a deficiência apenas um detalhe da pessoa (Sassaki, 2003, 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010). “O termo 

foi adotado nas Constituições federal e estaduais e em todas as leis e políticas pertinentes ao 

campo das deficiências. Conselhos, coordenadorias e associações passaram a incluir o termo 

em seus nomes oficiais” (Sassaki, 2003, p. 3). 

 

A Constituição Federal e diversas outras leis usam a expressão “pessoa portadora de 

deficiência”, porém este tipo de construção deve ser restrito apenas às transcrições e citações 

jurídicas para ser respeitado o texto original cujo termo era utilizado na época (Adefal, 2013). 
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De 1990 até hoje, o termo que está sendo proposto e adotado é “pessoa com deficiência”. O 

termo foi proposto pelas próprias pessoas com deficiência por esclarecerem que “não são 

‘portadoras de deficiência’ e que não querem ser chamadas com tal nome” (Sassaki, 2003, p. 

5).  

 

Em oposição à expressão ‘pessoa portadora’, ‘pessoa com deficiência’ demonstra que 

a deficiência faz parte do corpo e, principalmente, humaniza a denominação. Ser 

‘pessoa com deficiência’ é, antes de tudo, ser pessoa humana. É também uma tentativa 

de diminuir o estigma causado pela deficiência. A expressão foi consagrada pela 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 2006. (Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, 2010, p. 5). 

 

No Brasil, em 06 de julho de 2015, foi sancionada a Lei 13.146 - Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência. O artigo 2º aborda o conceito de pessoa com deficiência: 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.   

 

Atualmente as pessoas com deficiência podem estar ou não à margem da sociedade, pois 

mesmo que se considere que estar na fase da inclusão social, e apesar da legislação que os 

protege, ainda existe o preconceito. “O preconceito às pessoas com deficiência configura-se 

como um mecanismo de negação social, uma vez que suas diferenças são ressaltadas como 

uma falta, carência ou impossibilidade” (Silva, 2006, p. 426). 

 

Portanto, é importante o uso correto do termo “pessoa com deficiência” ao referir-se a elas ou 

a assuntos ligados a elas. “Utilizando-se termos inadequados, implica o risco de reforçarmos e 

perpetuarmos a ideia de falsos conceitos, o que justifica a importância da utilização de uma 

terminologia adequada, não carregada de preconceitos, estigmas e estereótipos” (Santana, 

2009, p. 84). 

 

Neste trabalho será usado o termo pessoa com deficiência, ou PCD. Outros vocábulos poderão 

emergir adiante pelo fato de haver citações de diversos autores que tiveram seus trabalhos 

publicados em momentos anteriores, em que se usavam outros termos. A seguir será tratada a 

deficiência intelectual. 
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2.2 Sobre a deficiência intelectual e múltipla 

 

A deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) é caracterizada pela 

presença de insuficiências nas capacidades mentais, “como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela 

experiência” (APA, 2014, p. 31). Tais insuficiências poderão causar prejuízos para a vida 

diária da pessoa, de forma que ela não consiga atingir padrões de independência pessoal e 

responsabilidade social, incluindo a capacidade de comunicação, de participação na 

sociedade, desempenho na escola ou no trabalho (APA, 2014). 

 

Para diagnóstico de deficiência intelectual, de acordo com o DSM-5, três critérios a seguir 

devem ser preenchidos: 

A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem 

pela experiência confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de 

inteligência padronizados e individualizados. 

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de 

desenvolvimento e socioculturais em relação a independência pessoal e 

responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o 

funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação 

social e vida independente, e em múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no 

local de trabalho e na comunidade. 

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento. 

 

A deficiência intelectual pode ocorrer em qualquer raça e cultura e, para ser diagnosticada, é 

necessário que sejam atendidos os critérios A, B e C, acima expostos. “O diagnóstico de 

deficiência intelectual jamais deve ser pressuposto em razão de determinada condição 

genética ou médica. Uma síndrome genética associada à deficiência intelectual deve ser 

registrada como um diagnóstico concorrente com a deficiência intelectual” (APA, 2014, p. 

40). 

 

Para a American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AIDD), o 

diagnóstico da deficiência intelectual leva em consideração o funcionamento intelectual, que é 

a “capacidade mental geral, como aprendizado, raciocínio, solução de problemas e assim por 

diante” (AIDD, 2019). O funcionamento intelectual pode ser medido pelo quociente de 

inteligência (QI). O teste de inteligência é aplicado “individualmente, com validade 

psicométrica, abrangente, culturalmente adequado e adequado do ponto de vista 
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psicométrico” (APA, 2014, p. 37). Pessoas que apresentarem deficiência intelectual, atingirão 

escores em torno de 65 a 75, incluindo a margem de erro que é levada em consideração nos 

testes (5 pontos para mais ou para menos) (APA, 2014). 

 

Para a American Psychiatric Association (2014), apenas os escores de QI podem ser 

insuficientes para verificar o raciocínio em situações na realidade e no domínio das tarefas do 

dia a dia. São necessários, portanto, a interpretação destes resultados e a avaliação do 

desempenho intelectual do indivíduo de acordo com o treinamento e julgamento clínicos 

(APA, 2014).  

 

Para a AIDD, a pessoa com deficiência intelectual exibe comprometimento de habilidades do 

comportamento adaptativo, que é “a coleção de habilidades conceituais, sociais e práticas que 

são aprendidas e desempenhadas pelas pessoas em suas vidas cotidianas” (AIDD, 2019), tais 

como as habilidades conceituais – alfabetização, conceitos de dinheiro e tempo, habilidades 

sociais – habilidades interpessoais, autoestima, ingenuidade, capacidade de seguir regras ou 

leis, habilidades práticas – atividades da vida diária, habilidades ocupacionais, de saúde, 

viagens, transporte e horários, dentre outros (AIDD, 2019). 

 

A deficiência intelectual é especificada de acordo com a sua gravidade que pode ser leve, 

moderada, grave ou profunda (APA, 2014) e são listadas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com 

a Saúde (CID-10), com os códigos F70 (retardo mental leve), F71 (retardo mental moderado), 

F72 (retardo mental grave) e F73 (retardo mental profundo). Os níveis de gravidade, de 

acordo com a American Psychiatric Association, são “definidos com base no funcionamento 

adaptativo, e não em escores de QI, uma vez que é o funcionamento adaptativo que determina 

o nível de apoio necessário” (APA, 2014, p. 33). 

 

Os níveis de gravidade para a deficiência intelectual são tratados, pela APA (2014), de acordo 

com o domínio conceitual, domínio social e domínio prático: 

 

Nível de gravidade leve: 

 

- Domínio conceitual: para crianças em idade pré-escolares pode não haver diferenças obvias, 

surgindo, então as diferenças em crianças em idade escolar e adultos. Estas pessoas 
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apresentam dificuldades na “leitura, escrita, matemática, tempo ou dinheiro, sendo necessário 

apoio em uma ou mais áreas para o alcance das expectativas associadas à idade” (APA, 2014, 

p. 34). Nos adultos, há um prejuízo no pensamento abstrato, capacidade de planejamento, 

estabelecimento de prioridades, flexibilização cognitiva, memória de curto prazo, controle de 

dinheiro, dentre outros. 

 

- Domínio social: a pessoa demonstra imaturidade nas relações sociais, quando comparado 

com indivíduos de mesma faixa etária havendo, por exemplo, “dificuldade em perceber, com 

precisão, pistas sociais dos pares” (APA, 2014, p. 34). A comunicação é mais concreta e 

imatura do que esperado para a idade. Em alguns casos existem dificuldades de controle de 

emoções e comportamento adequados à idade. A percepção de riscos é limitada em cenários 

sociais e o julgamento social é inadequado para a idade, existindo a possibilidade de 

manipulação desta pessoa por outros (APA, 2014). 

 

- Domínio prático: a pessoa pode ter cuidados pessoais esperados para a idade, talvez 

necessitando de apoio para a realização de tarefas mais complexas da vida diária. Na vida 

adulta, apresentam necessidade de apoio para criar uma família e para a realização de 

“compras de itens para a casa, transporte, organização do lar e dos cuidados com os filhos, 

preparo de alimentos nutritivos, atividades bancárias e controle do dinheiro” (APA, 2014, p. 

34). Também necessitarão de apoio para decisões legais, de cuidados com a saúde e para 

aprender a desempenhar uma profissão. 

 

Nível de gravidade moderada: 

 

- Domínio conceitual: em qualquer idade, as habilidades conceituais individuais ficam bem 

aquém de seus companheiros. Desenvolvem lentamente a linguagem e habilidades pré-

acadêmicas. Já em crianças em idade escolar, “ocorre lento progresso na leitura, na escrita, na 

matemática e na compreensão do tempo e do dinheiro ao longo dos anos escolares, com 

limitações marcadas na comparação com os colegas” (APA, 2014, p. 35). Já na fase adulta, as 

habilidades academias ocorrem em nível elementar, havendo a necessidade de apoio para a 

realização de todas estas atividades, bem como no trabalho, na vida pessoal e nas tarefas 

cotidianas, havendo a necessidade de, muitas vezes, outras pessoas assumirem integralmente 

estas responsabilidades pela pessoa. 
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- Domínio social: a pessoa apresenta grandes diferenças em relação aos pares (pessoas de 

mesma faixa-etária) no comportamento social e comunicação durante o desenvolvimento. A 

linguagem falada é bem menos complexa que a dos companheiros e a capacidade de 

relacionamento evidencia-se em laços de família e amigos, podendo haver amizades 

duradouras (apesar das limitações de comunicação e sociais) e até relacionamentos 

românticos na fase adulta. Porém é possível que não se interprete ou perceba as pistas sociais 

com exatidão, havendo a limitação nos julgamentos sociais e a capacidade de tomada de 

decisões. Existe, também, “a necessidade de apoio social e de comunicação significativo para 

o sucesso nos locais de trabalho” (APA, 2014, p. 35). 

 

- Domínio prático: quando adulta, a pessoa pode se tornar independente em tarefas como 

alimentação, higiene e vestimentas, mesmo que necessite de ensino, por longo período e, em 

ocasiões, com necessidade de lembretes. Algum apoio continuado talvez tenha que ocorrer 

para a realização das tarefas domésticas. É possível conquistar, mesmo que com apoio, o 

gerenciamento de horários, manejo de dinheiro, transportes e outros. As habilidades 

recreacionais podem ser desenvolvidas, mesmo que demandem a aprendizagem por longo 

período. O “comportamento mal adaptativo está presente em uma minoria significativa, 

causando problemas sociais” (APA, 2014, p. 35). 

 

Nível de gravidade grave: 

 

- Domínio conceitual: limitação das habilidades conceituais com pouca compreensão da 

linguagem escrita ou de conceitos de quantidades, números, tempo e dinheiro. Caso haja 

cuidadores, estes proporcionarão “grande apoio para a solução de problemas ao longo da 

vida” (APA, 2014, p. 36). 

 

- Domínio social: limitações no vocabulário e gramática com a fala composta de frases curtas 

ou palavras isoladas, com possíveis gestos para complementar a comunicação e entendimento 

de gestos e palavras simples. O foco da comunicação é apenas no momento presente e a 

linguagem é usada para comunicação social mais do que para explicações (APA, 2014, p. 36). 

São fontes de ajuda e prazer as relações com familiares e conhecidos. 

 

- Domínio prático: necessária supervisão em qualquer momento, com apoio para alimentação, 

higiene, vestimentas e todas as atividades cotidianas. Estas pessoas não são capazes de tomar 
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decisões em relação ao seu bem-estar e dos demais. Quando adulto, existe a necessidade de 

apoio contínuo em tarefas recreativas, domésticas e profissionais. Para adquirir habilidades 

em qualquer área é necessário apoio contínuo e aprendizagem prolongada. Existe também 

uma pequena parcela, mas significativa, que possui comportamento mal adaptativo, inclusive 

apresentando autolesão.  

 

Nível de gravidade profunda: 

 

- Domínio conceitual: “a pessoa pode usar objetos de maneira direcionada a metas para o 

autocuidado, o trabalho e a recreação” (APA, 2014, p. 36). Podem ser adquiridas habilidades 

como combinar e classificar, sempre relacionadas a características físicas, porém pode haver 

prejuízos motores que impeçam o uso funcional de objetos. 

 

- Domínio social: forte limitação da comunicação simbólica da fala ou gestos, podendo haver 

entendimento de instruções ou gestos simples. Usa fortemente a comunicação não verbal e 

não simbólica para a expressão de desejos e emoções. A pessoa reage, com pistas gestuais e 

emocionais, à presença de pessoas da família e conhecidos. Existem, também, a ocorrência de 

prejuízos físicos e sensoriais que podem impedir diversas atividades. 

 

- Domínio prático: existe a dependência de apoio, mesmo que a pessoa participe das 

atividades, para cuidado físico diário, segurança e saúde. Caso não haja prejuízos físicos 

graves, a pessoa pode realizar algumas tarefas domésticas, como lavar louça. As atividades 

profissionais exigirão níveis elevados de apoio contínuo e as atividades recreativas podem 

envolver passeios, apreciar música ou ver filmes, porém sempre com necessidade de apoio. 

“A ocorrência concomitante de prejuízos físicos e sensoriais é barreira frequente à 

participação (além da observação) em atividades domésticas, recreativas e profissionais” 

(APA, 2014, p. 36). Assim como em nível de gravidade grave, existe uma pequena parcela, 

porém significativa, que possui comportamento mal adaptativo. 

 

Cada pessoa que apresenta deficiência intelectual possui características peculiares, podendo 

“haver dificuldades associadas ao juízo social; à avaliação de riscos; ao autocontrole do 

comportamento, emoções ou relações interpessoais; ou à motivação na escola ou nos 

ambientes de trabalho” (APA, 2014, p. 38). É frequente ocorrer comorbidade, ou seja, 

ocorrência concomitante de condições mentais, do neurodesenvolvimento, médicas e físicas. 
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Sabe-se ainda que aproximadamente 1% da população possui alguma deficiência intelectual, 

com variações em decorrência da idade e que a prevalência de deficiência intelectual grave é 

de cerca de 6 por 1.000 (APA, 2014). 

 

As causas da deficiência intelectual são diversas: 

Etiologias pré-natais incluem síndromes genéticas (...) erros inatos do metabolismo, 

malformações encefálicas, doença materna (inclusive doença placentária) e 

influências ambientais (p. ex., álcool, outras drogas, toxinas, teratógenos). Causas 

perinatais incluem uma gama de eventos no trabalho de parto e no nascimento que 

levam a encefalopatia neonatal. Causas pós-natais incluem lesão isquêmica hipóxica, 

lesão cerebral traumática, infecções, doenças desmielinizantes, doenças convulsivas 

(p. ex., espasmos infantis), privação social grave e crônica, síndromes metabólicas 

tóxicas e intoxicações (p. ex., chumbo, mercúrio) (APA, 2014, p. 39). 

 

As causas que podem levar à deficiência intelectual são pré-natais, perinatais e pós-natais. 

Dentre as causas pré-natais podem ser citadas, além das síndromes genéticas, a exposição ao 

álcool e drogas durante a gestação. As causas perinatais ocorrem em períodos próximos, 

durante o parto ou no primeiro mês de vida da criança em que podem ocorrer a 

prematuridade, a falta de oxigenação no cérebro ou problemas circulatórios. Por fim, pode–se 

citar as causas pós-natais, que são diversos tipos de infecções como a sepse, encefalite e 

sequelas de meningite (APAE, 2018). 

 

A deficiência intelectual também pode ocorrer por doenças que não foram tratadas 

eficazmente ou da forma correta (APAE, 2018). Pode-se citar a fenilcetonúria, doença do 

metabolismo, que é detectada através do “teste do pezinho”, um exame feito a partir do 

sangue do calcanhar do bebê (Ministério da Saúde, 2009). Diagnosticando e tratando a criança 

com fenilcetonúria, evita-se o aparecimento da deficiência intelectual (APAE, 2018). 

 

A deficiência múltipla é a associação, na mesma pessoa, de duas ou mais deficiências, seja 

intelectual, mental, visual, auditiva ou física, havendo comprometimentos que levam à 

“atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa” (Brasil, 1994, p. 15). A 

deficiência múltipla pode afetar, em maior ou menor graus, a vida social e individual destas 

pessoas (Pletsch, 2015). 

 

Para Rocha e Pletsch (2018), as causas da deficiência múltipla ainda é um assunto sem 

consenso na literatura. Para as autoras, há estudos que apontam a deficiência múltipla como 
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sendo a presença, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências e existem estudos que 

afirmam que a deficiência múltipla ocorre com uma deficiência inicial que foi a geradora de 

outras deficiências.  

 

Sabendo-se da deficiência intelectual e múltipla, é importante o entendimento de como o 

mundo enxergou e enxerga a pessoa com deficiência e o seu papel na sociedade. A seguir será 

visto o tema de inclusão social. 

 

2.3 Da exclusão à inclusão social 

 

Para chegar à inclusão social, o mundo passou por outras três fases: a exclusão, a segregação 

e a integração. Na fase da exclusão, que durou até o final do século XIX “as pessoas com 

deficiência eram consideradas ‘inválidas’ e socialmente inúteis” (Vivarta, 2003, p. 17). Sabe-

se que o tratamento dado às pessoas nascidas com alguma deficiência era o abandono ou até 

execução. No livro “A República” de Platão, escrito no século IV A.C., há o diálogo entre 

Sócrates e Glauco em que Sócrates afirma: “para os filhos dos indivíduos inferiores e mesmo 

os dos outros que tenham alguma deformidade, serão levados a paradeiro desconhecido e 

secreto”. Glauco responde: “É um meio seguro de preservar a pureza da raça dos guerreiros”. 

Já no livro de mesma época, “A Política”, de Aristóteles, existe a seguinte afirmação: “sobre o 

destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei que decida os que serão expostos e 

os que serão criados. Não seja permitido criar nenhuma que nasça mutilada, isto é, sem algum 

de seus membros”. A sociedade clássica segregava de forma violenta as pessoas com 

deficiência, pois a havia uma extrema valorização pela perfeição e eugenia do indivíduo na 

época (Silva & Dessen, 2001). 

 

Poderiam ser “expostos” - abandonados ao relento até a morte (Aranha, 1979, citado por 

Aranha, 1995; Pessotti, 1984) - na visão de Aristóteles, até as crianças nascidas sem 

deficiência caso se buscasse o equilíbrio demográfico. “Posição coerente com as linhas 

mestras aristocráticas e elitistas da Política, mas fatal para as pessoas portadoras de 

deficiências, principalmente quando essas viessem a implicar dependência econômica” 

(Pessoti, 1984, p.4). 
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Em Esparta, consideravam-se subumanas as crianças que apresentassem alguma deficiência 

física ou mental, fazendo com que estas fossem abandonadas ou eliminadas. Estas ideias 

condiziam com a sociedade espartana, com seus ideais atléticos e clássicos (Pessotti, 1984) 

 

Nas regiões europeias, até que houvesse a difusão do cristianismo, as PCD e até as mulheres, 

não tinham sequer status de pessoa. Mais tarde, os ideais cristãos tiveram forte influência na 

vida das PCD, um exemplo disso foi Nicolau, bispo de Myra. Após sua canonização no século 

IV, Nicolau passa a acolher e alimentar crianças com deficiência, vítimas de abandono 

(Pessoti, 1984). 

 

Já na Idade Média, 

caracterizada como fenômeno metafísico e espiritual, a deficiência foi 

atribuída ora a desígnios divinos, ora à possessão do demônio. Por uma 

razão ou por outra, a atitude principal da sociedade com relação ao 

deficiente era de intolerância e de punição, representada por ações de 

aprisionamento, tortura, açoites e outros castigos severos (Aranha, 1995, p. 

65). 

 

Ao longo da idade média, ora a pessoa com deficiência era excluída/eliminada, hora fazia 

parte da sociedade. A deficiência passa a ter caráter ou ‘divino’ ou ‘demoníaco’, fazendo com 

que este pensamento conduzisse o modo como a sociedade trataria a PCD (Silva & Dessen, 

2001). Caracteriza-se, portanto, tal sociedade, pela “ambivalência caridade-castigo” (Silva & 

Dessen, 2001, p. 132). Simultaneamente à ideia do ideal cristão que imperava à época, as 

pessoas com deficiências mentais eram julgadas como filhos das mulheres com o demônio e 

isto justificava a queima tanto da mãe quanto da criança (Schwartzman, 1999). 

 

Sendo assim, com a influência da igreja, a PCD passa a ser considerada possuidora de alma 

(Nogueira, 2008; Pessoti, 1984; Silva & Dessen; 2001), “e, como tal, não pode ser eliminada 

ou abandonada sem atentar-se contra desígnios da divindade” (Pessoti, 1984, p. 4). A prática 

espartana e clássica da “exposição” torna-se, então, inaceitável para os cristãos (Aranha, 

1995; Pessoti, 1984). 

 

Com o fim das práticas de abandono ou eliminação, “muitas pessoas com deficiência 

passaram a ser aceitas como parte de grupos para trabalhar nas terras ou nas casas de famílias. 

Mas sempre quando tinha alguma praga, elas eram culpadas pelo mal social” (Lopes, 2007, 

citado por Laraia, 2009, p. 25). 
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Com a revolução burguesa, ao final do século XV, há a alteração da ideia de homem e de 

sociedade. Consequentemente há a mudança no conceito de deficiência. Esta passa a ter uma 

ligação direta com o sistema econômico: sendo vista como singularidade daqueles que não 

eram economicamente produtivos (Aranha, 1995; Silva & Dessen, 2001). A deficiência deixa 

de ser vista como questão teológica e passa a ser considerada médica (Aranha, 1995; Pessoti 

1984; Silva & Dessen, 2001). 

 

Sendo assim, os conceitos sobre as pessoas com deficiência mental e intelectual e suas 

capacidades de aprendizagem e socialização começam a sofrer alterações. Passa-se a admitir a 

ideia de educabilidade destas pessoas, significando uma verdadeira revolução na teoria e 

prática educacionais (Pessoti, 1984). Contudo, a PCD era considerada alguém inútil ao 

trabalho e um peso na renda familiar. Enviá-la ao asilo era, então, uma forma de protegê-la, 

não a deixando ao relento e garantindo a sua alimentação, “deixando em santa paz a família e 

a sociedade” (Pessoti, 1984, p. 24). Inicia-se então a fase da segregação: 

 

O apego residual do século XVIII a uma noção fatalista da deficiência parece uma 

desesperada tentativa de isentar a família e o poder público do dever de educar os 

amentes e criar instituições adequadas para isso. Já não se pode, justificadamente, 

delegar à divindade o cuidado de suas criaturas deficitárias, nem se pode, em nome da 

fé e da moral, levá-las à fogueira ou às galés. Não há mais lugar para a 

irresponsabilidade social e política diante da deficiência mental, mas, ao mesmo 

tempo, não há vantagens, para o poder político e para o comodismo da família, em 

assumir a tarefa ingrata e dispendiosa de educá-lo. A opção intermediária é a 

segregação; não se pune nem se abandona o deficiente, mas também não se 

sobrecarrega o governo e a família com sua incômoda presença (Pessoti, 1984, p. 25). 

 

A visão cristã transforma a rejeição: de assassinato ou exposição, para proteção-segregação. 

Pessoti (1984) afirma que a Igreja entra no dilema caridade-castigo, em que parte do clero e 

sociedade passam a segregar, através de confinamento, e consideram esta prática como 

caridade visto que um asilo garantiria alimentação e moradia. “Mas, enquanto o teto protege o 

cristão, as paredes escondem e isolam o incômodo ou inútil” (Pessoti, 1984, p. 7). 

 

Nos séculos XVII e XVIII, as leituras de deficiência multiplicam-se fazendo com que diversas 

atitudes sejam tomadas em relação aos cuidados com a PCD:  desde a institucionalização até o 

ensino especial (Aranha, 1995; Silva & Dessen, 2001). Já no século XX, os estudos sobre a 

deficiência são aprofundados e profissionais como Pinel, Itard, Esquirol, Seguin, Froebel 
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entre outros, apresentaram estudos sobre a deficiência, especialmente a mental (Pessoti, 1984, 

Pacheco & Alves, 2007). Supera-se, assim, o entendimento da deficiência como doença, 

passando disto para uma visão de condição ou estado da pessoa (Pacheco & Alves, 2007). 

 

Após a Revolução Industrial e ascensão do capitalismo moderno vê-se a necessidade de 

garantir a quantidade necessária de trabalhadores (Aranha, 1995). Observa-se, neste período, 

uma atitude de maior responsabilidade pública face às necessidades da PCD (Silva, 2001; 

Pacheco & Alves, 2007), elas passam a ser vistas como capazes de desempenhar funções na 

indústria (Pacheco & Alves, 2007), embora existisse, ainda, a “tendência de se manter a 

instituição fora do setor público, sob a iniciativa e sustentação do setor privado” (Aranha, 

1995, p. 66). 

 

Já no século XX, com a implantação do capitalismo moderno, surgem os grandes capitalistas 

detentores de poder cujo objetivo era o aumento do capital. Para o cumprimento de tal 

objetivo, a força de trabalho era determinada por estes, sendo necessário garantir o volume de 

trabalhadores disponíveis. Porém, passa a existir a marginalização da população excedente, e 

não se vê oportunidades reais de mudança (Aranha, 1995). 

 

Multiplicam-se as leituras de deficiência, representadas por diferentes modelos; 

permanece, em certa proporção, o modelo metafísico, coexistente com o modelo 

médico, o modelo educacional, o modelo da determinação social e, aparecendo neste 

final do século, o modelo sócio construtivista ou sócio histórico. A origem do 

fenômeno, portanto, permanece sendo de natureza sócio-político-econômica, embora 

sua leitura seja feita em diferentes dimensões aparentemente desvinculadas desta 

realidade (Aranha, 1995, p. 66). 

 

Neste contexto surge a fase da integração social, nos meados do século XX e especialmente 

após as duas grandes guerras mundiais. Nos Estados Unidos, por exemplo, um número 

crescente de PCD e a ausência de estruturação para lidar com esta parcela da população cria 

uma pressão para que houvesse programas públicos de reabilitação. A sociedade reage com 

um movimento de defesa das pessoas com deficiência no sentido de acabar com a sua 

exclusão e isolamento (Aranha, 1995). 

 

O movimento pela integração social consistia em inserir as PCD nos sistemas sociais como 

educação, trabalho, família e lazer. Este movimento teve como molas propulsoras os 

princípios de normalização e processos de mainstreaming (Sassaki, 1999). 
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O princípio da normalização, que significa a necessidade de incluir a PCD na sociedade mais 

ampla, de forma que ela obtivesse auxílio para chegar aos padrões mais próximos possíveis da 

vida cotidiana das demais pessoas (Aranha, 1995). 

 

O princípio de normalização deu suporte filosófico ao movimento de 

desinstitucionalização e ao movimento da integração social do deficiente, 

responsáveis atualmente, tanto pela retirada dos indivíduos das instituições 

tradicionais, quanto pela implantação de programas comunitários de serviços para 

atender às necessidades dos indivíduos deficientes (Aranha, 1995, p. 68). 

 

Na visão de Silva (2009), normalizar – na família, na educação, na formação profissional, no 

trabalho e na segurança social - significava garantir à pessoa com deficiência os mesmos 

direitos dos demais cidadãos, aceitando-os cada qual com sua própria peculiaridade. Eram 

propostos serviços que colaborassem para o desenvolvimento de suas possibilidades e, assim, 

sua conduta seria parecida com o que se considerava ‘normal’. Já na visão de Sassaki (1999, 

p. 32), a normalização significava criar “ambientes os mais parecidos possível com aqueles 

vivenciados pela população em geral. Fica evidente que se trata de criar um mundo (...) 

separado embora muito parecido com aquele em que vive qualquer outra pessoa. 

 

O processo de mainstreaming, termo que tem sido utilizado sem tradução (Sassaki, 1999), 

significava colocar pessoas com deficiência em ambientes das pessoas em geral. Por exemplo, 

a pessoa com deficiência, estudante, era colocada em classes comuns para fins institucionais. 

O estudante não pertencia a turma alguma, visto que ele era colocado em várias classes: aulas 

de matérias diferentes em turmas de séries diferentes (Robertson, Barousse & Squires, citado 

por Sassaki, 1999). 

 

Vemos, por conseguinte, que tanto o princípio da normalização como o processo de 

mainstreaming foram importantes elementos na aquisição de conhecimentos e 

experiências de integração que, mais tarde, abriram caminho para o surgimento do 

paradigma da inclusão e equiparação de oportunidades (Sassaki, 1999, p. 33). 

 

A prática da integração social, significou um avanço para a sociedade visto que, com ela, 

houve a desinstitucionalização. Por outro lado, inserem-se pessoas com deficiência na 

sociedade somente se estiverem de alguma forma aptas a superar as barreiras físicas 

programáticas e atitudinais que serão encontradas em seu caminho (Sassaki, 1999). 
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A sociedade que pratica a integração social não precisa mudar atitudes, práticas sociais ou 

fazer adaptações. Aceitam as PCD, porém de braços cruzados, sem modificar valores, 

preconceitos nem ambiente físicos. As pessoas com deficiência, por sua vez, usam os serviços 

separadamente (classe separada na escola, horário especial em clubes, por exemplo), 

contornam o espaço público que não é adaptado, são discriminados e sofrem preconceitos. 

Sendo assim, para que se integrem à sociedade, as PCD precisam se adaptar aos costumes e 

meios físicos impostos por ela (Sassaki, 1999, 2005).  

 

Para haver o real respeito à PCD, a sociedade precisa oferecer possibilidades de 

desenvolvimento e sua participação necessita ser um processo que ocorre simultaneamente 

aos esforços da pessoa com deficiência (Pacheco & Alves, 2007). “Este movimento bilateral, 

em que indivíduo e sociedade mobilizam-se paras mudanças, é o que foi chamado de inclusão 

social” (Pacheco & Alves, 2007, p. 246). 

 

A inclusão social é um processo em que há a adaptação tanto da sociedade quanto da pessoa 

com deficiência. A sociedade se modifica de forma a incluir a PCD em seus sistemas sociais 

gerais e, por sua vez, a PCD se prepara para assumir seu papel na sociedade. Juntas e em 

parceria, a sociedade e a PCD buscam formas de entender os problemas, verificar as soluções 

e fazer possível que todos tenham as mesmas oportunidades (Sassaki, 1999).  

 

No ano de 1976 a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou, durante a Assembleia 

Geral das Nações Unidas, que 1981 seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (Brasil, 

1981). Dentre os objetivos principais apresentados, destacam-se: 

- A promoção de esforços no mundo todo para a assistência adequada, treinamento, orientação 

e oportunidades de trabalho; 

- Adaptação dos edifícios públicos e sistemas de transportes; 

- Esclarecer o público dos direitos das PCD; 

- Promover medidas para a prevenção de deficiências bem como possibilitar a reabilitação das 

PCD. 

 

Nos anos seguintes, os países membros do comitê assessor da ONU, aprovaram medidas 

preparatórias, formaram comissões nacionais em cada um destes países, adotaram um plano 

de ação a longo prazo e estabeleceram que o ano de 1981 seria o marco inicial de todo um 

movimento em prol das pessoas com deficiência no mundo (Brasil, 1981). 
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Era sabido, também, da necessidade de dar continuidade às medidas e resoluções criadas para 

o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, bem como garantir sua efetivação à prazos 

longos. Cria-se então, pelo órgão consultivo da ONU, Rehabilitation International, a “Carta 

para os anos oitenta” (Brasil, 1981). 

 

A Carta para os anos 80 foi desenvolvida com base em uma consulta a nível mundial sobre a 

prevenção e reabilitação da deficiência. Ela também define metas de participação das PCD na 

sociedade, com igualdade e o direito de ter uma vida social normal (Silva, 2009).  Dentre os 

destaques da Carta, relatados em Brasil (1981), pode-se dar ênfase nas seguintes:  

- Promoção de programas de prevenção e tratamento das deficiências; 

- Assegurar que a PCD bem como sua família tenham acesso à assistência e apoio de modo 

que tenham uma vida digna e desempenhem um papel construtivo na sociedade; 

- Proporcionar a participação das PCD na vida econômica, político e social de sua 

comunidade bem como garantir que elas tenham oportunidade de trabalho, comunicação e 

acessibilidade; 

- Conscientizar a sociedade quanto ao potencial das PCD. 

 

Já em 1982 a Assembleia Geral da ONU adota o Programa de Ação Mundial para Pessoas 

Deficientes, que teve como objetivo a promoção de medidas eficazes de prevenção da 

deficiência bem como a reabilitação da PCD. Além disso o Programa alerta para a 

importância da igualdade de oportunidades a todos e participação plena das pessoas com 

deficiência na vida social e aconselha a aplicação de seus princípios em todos os países, com 

urgência, independentemente do seu nível de desenvolvimento. 

 

Deste então, o mundo se encontra na fase da Inclusão Social e, com as mudanças políticas, 

sociais e culturais futuras, o modelo de tratamento à pessoa com deficiência poderá evoluir 

positivamente. As diversas posturas adotadas ao longo dos séculos pela sociedade perante à 

PCD (exclusão, segregação, integração social e inclusão social) ilustram o movimento 

histórico da pessoa com deficiência. “Na realidade, estas diferentes visões encontram-se em 

um movimento constante de tensão, coexistindo e interferindo-se mutuamente, visto que, os 

paradigmas mudam de acordo com interferências políticas, sociais, culturais e econômicas em 

cada época, pautados no conhecimento científico vigente” (Pacheco & Alves, 2007, p. 244). 

Será tratado adiante os âmbitos da inclusão social da pessoa com deficiência. 
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2.4 Sobre a sociedade inclusiva e a pessoa com deficiência 

 

Como já visto anteriormente as pessoas com deficiência passaram por um longo processo de 

violência, segregação e preconceito até que se chegasse à inclusão social. A inclusão social é 

um processo de contínua evolução e que deve ser aprendido pela sociedade de forma que ela 

se modifique e seja capaz de atender às necessidades de todos (Sassaki, 1999). 

 

Numa sociedade inclusiva existe uma mudança profunda no comportamento e atitude das 

pessoas. As diferenças entre indivíduos, ao invés de afastarem, enriquecem interações e 

aprendizagem entre os seres humanos (Paula & Costa, 2008). O processo de inclusão, quando 

aplicado nos diversos sistemas sociais (educação, transporte, lazer e outros), faz com que 

possamos falar de educação inclusiva, transporte inclusivo e assim por diante. Sendo assim, 

quando diversos sistemas da sociedade forem inclusivos, poder-se-á dizer que aquela 

sociedade é uma sociedade inclusiva (Sassaki, 1999). 

 

A sociedade inclusiva precisa ser baseada no respeito de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais, diversidade cultural e religiosa, justiça social e as 

necessidades especiais de grupos vulneráveis e marginalizados, participação 

democrática e a vigência do direito (Nações Unidas, 1995, citado por Sassaki, 1999, p. 

166). 

 

Para que a pessoa com deficiência se sinta incluída na sociedade, é importante notar 

mudanças em diversos sistemas sociais: família, escola, ambiente de trabalho, espaços 

públicos, transportes e outros. Os sistemas sociais mais importantes para esta pesquisa serão 

tratados a seguir. 

 

2.4.1 Inclusão social e a família 

 

O primeiro ambiente de relações sociais da criança é a família, que pode oportunizar tanto um 

ambiente adequado quanto inadequado para um crescimento e desenvolvimento sadio e 

funcional (Vieira & Vieira, 2009). É, portanto na família que existe a oportunidade da 

construção de uma sociedade inclusiva, sendo os pais e as próprias pessoas com deficiência os 

principais autores da mudança na sociedade (Paula & Costa, 2008). 
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Para Paula e Costa (2008), a maioria da população não participa ativamente da comunidade na 

qual está inserida, portanto deixa de fazer parte de associações, reuniões de igrejas e escolas. 

Sendo assim, diversos assuntos deixam de ser discutidos. Nas famílias em que nascem 

crianças com deficiência, os pais que não possuem muitas informações não têm condições de 

ação e decisão. Fica, então, à cargo dos médicos, professores, e outros essa responsabilidade. 

 

Numa sociedade inclusiva deve, portanto, haver cooperação entre familiares e profissionais. 

Para que sejam atendidas as necessidades especiais da criança, todos os assuntos devem ser 

discutidos entre todos os envolvidos. “Cabe aos profissionais esclarecer todos os passos dos 

atendimentos que vão ser realizados e o que vai acontecer. A decisão dos familiares deve estar 

baseada em informações dadas por esses profissionais” (Paula & Costa, 2008, p. 7). 

 

Portanto, é imperativo haver a participação da família em qualquer iniciativa de inclusão de 

pessoas com deficiência. “Mesmo porque não há ninguém mais interessado no 

desenvolvimento, na superação, na felicidade e no destino desses seres do que os pais e 

parentes próximos” (Vivarta, 2003, p. 87). Para que a família seja a ponte entre a PCD e a 

esfera da escola, trabalho, serviços de saúde e os direitos, é necessária sua atualização e 

capacitação. “Nesse novo panorama, não cabe a ela manipular, controlar ou tutelar, mas sim 

preparar os filhos para serem cidadãos do mundo” (Vivarta, 2003, p. 87). 

 

Reunidas e organizadas, as famílias das pessoas com deficiência estão cada vez mais 

capacitadas para exercer pressão no âmbito das políticas públicas. Um exemplo disso é que 

muitas leis brasileiras começaram a ser cumpridas graças à pressão das famílias (Vivarta, 

2003). 

 

2.4.2 Inclusão social e a educação 

 

A educação inclusiva e a educação especial valorizam a diversidade e as diferenças e não a 

semelhança entre as pessoas (Brandenburg & Lückmeier, 2013; Lago & Santos, 2011; 

Martins, 2013; Melo & Medeiros, 2007; Oliveira & Neres, 2013; Sanches & Teodoro, 2006; 

Sanchez, 2005; Silveira, Rabello, Bravo & Araújo, 2013). A educação voltada para a 

diversidade é a resposta para um ensino de qualidade para todos (Martins, 2013). 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, proclama que todo ser humano tem 

direito à educação (ONU, 2018). A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), 

Art. 205º dispõe: 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Em 24 de outubro de 1989, o Congresso brasileiro decreta a Lei n. 7.853, que dispõe sobre o 

apoio à pessoa com deficiência, trazendo no Art. 2º que ao Poder Público e seus órgãos cabe 

assegurar à PCD o direito à educação, com tratamento prioritário e adequado. 

 

Na área de educação, esta Lei viabiliza, dentre outras medidas: 

- Incluir a Educação Especial no sistema educacional (com oferta obrigatória e gratuita em 

estabelecimento público de ensino); 

- Introduzir, no sistema educacional, as escolas especiais (privadas ou públicas); 

- Aos educandos com deficiência é garantido os mesmos benefícios que os demais educandos, 

como material escolar, merenda e bolsas de estudo; 

- A matrícula compulsória de pessoas com deficiência que sejam capazes de frequentar o 

sistema regular de ensino. 

 

O Art. 53º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069/1990, dispõe que “a 

criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. Sendo 

assegurado nos incisos I e II, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” e o “direito de ser respeitado por seus educadores”. Já no Art. 55º, o Estatuto 

evidencia os dispositivos legais referidos ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a 

obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. 

 

Após a Declaração de Salamanca em 1994, que trata dos procedimentos padrões para a 

garantia de oportunidades educativas para as PCD (UNESCO, 1994) verifica-se, no Brasil, a 

criação de mais leis que garantam que as pessoas com deficiência também sejam incluídas 

nestes direitos, com atendimento especial e garantindo a igualdade de oportunidades, sem 

discriminação. A Lei de n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

estabelece no Art. 4º, III, o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
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transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de 

ensino”. 

 

A Resolução n. 2/2.000, é considerada um dos documentos de maior importância na defesa da 

educação inclusiva no Brasil (Brandenburg & Lückmeier, 2013), pois “institui as Diretrizes 

Nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na 

Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades” (Resolução n. 2, 2.000). Dentre 

outros aspectos, a Resolução trata da adaptação curricular para o atendimento ao aluno que 

apresentar necessidades educacionais especiais. Promovendo, desta forma, o desenvolvimento 

de suas potencialidades. 

 

Já a Lei n. 10.172/2.001, aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). De acordo com o 

PNE, a educação especial será disponibilizada de três formas: participação nas classes 

comuns, sala especial ou escola especial. As três possibilidades têm como objetivo a oferta de 

educação de qualidade. No texto da Lei, verifica-se a preocupação em promover o esforço 

para que seja mantido, nas classes comuns, o aluno que apresentar “dificuldades comuns de 

aprendizagem, problemas de dispersão de atenção ou de disciplina” (Lei n. 10.172, 2.001). E 

a escola especial seria necessária “quando as necessidades dos alunos assim o indicarem” (Lei 

n. 10.172, 2.001). 

 

O PNE também reconhece a importância do terceiro setor na promoção da educação das 

pessoas com deficiência: 

Certas organizações da sociedade civil, de natureza filantrópica, que envolvem os pais 

de crianças especiais, têm, historicamente, sido um exemplo de compromisso e de 

eficiência no atendimento educacional dessa clientela, notadamente na etapa da 

educação infantil. Longe de diminuir a responsabilidade do Poder Público para com a 

educação especial, o apoio do governo a tais organizações visa tanto à continuidade de 

sua colaboração quanto à maior eficiência por contar com a participação dos pais 

nessa tarefa. Justifica-se, portanto, o apoio do governo a essas instituições como 

parceiras no processo educacional dos educandos com necessidades especiais (Lei n. 

10.172, 2.001). 

 

O Decreto n. 6.949/2009, que “Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo”, em seu Art. 24º, inciso I: 

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para 

efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os 

Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem 

como o aprendizado ao longo de toda a vida. 
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Ainda no texto do Art. 24º da Lei n. 6.949/2009, destaca-se que: 

- Elas não sejam excluídas do sistema educacional devido à sua deficiência; 

- Elas tenham acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito; 

- Adaptações sejam providenciadas de acordo com as necessidades de cada um; 

- Elas podem receber apoio individualizado para facilitar sua efetiva educação e maximizar o 

desenvolvimento acadêmico e social; 

- Haverá medidas que tornem plena e igual a sua participação no sistema de ensino e na vida 

em comunidade; 

- As PCD terão direito ao acesso ao ensino superior em geral, sendo assegurada a provisão de 

adaptações necessárias. 

 

Em 6 de julho de 2015 entra em vigor a Lei n. 13.146 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nela, destaca-se o 

Capítulo IV – do Direito à Educação: 

 

O artigo 27 desta Lei estabelece que a PCD tem o direito a educação e é 

“assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo 

de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem”. 

 

No Art. 28 da Lei, pode-se destacar os deveres do Estado e família em garantir o acesso da 

PCD à educação de qualidade, estando ela protegida de violência, negligência e preconceito. 

O texto afirma, dentre outras questões importantes, que é dever do poder público assegurar e 

acompanhar ações como a melhora constante dos sistemas educacionais, medidas individuais 

e coletivas que ampliem o desenvolvimento social, acadêmico e profissional dos estudantes. É 

importante, também neste artigo, a adoção de medidas que favoreçam o desenvolvimento em 

diversos aspectos, levando em conta a inclusão social e a individualidade de cada um.  

Já no Art. 30, que trata dos processos seletivos para ingresso e permanência em cursos de 

graduação e educação profissional e tecnológica, destacam-se a adoção do atendimento 

preferencial, provas adaptadas, recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva adequados e a 

flexibilização do tempo, tanto para provas de seleção quanto para atividades acadêmicas. 
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Constata-se, portanto, que a sociedade brasileira anseia pela oferta de oportunidades 

educacionais iguais a todos os alunos, valorizando caso a caso quando se trata das pessoas 

com deficiência e suas particularidades. Porém, um expressivo número de PCD ainda passam 

por dificuldades para conseguir ingressar na escola e conquistar a aprendizagem inclusiva que 

seja de acordo com as suas necessidades de educação especial (Melo & Medeiros, 2007). 

 

Para Oliveira e Neres (2013), a escola não tem conseguido efetivar a sua função, pois o 

modelo da legislação revela-se inatingível quando exige o enquadramento do aluno às suas 

determinações. Para ela, a escola vai se arranjando e se forjando através do conflito entre o 

dia a dia e a proposição política, por isso é necessária a reflexão a respeito da política 

educacional atual e o dever conferido à escola. 

 

Já para Martins (2013), o projeto educacional não deve ser definido apenas pelos dispositivos 

legais, mas sim pela forma como a legislação é operacionalizada na prática escolar. “Os 

sistemas escolares necessitam, diante disso, construir meios eficazes para ministrar um ensino 

de qualidade aos seus alunos, sem discriminação de qualquer tipo” (Martins, 2013, p. 930). 

 

Macedo (2005), citado por Lago (2011), afirma que existe uma contradição entre as escolas 

tradicional e nova, visto que a escola tradicional é baseada na cultura de semelhanças, de 

padronização, enquanto a nova escola, inclusiva, é disciplinada pelo trabalho com as 

diferenças e marcada pela compreensão. 

 

E, apesar de todo o movimento social existente e a proteção das leis, a proposta da inclusão 

ainda encontra diversos obstáculos (Melo & Medeiros, 2007). No ensino superior, por 

exemplo, são muitas as barreiras que os alunos com deficiência podem encontrar. Alguns 

deles são a falta de acessibilidade, de recursos pedagógicos, de equipamentos que ajudariam 

no processo de aprendizagem e o preconceito que prejudicam a inclusão escolar (Melo & 

Medeiros, 2007). 

 

A inclusão escolar não é tema aceito com unanimidade na sociedade. Existe, de acordo com 

Mantoan (2003), um movimento de pais e alunos sem deficiências que são contra a inclusão 

escolar. Estas pessoas acreditam que a qualidade do ensino das escolas terá pior qualidade se 

os alunos com deficiência forem recebidos por elas. 
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Ainda assim, há esperança de que haja a plena inclusão e cada vez mais pessoas, com 

deficiência ou não, poderão se sentir uma parte importante na escola e não uma parte a ser 

tolerada ou de convivência obrigatória. O processo de inclusão social é dinâmico e está em 

constante construção, sendo fundamental efetivação práticas que levem em consideração as 

mudanças da sociedade (Lorenzo & Silva, 2017). Forest & Pearpoint (1992), citado por 

Sanchez (2005), afirmam que “a inclusão assume que a convivência e a aprendizagem em 

grupo são a melhor forma de beneficiar a todos, não somente às crianças rotuladas como 

diferentes”. A inclusão escolar é importante não somente como um direito, mas sim quando se 

considera a diversidade como uma forma de aprendizado em comum e como valor crucial 

para a mudança dentro da escola (Sanchez, 2005).  

 

A seguir será tratada a inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

 

2.4.3 Inclusão social e o mercado de trabalho 

 

A inclusão social no mercado de trabalho não é, ainda, totalmente satisfatória para as PCDs 

(Aoki, Souto & Oliver, 2018; Araújo, Escobal & Goyos, 2006; Araújo & Schmidt, 2006; 

Bodart, Romano & Chagas, 2016; Coutinho, Rodrigues & Passerino, 2017; Fernandes & 

Silva, 2008; Lima & Jurdi, 2014; Lorenzo & Silva, 2017; Monteiro, Oliveira, Rodrigues & 

Dias, 2011; Silva, Furtado, & Andrade, 2018). Sabe-se, porém, que o trabalho pode 

proporcionar satisfação, autonomia e independência às pessoas com deficiência (Coutinho, 

Rodrigues & Passerino, 2017; Fernandes & Silva, 2008; Silva, Furtado, & Andrade, 2018). 

 

Em 1925, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), já reconhecia as necessidades das 

pessoas com deficiência (Melo, 2004), recomendando sua habilitação e reabilitação 

profissional (Schwarz & Haber, 2009). Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos preconiza o direito ao trabalho à todas as pessoas, com condições iguais, salário 

equivalente por mesmo trabalho e sem discriminação. (ONU, 2018). 

 

No Brasil, o trabalho faz parte dos direitos sociais (Constituição da República Federativa do 

Brasil, 1988), e o trabalhador que possuir alguma deficiência não pode ser discriminado no 

que se refere aos critérios de admissão e salário (Decreto-Lei n. 5.452, 1943, Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988). 
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A Lei n. 7.853/1989, dispõe sobre o apoio à pessoa com deficiência, apresentando no Art. 2º 

que, ao Poder Público e seus órgãos, cabe assegurar à PCD o direito ao trabalho. No inciso III, 

área de formação profissional e do trabalho viabiliza, dentre outras medidas: 

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, 

em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração 

Pública e do setor privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres 

integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de 

deficiência.  

 

Em 11 de dezembro de 1990, foi aprovada a Lei n. 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos. O Art. 5º, § 2º determina que 

Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em 

concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte 

por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

 

Apesar de ser garantido por lei o direito ao trabalho para todas as pessoas, inclusive as 

pessoas com deficiência, sabia-se que ainda havia barreiras que impediam que as PCD 

ascendessem ao mercado de trabalho. Cria-se, então, a Lei n. 8.213/1991, conhecida como Lei 

de Cotas, que estabelece a reserva legal de vagas nas empresas para este público. Para 

Schwarz e Haber (2009), “o Brasil demorou para dar-se conta desse direito fundamental”. 

Para a autora, a Lei de Cotas é resultado da luta das próprias pessoas com deficiência, “que 

exigiram uma medida mais efetiva do Poder Público para eliminar as desigualdades 

acumuladas no tempo” (Schwarz & Haber, 2009, p. 20). 

 

A Lei de Cotas, porém, só ganha eficácia após o Decreto n. 3.298/1999. “Um atraso de quase 

sete décadas para atender às recomendações da OIT”. 

 

No Art. 36º do Decreto n. 3.298/1999, tem-se que: 

A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco 

por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com 

pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 
I - Até duzentos empregados, dois por cento; 
II - De duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 
III - De quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 
IV - Mais de mil empregados, cinco por cento. 

 

Apesar do avanço que esta lei representa, para Silva, Prais e Silveira (2015), existem 

dificuldades por parte das empresas, no cumprimento das cotas, pois a quantidade de PCD 
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contratadas é muito menor do que o que foi definido pela legislação, sobrando vagas. Apesar 

do crescimento da participação das PCD no mercado de trabalho formal, 0,70% em 2012, 

0,73% em 2013, 0,77% em 2014, 0,83% em 2015 (Ministério do Trabalho e Emprego, 2016) 

e 0,93% em 2016 (Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 2018), a quantidade de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal ainda não atinge 1% do total de PCD. 

 

Em 2017, a i.Social, em parceria com a Catho, a ABRH Brasil e a ABRH-SP, realizou a 

pesquisa “Expectativas e Percepções sobre o Mercado de Trabalho para Pessoas com 

Deficiência 2017”, que teve como ponto de vista os profissionais de recursos humanos, as 

pessoas com deficiência e alta liderança de empresas. Dentre outros aspectos da pesquisa, foi 

perguntado ao público participante se eles conheciam a Lei de Cotas (Lei n. 8.213, 1991). As 

respostas podem ser vistas na Figura 1: 

 

 
Figura 1. Você conhece a Lei de Cotas (nº 8.213/91) para pessoas com deficiência? 
Fonte: De “Pesquisa i.Social Comparativa: Expectativas e Percepções sobre o Mercado de Trabalho para Pessoas 

com Deficiência 2017” de i.Social (2017). Recuperado de https://isocial.com.br/isocial-download.php  

 

De acordo com a figura1, pode-se perceber que os profissionais de recursos humanos estão 

representados pela cor azul, na cor verde, está representada a alta liderança de empresas e, 

pela cor vermelha, tem-se as pessoas com deficiência. É curioso perceber que, em 2017, 30% 

da alta administração sequer conhecia a Lei de Cotas, e que 43% dos profissionais de recursos 

humanos já a conheciam bem, demonstrando, desta forma um descompasso coexistindo 

dentro da própria empresa. 

 

Para o i.Social (2017), para que haja um processo de inclusão satisfatório, se faz importante 

que todos os envolvidos tenham conhecimento das leis que regem a inclusão das pessoas com 

https://isocial.com.br/isocial-download.php
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deficiência. Desta forma, as ações inclusivas existentes serão aprimoradas ou surgirão novos 

caminhos para a consumar o processo de inclusão. 

 

A inclusão, também, não se faz apenas para cumprir a obrigação legal, sendo necessário 

entender que todos serão beneficiados no processo de inclusão (Schwarz & Haber, 2009). 

Porém, infelizmente ainda é realidade o fato de empresas contratarem as PCDs apenas para o 

cumprimento da Lei de Cotas. A Figura 2 mostra a continuação da pesquisa realizada pela 

i.social: 

 

 
Figura 2. As empresas contratam pessoas com deficiência para: 
Fonte: De “Pesquisa i.Social Comparativa: Expectativas e Percepções sobre o Mercado de Trabalho para Pessoas 

com Deficiência 2017” de i.Social (2017). Recuperado de https://isocial.com.br/isocial-download.php  

 

Pode-se perceber, na Figura 2, que quando questionados do motivo de contratação de pessoas 

com deficiência, os três públicos (profissionais de recursos humanos, a alta liderança e as 

PCDs), em sua maioria, responderam que as contratações ocorrem para o cumprimento da Lei 

de Cotas. A prática de contratações apenas para o cumprimento da Lei não retira as 

dificuldades que a PCD encontra para buscar um trabalho e contribui para a criação de uma 

imagem negativa em relação a este público, uma ideia de que a PCD não tem competência 

para disputar uma vaga em igual condição com o restante dos candidatos (Tanaka & Manzini, 

2005). 

 

Apesar de previsto em lei, nem sempre as PCDs conseguem ingressar no mercado de trabalho. 

As causas variam. Empresas relatam, em alguns momentos, a falta de compromisso, 

assiduidade e pontualidade das pessoas com deficiência. Porém, é necessário verificar que a 

https://isocial.com.br/isocial-download.php
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PCD necessita, muitas vezes, de tratamento especializado para a sua condição, tanto para uma 

qualidade de vida melhor quanto para que o trabalho seja exercido com mais produtividade 

(Silva, Prais & Silveira, 2015). Desta forma, a PCD pode necessitar de horários mais flexíveis 

para o seu bem-estar e para poder fazer parte das empresas inclusivas (Sassaki, 1999). 

Outras causas apontadas são a falha no processo de formação e qualificação profissional 

(Tanaka & Manzini, 2005), preconceito e discriminação, falta de acessibilidade e adaptação 

ao ambiente de trabalho (Silva, Prais & Silveira, 2015; Bodart, Romano & Chagas, 2016; 

Silva, Furtado & Andrade, 2018). 

 

Desta forma, para que ocorra a inclusão no mercado de trabalho, são necessários dois 

requisitos: adequação de ambientes da empresa e a mudança de atitude, tanto de gestores 

quanto de colegas de trabalho, para o acolhimento dos trabalhadores com deficiência (Bodart, 

Romano & Chagas, 2016; Schawrz & Haber, 2009), ambos requisitos são previstos em lei. 

 

No Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, 2015), Art. 34º, “o direito ao trabalho 

de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas”. 

 

Destaca-se, neste artigo, que: 

- O ambiente de trabalho deve ser inclusivo; 

- O direito à igualdade de oportunidades, tanto de participação de treinamentos, planos de 

carreira, promoções e outros, quanto igual remuneração por trabalho de igual valor, 

bonificações e incentivos profissionais; 

- É rejeitada a discriminação em razão de sua condição, em qualquer etapa que envolve o 

trabalho e a carreira. 

Dentre outros direitos, a mesma lei garante, no tocante ao trabalho, que a PCD tem direito de: 

- Habilitação e reabilitação profissional para o ingresso ou continuidade no mercado de 

trabalho; 

- Colocação competitiva e oportunidades iguais às demais pessoas, mesmo que seja necessário 

fornecer recursos de tecnologia assistiva e adaptação do ambiente. 

 

A Lei preconiza que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar, com prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes, dentre outros, à profissionalização e ao trabalho (Lei n. 

13.146, 2015). Para Silva, Furtado e Andrade (2018), a Lei n. 13.146/2015 representa um 
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avanço, pois garante direitos na esfera do trabalho, mas também nas esferas da “educação, 

acessibilidade e no combate ao preconceito e à discriminação”. 

 

O Brasil avançou significativamente no que tange os direitos legais das pessoas com 

deficiência. Todavia, sabe-se que a presença de leis não é garantia de inclusão social, 

particularmente no mercado de trabalho. Se faz necessário, então, conscientizar a população 

da importância da inclusão social das PCDs, para que haja a compreensão do cenário atual e 

de suas próximas transformações (Bodart, Romano & Chagas, 2016). Sendo assim, a inclusão 

social no mercado de trabalho, daquelas pessoas que em algum momento estiveram em 

desvantagem é uma urgência humanitária para desfazermos as desigualdades de acesso, que 

excluem e rebaixam as pessoas da vida social. Desta forma, para chegarmos à uma sociedade 

igualitária, se faz necessária inclusão de todos, de forma satisfatória, no mercado de trabalho, 

compreendendo e respeitando suas expectativas e/ou anseios (Chiavenato, 2005, citado por 

Bodart, Romano & Chagas, 2016). 

 

Percebe-se, também, um avanço na quantidade de pessoas com deficiência ocupando o 

mercado de trabalho. De acordo com o ministério do trabalho, os empregos formais das 

pessoas com deficiência vêm aumentando ao longo dos anos, como pode ser visto na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Emprego segundo tipo de deficiência 
Tipo 

Deficiência 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Física 166.690 174.207 170.468 181.464 192.432 200.794 204.554 212.878 230.345 

Auditiva 68.819 73.579 74.385 78.078 78.370 79.389 80.390 83.196 87.992 

Visual 17.710 21.847 26.119 33.505 39.580 46.913 53.438 62.135 74.314 

Intelectual 15.606 18.810 21.317 25.332 29.132 32.144 34.168 36.661 43.292 

Múltipla 3.845 4.144 4.696 5.490 6.708 8.108 7.287 7.657 9.162 

Reabilitado 33.343 32.704 33.311 33.928 35.100 35.907 38.684 38.812 41.651 

Total 306.013 325.291 330.296 357.797 381.322 403.255 418.521 441.339 486.756 

Adaptado de “Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2018”, de Ministério da Economia. 

 

Através da tabela 1, pode-se perceber que no Brasil, o total de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho formal manteve-se crescente do ano de 2010 até o ano de 2018. O total 

de PCD no mercado de trabalho formal é equivalente a 1% do estoque total (Ministério da 

Economia, 2019). A boa notícia é que, apesar de ser um número relativamente pequeno de 

trabalhadores, ele vem aumentando ao longo dos anos: de 2010 a 2018 houve crescimento de 
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180.743 postos de trabalho formais para pessoas com deficiência. No caso da pessoa com 

deficiência intelectual, houve aumento de 18,9% nos postos de trabalho de 2017 a 2018. 

 

Para Piovesan (2008, p. 890), “as ações afirmativas devem ser compreendidas não somente 

pelo prisma retrospectivo – no sentido de aliviar a carga de um passado discriminatório –, mas 

também prospectivo – no sentido de fomentar a transformação social, criando uma nova 

realidade”. Tendo visto que a inclusão social começa com o apoio da família, a importância 

da inclusão social na educação para a formação de cidadãos, e como é necessária a inclusão 

no ambiente de trabalho, em seguida serão tratadas questões sobre a acessibilidade e como ela 

é importante para a inclusão social. 

 

2.4.4 A importância da acessibilidade para a inclusão social 

 

Circular pelas cidades se tornou uma verdadeira aventura para todas as pessoas. Imagina-se, 

então, como são os desafios que as pessoas com deficiência encontram nos centros urbanos 

(Vivarta, 2003).  

 

A acessibilidade, assim como a inclusão escolar e a inclusão no mercado de trabalho, também 

é tema destacado por diversos autores. Dentre outros, encontrados nos renomeados 

periódicos, destacam-se: Barbosa (2016); Bock, Gesser e Nuernberg (2018); Ciantelli e Leite 

(2016); Corrêa e Manzini (2012); Flor, Vanzin e Ulbricht (2013); Gasparoto e Alpino (2012); 

Lamônica, Araújo-Filho, Simonelli, Caetano, Regina e Regiani (2008); Pivetta, Saito e 

Ulbricht (2014); Ribeiro e Tentes (2016); Rocha, Desidério e Massaro (2018) e Silva (2018); 

Santarosa, Conforto e Basso (2012). 

 

Alguns documentos jurídicos brasileiros que tratam da acessibilidade são:  

- Constituição da República Federativa do Brasil (1988) dispõe, no Art. 5º, inciso XV, o 

direito à livre locomoção. No Art. 227, inciso II, o atendimento especializado à PCD bem 

como a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Já no Art. 244, a lei 

estabelece a adaptação de logradouros, edifícios públicos e veículos de transporte coletivo, 

garantindo o acesso adequado das pessoas com deficiência. 

- O Decreto n. 3.298/1999, em seu Art. 19º esclarece que, para a promoção da inclusão social, 

os ambientes devem ser adaptados de forma que haja autonomia pessoal e melhoria funcional. 
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- A Lei n. 7.853/1999, em seu Art. 2º, declara que se deve adotar e executar, dentre outras, 

normas na área das edificações que garantam a sua funcionalidade e permitam o acesso das 

PCD a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. 

 

O Decreto n. 5.296/2004 regulamenta as Leis n. 10.048 de 2000 (tratando da prioridade de 

atendimento, e n. 10.098/2000 (estabelecendo normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade), esta última conhecida como a Lei da Acessibilidade. Este 

Decreto conceitua a acessibilidade como sendo a  

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto n. 5.296, 2004, Art. 8º). 

 

Neste Decreto, pode-se destacar o Art. 61, que denominam as “ajudas técnicas” como sendo 

“produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados 

para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida”. 

 

Tendo em vista a segurança, a regulamentação e para facilitar o acesso às ajudas técnicas 

(consequentemente havendo a melhoria na acessibilidade, o decreto também determina que: 

- as ajudas técnicas precisarão ser certificadas por órgãos competentes, que precisarão levar 

em consideração a opinião das entidades que representam as PCDs; 

- os tributos para importação de equipamentos para as ajudas técnicas poderão ser isentos ou 

reduzidos e os equipamentos de ajudas técnicas passam a ser sujeitos a dedução de imposto de 

renda; 

- haverá esforço para o apoio científico e incrementar a formação de profissionais na área de 

ajudas técnicas; 

 

Destaca-se, também, neste Decreto, a preocupação com o atendimento prioritário, que 

compreende o tratamento diferenciado e atendimento prioritário às PCD. No Art. 6º, o 

Decreto estabelece que sejam providenciados assentos de uso preferencial, acessibilidade nos 

espaços, adaptação para a recepção e atendimento às pessoas em cadeiras de rodas, 

sinalização ambiental para a orientação deste público, dentre outros. 
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Em 2012 passa a vigorar a Lei 12.587 que, dentre outras providências, institui as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana – instrumento da política de desenvolvimento 

urbano. Um dos objetivos desta Lei é a organização dos modos de transporte, a infraestrutura 

e o serviços para a melhoria da acessibilidade e mobilidade de pessoas nos municípios. 

 

Pode-se destacar, na Lei 12.587/2012, o Art. 5º, que afirma que a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, dentre outros princípios, está fundamentada na acessibilidade universal; 

na equidade no acesso ao transporte público e na segurança no deslocamento das pessoas. E 

no Art. 7º que anuncia como objetivos da a Política Nacional de Mobilidade Urbana, dentre 

outros, a redução de desigualdades para a promoção da inclusão social e a melhoria das 

condições urbanas para a promoção da acessibilidade e mobilidade. 

 

Outros termos desta Lei que são de interesse das PCD: 

- é de direito dos usuários ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional 

de Mobilidade Urbana; 

- O Plano de Mobilidade Urbana, sendo o instrumento de efetivação da a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, promoverá a acessibilidade para as PCDs; 

 

Já no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146, 2015), pode-se destacar: 

- Art. 37 - institui que para a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho é importante que 

sejam atendidas as regras de acessibilidade e que o ambiente seja adaptado caso necessário; 

- Art. 55 – projetos dedicados ao meio físico, transporte, informação e comunicação, serviços, 

equipamentos, instalações abertas ao público, devem estar de acordo com as normas de 

acessibilidade; 

- Art. 79 – a PCD tem direito à justiça e, sempre que requeridos, são garantidos adaptações e 

recursos de tecnologia assistiva. 

 

A acessibilidade é, portanto, assunto de extrema importância no que diz respeito à inclusão 

social, visto que a inclusão das PCDs na sociedade implica na maior autonomia, 

independência e aptidão para a realização na vida destas pessoas (Laraia, 2009). Sendo assim, 

sem acessibilidade não há a inclusão social em diversos aspectos da sociedade, pois ela 

transforma ambientes para que possam ser acessados por todos. 
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Ao sentido inverso, o pensamento inclusivo acaba por contribuir para que a sociedade faça as 

devidas transformações nos ambientes físicos – espaços públicos e privados, equipamentos, 

meios de transporte - e na mente das pessoas, desta forma também até da própria PCD 

(Sassaki, 1999). 

 

Para Sassaki (2005), existem seis dimensões da acessibilidade: 

1ª Acessibilidade arquitetônica: em que os ambientes internos, externos e transportes 

coletivos não possuam barreiras físicas; 

2ª Acessibilidade comunicacional: sem barreiras na comunicação seja por língua de sinais, 

textos em braile, textos com letras ampliadas, a acessibilidade digital e outras tecnologias 

assistivas para comunicação; 

3ª Acessibilidade metodológica: adaptações curriculares, novos conceitos de avaliação de 

aprendizagem e educação; 

4ª Acessibilidade instrumental: sem barreiras para o uso de instrumentos didáticos, de 

atividades da vida diária e de lazer, esporte e recreação; 

5ª Acessibilidade programática: sem barreiras invisíveis embutidas na legislação, em 

regulamentos e em normas de um geral; 

6ª Acessibilidade atitudinal: criação de meios de conscientização e sensibilização para a 

melhor convivência de todos com a diversidade, o que resulta em menos preconceito e 

discriminação.  

 

Na Lei n. 13.146/2015, o Art. 3º, inciso IV considera que as barreiras são: 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 

 

Ainda neste artigo, a Lei classifica as barreiras em: 

- urbanísticas: nas vias e espaços de uso coletivo; 

- arquitetônicas: presentes nas edificações; 

- nos transportes: em sistemas e meios de transporte; 

- nas comunicações e informação: obstáculos que impossibilitem a comunicação e troca de 

informações por sistemas ou tecnologias; 

- atitudinais: comportamentos que neguem a possibilidade de participação da pessoa com 

deficiência em igualdade com as demais pessoas; 
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- barreiras tecnológicas: atrapalham ou impossibilitam o alcance da PCD às tecnologias. 

 

Para evitar a existência de barreiras físicas, existem as normas de acessibilidade criadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A NBR 9050/2004 (ABNT, 2004, p. 1) 

tem como objetivo estipular parâmetros técnicos para a construção ou reforma de 

“edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade”, 

levando em consideração o uso (ou não) de aparelhos específicos como cadeiras de rodas, 

aparelhos de apoio e outros.  Seguindo a norma, a construção ou reforma torna o ambiente 

acessível à maior quantidade de pessoas, independentemente de sua condição de mobilidade. 

 

A remoção de barreiras em geral é, portanto, fundamental para que a acessibilidade seja 

alcançada, consequentemente importante para que haja a inclusão social (Gasparoto & 

Alpino, 2012; Pivetta, Saito & Ulbricht, 2014; Barbosa, 2016; Ciantelli & Leite, 2016; 

Ribeiro & Tentes, 2016). As barreiras impedem a real convivência de todos com a 

diversidade. 

A seguir será caracterizado o terceiro setor, a deficiência intelectual e, posteriormente, a 

APAE-SL. 

 

2.5 Sobre o terceiro setor 

 

Como visto anteriormente, sabe-se que no Brasil o primeiro setor é representado pelo Estado, 

o segundo setor é representado pelo mercado e o terceiro setor é representado pela sociedade 

civil. Para Santos, Oliveira e Rocha (2012), a classificação em primeiro, segundo e terceiro 

setores pode ser considerada apenas para fins didáticos uma vez que, na realidade os setores 

estão profundamente interligados e dependem entre si. Desta forma os três setores, em 

conjunto, estão em constante diálogo e transformação. 

 

Em 1945 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) afirmava, em sua Constituição, que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, 

então é também nas mentes dos homens que deve ser construída a paz. A falta de dignidade, a 

ignorância, preconceito e doutrina da desigualdade, resultaram na grande guerra, que foi 

tornada possível quando os homens fecharam os olhos para os princípios democráticos da 

dignidade, da igualdade e do respeito mútuo (UNESCO, 2002). 
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Naquela época a UNESCO já alertava que: “o crescimento econômico é indispensável, mas 

não suficiente, que o desenvolvimento político é indispensável, mas tampouco suficiente, e 

que a solidariedade moral e intelectual da humanidade é o fundamento insubstituível para a 

paz e a segurança coletivas” (Kliksberg, 1998, p. 7). 

 

Compreender as origens e a evolução histórica do que hoje se chama terceiro setor é crucial 

para que se saiba como atuam as organizações que o compõe. Elas tiveram origem na Europa, 

América do Norte e até na América Latina, nos séculos XVI e XVII. Inicialmente, os 

trabalhos do terceiro setor tinham grande ligação com o trabalho religioso (Albuquerque, 

2006). 

 

A partir dos anos 1800 a sociedade civil cria uma forma peculiar de trabalho: Igreja e Estado 

determinavam seus limites, horizontes e atividades, desta forma, as organizações adotam 

características como a “participação massiva e politizada e hierarquia centralizadora e 

controladora” (Albuquerque, 2006, p. 22). 

 

Ao longo dos séculos XIX e XX, com as transformações na estrutura e o papel do Estado, as 

organizações sociais também são modificadas no que diz respeito ao seu desenho e na sua 

relação com o Estado e Governo (Albuquerque, 2006). 

 

As organizações sociais foram prejudicadas quando, por algumas décadas, houve a ideia de 

centralização do Estado, em que este assumisse desde o planejamento até a execução de todas 

as funções. Desta forma, marginalizada e subestimada, a sociedade civil é posta de lado 

enquanto a gestão centralizada fica muito distante das exigências da realidade (Kliksberg, 

1998). 

 

O “pêndulo”, então, gira em outra direção: destacando-se a oposição entre Estado e mercado, 

parte-se para a ideia de “Estado mínimo”. Sob essa concepção, o Estado é visto como um 

estorvo e suas funções deveriam ser mínimas, sem interferências no mercado (Kliksberg, 

1998). No ápice do Estado liberal percebe-se o distanciamento entre o Estado e a Sociedade 

(Albuquerque, 2006). 
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O Estado “deveria deixar o desenvolvimento entregue ao mercado e a ‘mão invisível’” 

(Kliksberg, 1998, p. 38). O esforço em reduzir o tamanho do Estado também ocasionou 

implicitamente a subestimação da sociedade civil (Kliksberg, 1998).  

 

Todavia, após a Primeira Guerra Mundial, a crise do Estado Liberal transforma esta situação: 

O pensamento liberal pressupõe um papel mais ativo do Estado de Bem-Estar Social 

(Welfare State) nos âmbitos econômico, social e cultura, numa clara tentativa de 

reaproximação entre o Estado e a sociedade. Já o Estado Socialista apresenta-se como 

poder da classe trabalhadora em forte oposição ao individualismo (Albuquerque, 

2006, p. 22). 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, ocorrem mudanças políticas, sociais e econômicas, 

gerando “mudanças no centro de poder, revolução nos sistemas de comunicação e aumento da 

produtividade agrícola e industrial” (Albuquerque, 2006, p. 23). Contudo, tal situação também 

provocou, de acordo com o autor, “o aumento da pobreza, da violência, de doenças, da 

poluição ambiental e de conflitos religiosos, étnicos, sociais e políticos”. 

 

Para Kliksberg (1998), a experiência vivida pela humanidade comprova que o tamanho do 

Estado não interfere na busca pelas soluções que estão sendo procuradas e os modelos 

teóricos conflitam com a realidade percebida. Portanto, a discussão deveria ser em torno da 

função do Estado e como muni-lo de capacidades de gestão para que seja eficiente. O autor 

revela que as sociedades que superaram a antinomia Estado versus mercado, são as que 

avançaram positivamente na questão social, pois elas integraram a sociedade civil nos 

esquemas de cooperação entre Estado e mercado. 

 

Nestes esquemas identifica-se que, entre Estado e mercado, existe uma ampla gama de 

organizações, que inclui, entre outras, os ‘espaços de interesse público’, entidades que 

cumprem fins de utilidade coletiva, mas que não fazem parte do Estado nem do 

mercado, (...) as organizações não-governamentais, as organizações sociais 

voluntárias de base religiosa, (...) o voluntariado e outras formas de agrupamento de 

esforços da sociedade civil de múltiplas características. Trata-se, na nova concepção, 

de se “somar” as funções-chave para a sociedade vinculadas com demandas como as 

que foram antes expostas, e outras que Estado pode desempenhar, as potencialidades 

do mercado e as múltiplas contribuições que podem provir da sociedade civil 

(Kliksberg, 1998, p. 45). 

 

Entendendo, portanto, a fundamental presença do terceiro setor na sociedade, pode-se 

caracterizar as organizações pertencentes a ele como entidades jurídicas em que não há fins 

lucrativos. 
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No Brasil existem dois grupos de pessoas jurídicas: as de direito público e de direito privado. 

De acordo com o Código Civil (Lei n. 10.406, 2002), as pessoas jurídicas de direito privado 

podem ser organizadas em associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, 

partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada (Eirelis). Já para França 

et al (2015), os sindicatos, confederações, federações, serviços sociais autônomos, são 

exemplos de outras pessoas jurídicas de direito privado existentes no Brasil. Destas 

organizações, as únicas cujas existências legais não sejam para fins lucrativos ou econômicos, 

são as fundações e associações (França et al, 2015). 

 

As fundações, de acordo com o Art. 62 do Código Civil (Lei n. 10.406, 2002), somente 

poderão constituir-se para fins de: I – assistência social; II – cultura, defesa e conservação do 

patrimônio histórico e artístico; III – educação; IV – saúde; V – segurança alimentar e 

nutricional; VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos; VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e 

dos direitos humanos e IX – atividades religiosas. 

 

Já as associações, de acordo com o Art. 53 do Código Civil (Lei n. 10.406, 2002), constituem-

se “pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”. 

 

Na atualidade, sabe-se do crescimento do terceiro setor no Brasil e no mundo. O terceiro setor 

vem trabalhando em diversas causas, muitas vezes cumprindo um papel que deveria ser do 

Estado ou fazendo pressão para que ele cumpra suas obrigações, emerge como prestador de 

serviços à sociedade, promovendo direitos e atendendo objetivos públicos que o Estado não 

contempla (Santos, Oliveira & Rocha, 2012). 

 

As entidades do terceiro setor, independentemente da causa a qual defendem, têm algo em 

comum: as pessoas que ali trabalham desejam causar um impacto positivo na vida das pessoas 

(Tozzi, 2017). A sociedade civil, para Tozzi (2017), promove um conjunto de ações que 

colaboram com a aplicação de políticas públicas. Juntos, o Estado, mercado e sociedade civil, 

formam as bases da sociedade. Cada um à sua maneira, os três setores têm interseções entre si 

e colaboram com o seu funcionamento. 
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Também para Drucker (1992) todas as organizações do terceiro setor tem algo em comum, e 

não se trata do fato delas serem não-governamentais, muito menos o fato delas serem sem fins 

lucrativos. A questão que coloca as organizações do terceiro setor em interseção é um 

“produto” chamado ser humano mudado. Estas organizações são propulsoras da 

transformação humana. “Seu produto é um paciente curado, uma criança que aprende, um 

jovem que se transforma em um adulto com respeito próprio; isto é, toda uma vida 

transformada” (Drucker, 1992, prefácio). 

 

Cada organização do terceiro setor tem uma missão que norteia a sua existência, é a razão de 

sua existência. A missão da organização precisa ser revisada sempre que necessário e nunca 

esquecida, dado que é a partir dela que a entidade conseguirá fazer a diferença na vida das 

pessoas. Além disso, o motivo de existência de uma organização pode se perpetuar por muito 

tempo, pois enquanto existir a humanidade, sempre existirá a necessidade de cuidados com 

doentes, apoio à juventude, reabilitação e compaixão (Drucker, 1992). 

 

Enquanto existir a humanidade, para Drucker (1992), haverá a necessidade de cuidados com o 

ser humano. Para ele, mesmo que a sociedade esteja bem, ainda existirão questões de saúde e 

reabilitação, de drogas e alcoolismo, a serem resolvidas, ainda existirá a necessidade de 

serviços que auxiliem no aprendizado e formação de caráter para os jovens. 

Um exemplo brasileiro de entidade do terceiro setor que se destaca pela excelência dos 

serviços e pelo volume de pessoas atendidas é a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). Será vista mais detalhadamente a APAE da cidade de Sete Lagoas, 

MG no capítulo 3 desta dissertação. A seguir tratar-se-á sobre a teoria dos stakeholders. 

 

2.6 Sobre a teoria dos stakeholders 

 

A teoria dos stakeholders (partes interessadas) emergiu em meados da década de 1980 com a 

publicação do livro Strategic management: a stakeholder approach, de Robert Edward 

Freeman. Conforme dito na introdução desta dissertação, Freeman (1984) afirmou que 

stakeholder é qualquer pessoa ou grupo que possa influenciar a obtenção dos objetivos 

organizacionais, ou que possa ser afetado pelo processo de busca destes objetivos. 

 

A teoria demonstrada por Freeman (1984) mostra a relação da empresa com o ambiente em 

que ela está inserida, bem como o seu comportamento neste ambiente. Ele apresentou o 
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modelo da teoria em forma de mapa, em que a empresa se encontra no centro e é cercada de 

stakeholders, que se ligam à mesma, como pode ser visto na Figura 3. 

 

 
Figura 3.  Modelo Inicial de Freeman. 
Fonte: Freeman (1984, p. 25). 

 

A Figura 3 apresenta o modelo inicial de Freeman (1984), em que os stakeholders se ligam à 

empresa através de setas duplas. Isto demonstra que existe uma interação entre a empresa e 

todos os stakeholders, em que os negócios da empresa influenciam os stakeholders e eles, por 

sua vez, exercem influência sobre os seus negócios. Percebe-se, então, que as empresas têm 

outras partes interessadas que não sejam apenas os acionistas (Wood, 1991, Clarkson, 1995). 

 

A partir do modelo inicial de Freeman, em 1984, o mundo assistiu o surgimento de diversas 

abordagens relacionadas aos stakeholders e a sua interação e influência na organização em 

que estão ligados. Para Donaldson e Preston (1995), a teoria dos stakeholders é gerencial e vai 

além da observação meramente descritiva de que as organizações possuem partes 

interessadas. Para ele, a ideia de que o gerenciamento dos stakeholders contribui para o 

sucesso econômico da empresa é verdadeira, mas a teoria pode ir além deste pensamento. Os 

autores defendem que a organização é um conjunto de interesses cooperativos e competitivos 

e que a descrição da organização é importante para que se saiba quais stakeholders merecem 

mais atenção. 

 

Clarkson (1995) afirma que enquanto as corporações se preocupavam apenas com os 

acionistas, as reinvindicações de outras partes interessadas poderiam ser deixadas em segundo 

plano ou, até mesmo, ignoradas. A busca unilateral do lucro justificava quaisquer atitudes da 
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empresa, desde que não fossem ilegais. Para o autor, stakeholder não é sinônimo de acionista 

e o ojetivo econômico e social da organização é a criação e a distribuição de riqueza e valor – 

não necessariamente em valores monetários - a todos os stakeholders, não havendo grupos 

favorecidos. Para ele, o papel do gerente é resolver inevitáveis conflitos entre os grupos de 

stakeholders existentes naquela organização, quando da distribuição do aumento de riqueza e 

valor criados pela corporação, e isto exige justiça e escolhas éticas. Caso um grupo de 

stakeholders perceba que está sendo tratado de forma injusta ou inadequada, haverá a perda de 

confiança, e este poderá suspender suas relações com a corporação, comprometendo a 

sobrevivencia da empresa (Clarkson, 1995; Tapscott & Ticoll, 2005; Wood, 1991). A ética é, 

então, uma questão de importância estratégica (Clarkson, 1995). 

 

Frooman (1999), argumenta que a gerência estratégica precisa levar em conta, no momento do 

planejamento de ações, como os stakeholders podem tentar influenciar a empresa. Para o 

autor, tendo a empresa a obrigação de responder aos seus stakeholders é necessário, 

primeiramente, compreender as suas ações para posteriormente alcançar os objetivos 

gerenciais. 

 

Rowley (1997), afirma que as pesquisas sobre o tema se baseiam em identificar os 

stakeholders e determinar a sua influência na organização. Porém, para o autor, uma teoria 

mais abrangente exige mais do que apenas uma explanação das influências dos stakeholders 

sobre a empresa, é importante averiguar como as organizações reagem à estas influências. 

 

Para Harrison e John (2008), é importante saber diferenciar a análise das partes interessadas 

do gerenciamento destas partes. Ao analisar os stakeholders, a organização identifica os 

grupos e prioriza as principais partes interessadas. Coletanto suas informações e ideias, é 

possível a criação ou mudança da direção estratégica, além de prever suas respostas às ações 

estratégicas da organização. Já a gestão dos stakeholders envolve a comunicação, negociação, 

contratação e relacionamento entre a organização e as partes interessadas com intuito de 

motivá-las a se comportar de forma benéfica à organização e suas outras partes interessadas. 

Percebe-se, através destes autores, que a teoria dos stakeholders evolui de forma a se enxergar 

além do relacionamento entre os grupos e a empresa. Considera-se, portanto, o 

relacionamento dos grupos entre si. 

 

Surgiram, posteriormente, diversos tipos de classificação de grupos de stakeholders: 
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A) Classificação ambiental de Carrol (1989) e Harrison e John (2008), em que os stakeholders 

são classificados em internos e externos. São exemplos de stakeholders internos o conselho de 

administração e funcionários. Já os stakeholders externos incluem governo, consumidores, 

ambiente natural e membros da comunidade. 

 

B) Classificação em stakeholders primários e secundários de Clarkson (1995). Para o autor, 

stakeholders primários são aqueles que possuem alto grau de interdependência com a 

empresa, portanto, sem sua participação a organização não sobreviveria. São tipicamente 

constituídos por acionistas, investidores, empregados, clientes e fornecedores, juntamente 

com o que é entendido como o público-alvo: o governo e a comunidade. Já os secundários não 

possuem uma relação direta com a corporação, mas podem influenciar ou afetar e ser 

influenciados ou afetados pela organização. Além disso eles podem influenciar a percepção 

dos stakeholders primários em relação à organização. Um exemplo de stakeholders 

secundários citado pelo autor é a mídia, que tem a capacidade de mobilizar a opinião pública 

em favor ou contra a corporação. 

 

C) Classificação de stakeholders em primários e secundários adotada por Freeman, Harrison e 

Wicks (2007). Esta classificação pode ser vista na Figura 4. 

 

 
Figura 4. Mapa básico de dois níveis de stakeholders. 
Fonte: Freeman, Harrison e Wicks (2007, p. 51). 
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De acordo com a Figura 4, pode-se averiguar que os autores consideram como stakeholders 

primários os clientes, empregados, fornecedores, acionistas e comunidades. Os stakeholders 

secundários são governo, concorrentes, grupos de defesa do consumidor, grupos de interesse 

especial e mídia. Para eles, os stakeholders primários são aqueles que devem receber maior 

atenção da gerência, por isto estão localizados no mapa em uma posição mais próxima da 

corporação. Já os stakeholders secundários são interessados na organização e podem impactá-

la ao afetar os stakeholders primários Freeman, Harrison e Wicks (2007). 

 

D) Classificação dos stakeholders com base na saliência. Esta forma de classificação, descrita 

por Mitchell, Agle e Wood (1997), leva em consideração a priorização de alguns stakeholders 

por parte da gerência da organização. Para os autores, os gerentes não podem atender a todas 

as exigências, reais ou potenciais, por isso são propostas diversas prioridades para a atenção 

gerencial. Saliência, para os autores, é o “o grau em que os gerentes dão prioridade às 

demandas das partes interessadas” (Mitchell, Agle & Wood, 1997, p. 854) e este modelo vai 

além do ato de identificar os stakeholdes, ele demonstra que a relação entre os stakeholders e 

os gerentes é dinâmica. 

 

No modelo proposto por Mitchell, Agle e Wood (1997), são atribuídas características às 

partes interessadas: poder, legitimidade e urgência. Tais características são importantes para 

demonstrar o dinamismo da teoria (Mitchell, Agle & Wood, 1997) e, combinadas, tais 

características sugerem sete possibilidades de classificação de stakeholders, conforme pode 

ser visto na Figura 5. 

 



64 
 

 

 

 
Figura 5. Classificação dos stakeholders 
Fonte: Mitchell, Agle e Wood (1997). 

 

A Figura 5 demonstra a existência de stakeholders latentes, expectantes, definitivos e, ainda, 

uma categoria de não-stakeholders (Mitchell, Agle & Wood, 1997), como será visto a seguir. 

1) Os stakeholders latentes são partes interessadas que possuem apenas um dos atributos 

citados (poder, legitimidade e urgência). Este grupo provavelmente recebe pouca atenção da 

empresa, nele encontram-se os grupos 1, 2 e 3. 

 

O grupo 1, chamado de stakeholder adormecido, tem o poder como atributo relevante. Porém, 

para os autores, como este grupo possui pouca ou nenhuma interação com a organização, ou 

uma reinvindicação urgente, seu poder permanece inerte. Mesmo assim, o grupo tem 

potencial para aquisição de um segundo atributo, então é importante que a gerência 

permaneça conhecedora destes stakeholders.  

 

O grupo 2, chamado de stakeholder arbitrário, tem a legitimidade como atributo. O grupo 

arbitrário é composto por organizações que têm a filantropia ou a responsabilidade social 

como principal foco. Para os autores, o fato deste grupo não possuir poder e reclamações 

urgentes, faz com que não haja pressão para a existência de um relacionamento ativo entre a 

organização e estes stakeholders. 

 

O grupo 3, chamado de stakeholder reivindicador, tem a urgência como atributo. Para os 

autores este grupo são os “mosquitos zumbindo nos ouvidos” (Mitchell, Agle & Wood, 1997, 
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p. 875) da gerência. Estes stakeholders não adquirem poder nem legitimidade necessários para 

ter um status mais relevante – por não terem condições ou não quererem – a sua urgência, 

segundo os autores, não será suficiente para atrair a atenção da gerência. 

 

2) Os grupos de stakeholders salientes possuem dois atributos, e isto faz com que a postura 

deste stakeholder e da própria gerência seja mais ativa. “Ao analisar as situações em que dois 

dos três atributos - poder, legitimidade e urgência - estão presentes, não podemos deixar de 

notar a mudança no momento que caracteriza essa condição”. Neste grupo, encontram-se os 

grupos de stakeholders 4, 5 e 6. 

 

O grupo 4, chamado de dominante, possui tanto o poder quanto a legitimidade e isto assegura 

a sua influência na organização. Este grupo tem reinvindicações legítimas sobre a empresa e, 

portanto, agem de acordo com essas reinvindicações (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Para os 

autores, é de se esperar que este grupo tenha algum mecanismo formal que reconheça a 

importância do seu relacionamento com a empresa, portanto, o grupo recebe muita atenção 

dos gestores. 

 

O grupo 5, chamado de perigoso, possui reinvindicações de urgência e poder, fazendo com 

que seja caracterizado como um grupo sem legitimidade e, desta forma, será um grupo com 

potencial coercitivo e violento em suas ações (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Os autores 

exemplificam as ações deste grupo com casos de greves seguidas de violência, atos de 

sabotagem por parte de funcionários e até terrorismo. Suas ações além de serem configuradas 

como ilegítimas são perigosas, tanto para o relacionamento entre os grupos de stakeholders 

quanto para os indivíduos e organizações envolvidas. É importante, então, que os gerentes 

saibam identificar estes stakeholders para que possíveis atos de violência sejam evitados. 

 

O grupo 6, chamado de dependente, possui tanto reinvindicações legítimas quanto urgentes. 

De acordo com os autores, isto se dá porque esses stakeholders dependem de outras partes 

interessadas ou de gestores da organização para que a sua vontade seja atendida. Muitas vezes 

é necessário que grupos com atributos de poder apoiem os grupos dependentes para que as 

suas causas sejam atendidas. 

 

3) O grupo de stakeholders definitivos é, conforme pode ser visto na Figura 5, o grupo que 

possui todos os atributos – poder, legitimidade e urgência. Mitchell, Agle e Wood (1997), 
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afirmam que a ocorrência mais comum é o salto de um stakeholder dominante para o grupo 

dos definitivos. Para eles, o stakeholder que exponha poder e legitimidade já será, 

imediatamente, membro de uma ala dominante da corporação. Então, quando a sua 

reinvindicação é urgente, os gerentes atendem imediatamente a esta parte interessada. Porém, 

sabe-se que qualquer stakeholder expectante pode se tornar definitivo ao adquirir o atributo 

ausente. 

 

4) Não-stakeholder. Este grupo não possui características que o leva a influenciar ou ser 

influenciado pelos negócios daquela organização. 

 

O modelo proposto por Mitchell, Agle e Wood (1997), sugere que o meio em que a 

organização está inserida interfere em seu comportamento estratégico de forma que ela deverá 

tomar decisões de acordo com a importância e necessidade de cada grupo. Os autores afirmam 

que, embora difícil, é possível em muitas ocasiões prever quais partes interessadas latentes 

podem se tornar salientes e isto é o que torna este modelo dinâmico e faz com que a 

organização possa se posicionar de acordo com as mudanças percebidas. 

 

Em comum a todas as categorizações de grupos de stakeholders tem-se o foco nas influências 

individuais das partes interessadas e os laços entre a organização e cada um de seus 

stakeholders (Rowley, 1997). E, apesar de haver uma influência mútua entre organização e 

stakeholders, estes últimos impactam mais fortemente a organização do que sofrem impactos 

desta (Matuleviciene e Stravinskiene, 2015). Sendo assim os stakeholders são de grande 

importância para a organização e para a sua reputação no mercado. 

 

Em uma perspectiva estratégica, o ambiente organizacional está se tornando cada vez mais 

complexo devido ao crescimento das empresas, da evolução tecnológica, as transformações 

ocorridas no mercado com a internacionalização das empresas e intervenções dos governos e 

órgãos reguladores (Bandiera, Boaventura, Mascena & Fischmann, 2013). Portanto, a 

capacidade de gerir a organização está intimamente ligada com a maneira de interagir com os 

stakeholders no dia a dia, “no que se refere à sua habilidade de lidar com as pressões de 

incerteza e escassez no ambiente, bem como de superar conflitos e fortalecer relações 

eficientes e eficazes mediante as ferramentas de que dispõe” (Anese, Costa & Rossetto, 2018, 

p. 5). 
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A partir da teoria dos stakeholders, as organizações enxergam a oportunidade de melhorar os 

relacionamentos com diversos grupos. Verifica-se, então, sua reestruturação “para ir além da 

concorrência promovendo elos de acordo com seus interesses e necessidades” (Anese, Costa 

& Rossetto, 2018, p. 5). 

 

Em seguida, será tratada a aplicabilidade da teoria dos stakeholders à APAE de sete lagoas e o 

modelo analítico da pesquisa. 

 

2.7 Sobre o modelo analítico da pesquisa 

 

Tendo em vista o que foi exposto sobre a teoria dos stakeholders e a evolução da mesma 

proporcionada pelos diversos autores que estudaram o tema, pode-se aplicar a teoria dos 

stakeholders à APAE-SL. Conforme visto, a APAE é uma instituição sem fins lucrativos que 

presta atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias (a 

organização será tratada com mais detalhes adiante). 

 

Sabendo-se quais são os seus stakeholders, uma organização poderá se posicionar de forma 

diferente no mercado. A gerência, conscientizando-se da existência e comportamento das 

partes interessadas, conseguirá resolver conflitos internos e externos, melhorar o 

relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, entender as demandas do governo, 

melhorar a sua imagem perante a mídia e a comunidade local. Muitas divergências podem ser 

superadas ao se levantar e gerencias os stakeholders de uma organização (Bertholdo, Nadae, 

Vale & Carvalho, 2018). 

 

Portanto, para a APAE-SL interessante saber quais são os seus stakeholders de forma que ela 

possa se posicionar perante a cada um destes grupos adequadamente àquela realidade.  

 

Baseando-se no modelo de Freeman (1984), que está apresentado na Figura 4, pode-se 

levantar e analisar quais seriam, à princípio, os stakeholders da APAE-SL. Efetivamente, a 

descrição a seguir, obtida por meio de consultas documentais, bem como por narrativas 

procedentes de diretores, constitui ao primeiro objetivo específico da dissertação. 

 

1) Governos: a APAE-SL é uma organização de terceiro setor, classificada como uma 

Organização da Sociedade Civil (OSC), tema a ser tratado adiante. Da mesma forma que as 
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organizações de terceiro setor que se enquadram como OSC, a APAE-SL necessita de 

recursos provenientes do município, estado e união, e precisa seguir uma legislação específica 

na realização de suas atividades. Por sua vez, a organização prestará contas dos serviços 

oferecidos ao seu público para os governos, e esta relação pode elevar os governos a um dos 

grupos de stakeholders da APAE-SL, uma vez que há expectativas a serem cumpridas de um 

para o outro. 

 

2) Comunidades: no último censo realizado em 2010 pelo IBGE, do total da população 

nacional, 1,37% de brasileiros referiram ter deficiência mental ou intelectual (IBGE, 2010a). 

Em Sete Lagoas, no mesmo censo, constatou-se o número de 3.118 pessoas com deficiência 

mental ou intelectual, significando 1,46% da população da cidade (IBGE, 2010b). Porém a 

APAE-SL atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias, provenientes 

de Sete Lagoas e mais 23 municípios mineiros no entorno. Ao todo, atualmente, a instituição 

possui 687 assistidos, além de seus familiares. E o número de assistidos tende a subir, pois 

existe uma fila de espera de pessoas que aguardam ter os seus casos analisados para saber se o 

seu atendimento será executado pela APAE ou por outra instituição (ver item 3.1 Ingressando 

na APAE-SL). 

 

Desta forma, a comunidade local possui expectativas diversas em relação aos serviços 

prestados pela instituição, pois ela necessita prestar contas de seus serviços para a 

comunidade e, além disso, um dos propósitos desta organização é fazer com que a PCD seja 

incluída na sociedade. Estando, portanto, incluídos na comunidade, ela irá aumentar as suas 

expectativas em relação à APAE. A APAE, por sua vez, também possui expectativas em 

relação à comunidade em que seus assistidos estão inseridos. A instituição necessita de apoio 

financeiro da comunidade, além de fazer movimentos de proteção à PCD e luta contra a 

violência e o preconceito. 

 

3) Diretoria: a diretoria executiva da APAE-SL é composta por pais de PCD que estão 

matriculados na instituição e sócios contribuintes (como será visto adiante). A diretoria 

executiva coordena as ações da entidade e realiza a tomada de decisões do cotidiano. Desta 

forma, existem expectativas tanto da diretoria executiva em relação à APAE e desta em 

relação à diretoria, fazendo com que seja configurada como mais um grupo de stakeholders da 

instituição. 
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4) Assistidos e famílias: neste grupo de pessoas estão os usuários da APAE e, também, as 

suas famílias. Eles são o público alvo da instituição e foi descrito nos modelos apresentados 

anteriormente como os “clientes”. Portanto, sabe-se de sua importância para a continuidade 

dos trabalhos da APAE. A instituição trabalha em prol da habilitação, reabilitação, saúde, 

educação e proteção das PCD e as expectativas dos assistidos e suas famílias para com a 

APAE e desta para com os seus clientes é facilmente identificável. 

 

5) Mídia: Neste grupo estão os meios de comunicação, ou seja, os jornais, revistas, sites, 

televisão, rádio e redes sociais. Estes meios de comunicação tem a capacidade de atingir 

milhares de pessoas, portanto são importantes para a divulgação de assuntos e novidades e 

podem também beneficiar ou prejudicar uma organização. A mídia tem o poder de ajudar a 

promover a inclusão social (Vivarta, 2003), que é uma das lutas da APAE. A mídia para a 

APAE-SL é um dos grupos stakeholders, pois a instituição precisa dos meios de comunicação 

para que a comunidade tome conhecimento das campanhas e eventos da instituição – 

campanhas em prol da inclusão social, campanhas para arrecadação de doações e eventos 

beneficentes. Então, há uma expectativa da APAE-SL em relação à mídia e ela também terá 

expectativas em relação ao cotidiano da instituição. 

 

6) Empregados: os empregados, em sua maioria, atuam diretamente nos interesses ou 

cuidados com a pessoa com deficiência intelectual ou com suas famílias e, também, atuam de 

acordo com os interesses da diretoria executiva. Desta forma, eles se caracterizam como mais 

um grupo de stakeholders, pois são uma parte interessada nos acontecimentos da instituição 

pois as decisões da APAE irão impactar diretamente em sua vida profissional. 

 

7) Doadores: são empresas ou pessoas físicas que realizam doações para a APAE-SL. A 

instituição recebe diversos tipos de doações, como será visto adiante, portanto, todos os 

indivíduos ou empresas que realizam doações, desejam saber se o bem ou o valor doado 

realmente está sendo usado para o fim a qual foi solicitado. Esta categoria de stakeholders 

possui grande expectativa em relação à instituição que, por sua vez, depende fortemente 

destas partes interessadas para a continuidade dos serviços prestados aos assistidos e 

familiares. 

 

8) Fornecedores: são organizações que fornecem todo tipo de produtos à APAE-SL. Dentre 

os produtos fornecidos pode-se citar os materiais de limpeza, alimentos para a merenda 
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escolar, materiais de escritório, produtos descartáveis, produtos para a clínica, dentre outros. 

Este grupo se caracteriza como stakeholders porque existe uma dependência da instituição 

para com eles e uma expectativa destes para com a instituição. 

 

Visto que foram identificados oito grupos de stakeholders, pode-se refletir qual modelo de 

análise de partes interessadas, dentre os apresentados anteriormente, se encaixa melhor na 

realidade da APAE-SL. A princípio pensou-se em utilizar o primeiro modelo descrito na 

literatura, o modelo de Freeman (1984). Porém verificando que os stakeholders poderiam 

estar influenciando a instituição, sendo influenciados por ela e, além disso, influenciando uns 

aos outros, o modelo que melhor se encaixa nesta realidade é o de Freeman, Harrison e Wicks 

(2007), descrito anteriormente na Figura 4 e adaptado, portanto, na Figura 6. 

 

 
Figura 6. Modelo analítico da pesquisa. 

 

A partir da configuração apresentada na Figura 6, verifica-se que foram mantidos os níveis 

primário e secundário. Porém, para a devida adaptação à realidade da APAE-SL, foram 

retirados os grupos “concorrentes”, “grupos de defesa do consumidor” e “grupos de interesse 

especial”. Além disso, foi inserido o grupo de “doadores”. 
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Entende-se, através da Figura 6, que os grupos de stakeholders chamados “governos”, “mídia” 

e “comunidades”, além de influenciar a instituição, tem potencial para influenciar os 

stakeholders primários. O governo, por exemplo, caso faça modificações na legislação, poderá 

modificar a postura dos stakeholders primários em relação à APAE e desta em relação a estes 

stakeholders. A mídia tem o poder de influenciar as partes interessadas primárias à medida 

que faz divulgações, em favor ou contra a instituição. E a própria APAE, por estar presente 

nas redes sociais, consegue influenciar seus stakeholders através da mídia. Já as comunidades 

têm papel influenciador à medida que possui expectativas em relação à instituição, seja por 

meio de cobrança por transparência ou por conviver com em sociedade com usuários, 

familiares e funcionários da APAE. 

 

Percebe-se, também, a inserção de setas que circundam os stakeholders. Demonstra-se, desta 

forma, que além de influenciar e ser influenciados pela APAE, existe o poder de influência 

dos grupos entre si. 

 

São três propósitos, conforme os objetivos desta dissertação. Primeiramente, a pesquisa 

consiste em estudar o nível de envolvimento de cada stakeholder com a instituição. Como 

consequência do envolvimento, pretende-se ainda investigar: a importância dos trabalhos 

atuais realizados pela APAE; as impressões sobre inclusão social; as impressões sobre as 

possibilidades de mudanças na instituição; os apoios recebidos pelos stakeholders e suas 

expectativas; as iniciativas da instituição perante os diversos stakeholders; e outras questões 

relacionadas às partes interessadas. Por fim, pretende-se averiguar a qualidade dos serviços 

prestados pela instituição sob o ponto de vista dos familiares. A consecução destes propósitos 

será possível mediante à caracterização da metodologia de pesquisa, apresentada no capítulo 

quatro. 

 

A seguir, o referencial teórico tratará da qualidade na prestação de serviços. 

 

2.8 Sobre a qualidade na prestação de serviços 

 

A avaliação de qualidade é tema relevante para qualquer organização. A avaliação da 

qualidade de um produto pode, porém, ter mais fácil compreensão do que a avaliação da 

qualidade do serviço e, para Parasuraman Zeithaml e Berry (1985) os conhecimentos sobre a 

qualidade de produtos não é suficiente para que se tenha conhecimento sobre qualidade de 
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serviços. Enquanto o produto é tangível, existe a facilidade na verificação de funcionalidade e 

especificações e na detecção de defeitos, o serviço é primeiramente adquirido para depois ser 

produzido e, ao mesmo tempo, consumido. Os possíveis defeitos, no caso da prestação de 

serviços são experimentados após a sua compra existindo, portanto, grande importância na 

relação entre usuário e prestador de serviços (Cruz & Melleiro, 2010). 

 

A empresa de serviços, para Parasuraman et al. (1985), pode ter ainda menos controle sobre a 

qualidade quando a participação do consumidor é intensa, como por exemplo os serviços 

médicos ou de cabelereiro. Para os autores, os clientes afetam o processo e, nestes casos, a 

fala do consumidor (descrição de sintomas ou descrição de como seria o corte de cabelo) se 

torna indispensável para o desempenho e qualidade do serviço. 

 

O setor de serviços tem importante participação na economia brasileira, desta forma a gestão 

de qualidade dos serviços e a mensuração desta qualidade revela-se cada vez mais importante 

para o alcance de melhores resultados (Miguel & Salomi, 2004; Mondo & Fiates, 2013). Uma 

avaliação eficaz da qualidade em serviços, para Mondo e Fiates (2013), resulta em conquista 

de novos clientes e manutenção dos já existentes, redução de custos e melhoria da imagem 

organizacional.  

 

Sabe-se do surgimento de diversas pesquisas, ao longo do tempo, que contribuíram e 

aprimoraram os conceitos e técnicas de medição da qualidade na prestação de serviços. Uma 

das primeiras pesquisas foi de Grönroos (1984), que desenvolveu um modelo levando em 

consideração comparação entre a expectativa sobre o serviço esperado e o serviço recebido 

incluindo, também, a percepção da imagem da empresa. O autor propôs dois tipos de 

qualidade de serviço: a qualidade técnica – que verifica se o cliente está realmente recebendo 

o serviço, e a qualidade funcional – que verifica a maneira pela qual o serviço é prestado 

(Grönroos, 1984). 

 

A qualidade do serviço, para Lehtinen e Lehtinen (1982), citado por Parasuraman et al., 

(1985), é percebida na interação entre o cliente e os elementos relacionados à organização do 

serviço prestado. Nesta pesquisa, os autores levam em consideração três dimensões da 

qualidade: a qualidade física - aspectos físicos do serviço, como por exemplo o equipamento 

utilizado ou edifício; a qualidade corporativa - que envolve a imagem ou o perfil da empresa; 

e qualidade interativa - que provém da interação entre o prestador de serviços e o cliente ou 
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entre alguns clientes entre si. Para os autores, a qualidade associada ao processo de entrega do 

serviço e a qualidade associada ao resultado do serviço são diferenciadas. 

 

Parasuraman et al. (1985) perceberam que, apesar do fenomenal crescimento do setor de 

serviços, poucos pesquisadores se concentraram em medir sua qualidade.  Então, com o 

propósito de corrigir a situação relatada, realizaram uma pesquisa qualitativa e exploratória 

com o propósito de investigar o conceito de qualidade de serviço. Foram realizadas 

entrevistas com executivos em quatro empresas de serviços, e entrevistas de grupos focais de 

consumidores com o intuito de saber, dentre outras questões: qual a percepção dos gerentes e 

clientes em relação aos atributos da qualidade do serviço; quais problemas e tarefas são 

envolvidas na prestação de serviços de qualidade; se existem discrepâncias entre a percepção 

dos profissionais de marketing e consumidores; e se as percepções do consumidor e 

profissionais de marketing podem ser combinadas para que se explique a qualidade de serviço 

do ponto de vista do cliente. 

 

Para os autores a ideia mais importante, com base nas respostas dos executivos, foi a 

existência de discrepâncias ou lacunas em relação às impressões dos executivos e dos 

consumidores em relação à qualidade do serviço. Tais lacunas seriam grandes obstáculos na 

experiência de prestação de serviços que seriam considerados de alta qualidade pelos clientes 

(Parasuraman et al., 1985). 

 

Observando pontos comuns nos quatro tipos de serviços estudados, os autores propuseram um 

modelo de qualidade que levava em consideração a comparação entre expectativa do cliente e 

desempenho da organização. O modelo GAP, demonstra as cinco discrepâncias ocorridas na 

percepção de qualidade do serviço do ponto de vista gerencial e no contexto do cliente e pode 

ser visto na Figura 7. 
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Figura 7. Modelo GAP de qualidade dos Serviços.  
Fonte: Parasuraman et al. (1985, p. 44). 

 

A Figura 7 demonstra as lacunas existentes na qualidade dos serviços. De acordo com os 

autores, pode-se considerar os GAPS da seguinte forma: GAP 1 – quando a gerência não 

consegue perceber o que os clientes esperam receber; GAP 2 – quando a gerência sabe das 

expectativas do cliente e, por algum motivo não tem meios suficientes para atendê-las; GAP 3 

– mesmo havendo padronização na prestação de serviços, como ele é realizado por pessoas, 

pode haver discrepância entre o padrão e o realizado; GAP 4 – lacuna entre o que foi 

prometido pela empresa através da publicidade e a não entrega do serviço exatamente como 

prometido ao cliente; E GAP 5 – é uma função da magnitude entre a diferença entre o serviço 

esperado e o serviço recebido, ou seja, é uma função que pode ser estabelecida por GAP 5 = f 

(GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4). 

 

Tomando como base os grupos focais, Parasuraman et al. (1985) perceberam que, 

independentemente do tipo de serviço, os consumidores usavam critérios similares na 
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avaliação da qualidade. Tais critérios enquadravam-se em 10 categorias principais, que os 

autores rotularam de “determinantes da qualidade do serviço”, sendo elas: 

 

1) Confiabilidade: significa que a empresa cumpre as suas promessas, realizando o 

serviço na primeira tentativa. A confiabilidade envolve a precisão no faturamento, 

cumprimento de prazos de execução e manter registros dos serviços prestados à cada cliente; 

2) Responsividade: a empresa possui disponibilidade para a prestação dos serviços. A 

responsabilidade envolve também ser ágil nas cobranças e no retorno aos clientes; 

3) Competência: a empresa possui conhecimento e habilidade para a realização do 

serviço prometido. A competência envolve, também, pessoal habilitado tanto no contato como 

no suporte ao cliente; 

4) Acesso: a organização possui facilidade de contato e acesso. O acesso envolve também 

a rapidez no atendimento, tanto por telefone quanto pessoalmente e sua localização é 

conveniente aos clientes. 

5) Cortesia: a empresa realiza um bom atendimento em todos os setores. A cortesia 

também significa a simpatia, o respeito e consideração de empregados para com os clientes; 

6) Comunicação: significa manter o cliente informado na linguagem que ele pode 

entender. Isto significa que a empresa precisa ter capacidade de ajustes na linguagem para a 

comunicação com cada cliente; 

7) Credibilidade: a empresa sabe e respeita os interesses do cliente. A credibilidade 

também envolve a reputação e nome da empresa, bem como sua honestidade e confiabilidade; 

8) Segurança: estar livre de dúvidas, riscos ou perigos. Pode ser levada em consideração 

tanto a segurança física de clientes, quanto a segurança de seu dinheiro ou dados pessoais; 

9) Compreensão e conhecimento: entender as necessidades do cliente. Para tanto, a 

empresa deve ter atenção nas necessidades específicas de cada cliente bem como saber 

reconhecer o cliente regular; 

10) Tangibilidade: a evidência física do serviço. A tangibilidade leva em consideração a 

aparência dos prestadores de serviços, as instalações, equipamentos e ferramentas usadas 

pelos funcionários. 

 

Em 1988, Parasuraman, Zeithaml e Berry refinaram a pesquisa de forma a se alcançar cinco 

dimensões da qualidade, sendo elas a tangibilidade, a confiabilidade, a responsividade, a 

garantia e a empatia. O modelo reestruturado, pode ser visto na tabela 2. 
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Tabela 2 

Modelo original comparado ao modelo reestruturado das cinco dimensões de 

Parasuraman, Zeithaml e Berry 

Modelo original 

Modelo 

reestruturado 
Descrição 

Tangibilidade Tangibilidade Aspectos físicos do que é fornecido aos usuários 

Confiabilidade Confiabilidade Habilidade de cumprir o que foi prometido com exatidão. 

Responsividade Responsividade 

Capacidade para atender os usuários e fornecer o serviço 

prontamente, capturando a noção de flexibilidade e 

habilidade para adaptar o serviço às necessidades do 

usuário. 

Competência 

Garantia 
Competência e cortesia estendida aos usuários e a 

segurança fornecida através das operações. 

Cortesia 

Credibilidade 

Segurança 

Acesso 

Empatia Atenção individualizada aos usuários. Comunicação 

Compreensão e conhecimento 

Fonte: Marshall e Murdoch (2001, citado por Pena, Silva, Tronchin & Melleiro, 2013, p. 1237).  

 

De acordo com a tabela 2 nota-se que, no modelo reestruturado, algumas categorias foram 

combinadas de forma a se tornarem uma. Desta forma, “competência, cortesia, credibilidade e 

segurança”, passam a ser “garantia”. E “acesso, comunicação e compreensão e 

conhecimento”, passam a ser “empatia”. A partir do modelo reestruturado, Parasuraman et al. 

(1988), desenvolvem um questionário chamado de escala SERVQUAL, com 22 itens dentro 

das cinco dimensões de qualidade, ilustrado na tabela 3. 

 

Tabela 3 
Escala SERVQUAL 
Item  Expectativa Desempenho 

1 Ela deveria ter equipamentos modernos. XYZ possui equipamentos modernos. 

2 
As suas instalações físicas deveriam ser 

visualmente atrativas. 

As instalações físicas da XYZ são visualmente 

atrativas. 

3 
Os funcionários deveriam estar bem vestidos e 

parecer asseados. 

Os funcionários da XYZ estão bem vestidos e 

asseados. 

4 

A aparência das instalações físicas desta empresa 

deve estar de acordo com o tipo de serviço 

prestado. 

A aparência das instalações físicas do XYZ está 

de acordo com 

o tipo de serviços prestados. 

5 
Quando esta empresa promete fazer algo em um 

determinado período de tempo, deveria fazê-lo. 

Quando o XYZ promete fazer algo por um certo 

tempo, ela realmente o faz. 

6 
Quando os clientes têm problemas, esta empresa 

deveria ser compreensiva e tranquilizadora. 

Quando você tem problemas, o XYZ é 

compreensivo e reconfortante. 

7 Esta empresa deveria ser confiável. XYZ é confiável. 

8 
Ela deveria fornecer o serviço no tempo 

prometido. 
XYZ fornece seus serviços no tempo prometido. 

9 
Ela deveria manter seus registros de forma 

correta. 
XYZ mantém seus registros de forma correta. 
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10 
Não se espera que ela informe aos clientes 

exatamente quando os serviços serão executados. 

XYZ não informa exatamente quando os serviços 

serão executados. 

11 
Não se espera que os funcionários desta empresa 

tenham disponibilidade imediata 

Você não recebe atendimento imediato dos 

funcionários da XYZ. 

12 
Os funcionários nem sempre precisam estar 

disponíveis para ajudar os clientes. 

Os funcionários da XYZ nem sempre estão 

dispostos a ajudar os clientes. 

13 

Não há problema se eles estiverem ocupados 

demais para responder prontamente às solicitações 

dos clientes. 

Os funcionários da XYZ estão ocupados demais 

para responder prontamente às solicitações dos 

clientes. 

14 
Os clientes deveriam poder confiar nos 

funcionários desta empresa. 
Você pode confiar nos funcionários da XYZ. 

15 
Os clientes deveriam se sentir seguros em 

negociar com os funcionários dessas empresas. 

Você se sente seguro em negociar com os 

funcionários da XYZ. 

16 Seus funcionários deveriam ser educados. Os funcionários da XYZ são educados. 

17 
Seus funcionários deveriam obter apoio adequado 

da empresa para fazer bem seu trabalho. 

Os funcionários recebem o apoio adequado da 

XYZ para fazer bem seu trabalho. 

18 
Não se deve esperar que a empresa ofereça 

atenção individual aos clientes 
XYZ não lhe dá atenção individual. 

19 
Não se deve esperar que os funcionários dêem 

atenção individual aos clientes. (-) 

Os funcionários da XYZ não dão atenção 

individual aos clientes. 

20 
É absurdo esperar que os funcionários saibam 

quais são as necessidades de seus clientes. 

Os funcionários da XYZ não sabem quais são suas 

necessidades. 

21 
É absurdo esperar que a empresa tenha como 

objetivo os melhores interesses de seus clientes. 

XYZ não tem seus melhores interesses como 

objetivo. 

22 

Não se espera que a empresa tenha horário de 

funcionamento conveniente para todos os seus 

clientes. 

XYZ não possui horário de funcionamento 

conveniente para todos os seus clientes. 

Fonte: Parasuraman et al. (1988, p. 38). 

 

O questionário ilustrado pela tabela 3 ficou conhecido como instrumento SERVQUAL. Ele 

mede o GAP existente entre a expectativa do cliente antes da prestação do serviço e a sua 

percepção após a prestação do serviço, dentro das cinco dimensões de qualidade (Paiva, 

2013). O questionário é constituído por 22 afirmações, na escala de Likert de 1 (discordo 

totalmente) até 7 (concordo totalmente). E, de acordo com Parasuraman et al. (1988), cada 

dimensão a ser estudada está ligada a mais de uma afirmação. Portanto, as 5 dimensões da 

qualidade estão alicerçadas nas 22 afirmações que constituem o instrumento SERVQUAL: 

 

1) Tangibilidade - Frases de 01 a 04; 

2) Confiabilidade - Frases de 05 a 09; 

3) Responsividade - Frases de 10 a 13; 

4) Garantia - Frases de 14 a 17; 

5) Empatia - Frases de 18 a 22. 
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O SERVQUAL avalia a qualidade dos serviços em cada uma das cinco dimensões, à medida 

que se calcula a média das pontuações de diferença nos itens que compõem a dimensão. O 

instrumento fornece, também, uma medida geral da qualidade do serviço na forma de uma 

pontuação média em todas as cinco dimensões (Parasuraman et al., 1988). Ao se avaliar a 

qualidade do serviço prestado, pode-se compreender como cada dimensão da qualidade 

impacta na qualidade global do serviço. A partir de então, faz-se possível traçar formas mais 

eficientes na prestação de serviços e melhorar a distribuição de recursos na organização 

(Paiva, 2013). 

 

Para os autores do instrumento, ele é mais valioso se usado periodicamente, rastreando-se 

tendências de qualidade de serviço. Parasuraman et al. (1988) afirmam que, para que o 

instrumento seja aplicado com eficácia é necessário que os entrevistados já tenham tido 

alguma experiência ou contato anterior com a empresa a ser pesquisada. Portanto, o 

SERVQUAL é limitado a clientes atuais ou passados daquela organização (Parasuraman et 

al., 1988). 

 

O SERVQUAL é um instrumento projetado para ser aplicável em um amplo espectro de 

serviços, fornecendo um esqueleto básico através do formato das expectativas e percepções a 

respeito das cinco dimensões da qualidade do serviço (Parasuraman et al., 1988). Os autores 

anunciam que este esqueleto pode ser adaptado ou suplementado quando houver necessidade 

de atender a peculiaridades de uma organização específica.  

 

O modelo será utilizado, com as devidas adaptações, no capítulo 5 desta dissertação, quando 

serão ouvidos os assistidos da APAE-SL e suas famílias. A seguir, o capítulo 3 ilustrará a 

ambiência da pesquisa. 
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3 Ambiência da Pesquisa - a APAE de Sete Lagoas 

 

Em 1968, as professoras Maria de Lourdes Raposo, Marta Beatriz Abreu e a fonoaudióloga 

Wilma Taranto, iniciam o pensamento de colocar em prática o que foi aprendido em um curso 

sobre os cuidados com as pessoas com deficiência intelectual na Fazenda do Rosário, em 

Ibirité – MG. Juntamente com pais de pessoas com deficiência, que idealizavam um 

atendimento especial aos seus filhos foi fundada, em 19 de novembro de 1968, a “Escola 

Casinha Feliz”, de caráter particular, para crianças com deficiência intelectual. 

 

Já em 11 de setembro de 1970, a instituição torna-se afiliada à Federação das APAES do 

Estado de Minas Gerais, sendo registrada oficialmente como Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE-SL. Naquele mesmo ano a APAE-SL recebeu como doação um 

terreno de 20 mil metros quadrados para a construção dos edifícios. E em 1973 a instituição se 

instalou no prédio, mesmo inacabado naquela época, e ainda o ocupa. 

 

A APAE-SL é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos. De acordo 

com o Art. 1 da Lei 13.019, de 2014, considera-se uma OSC a  

entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 

resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções 

de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante 

o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 

respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 

patrimonial ou fundo de reserva. 

 

Para a Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG (2016, p. 4), as 

OSCs são “entidades nascidas da livre organização e participação social da população”. O 

título de OSC é fornecido pelo Ministério da Justiça e, para que a entidade o receba, é 

necessário seguir regras de transparência e prestar contas de suas ações (ABONG, 2016). 

 

A APAE-SL possui certificado de Utilidade Pública e Certificado de Entidade Beneficente De 

Assistência Social (CEBAS). O Certificado de Utilidade Pública foi criado em 1935 e é uma 

das maneiras mais antigas que o Estado reconhecia a atuação das organizações. Este 

certificado foi revogado em nível federal pela lei 13.019 de 2014, mas isso não afeta as 

legislações estaduais e municipais. Portanto, é por meio desta certificação que estados e 



80 
 

 

 

municípios reconhecem que as organizações prestam importantes serviços à sociedade de 

forma desinteressada (ABONG, 2016). 

 

Já o Certificado de Entidade Beneficente De Assistência Social (CEBAS), é concedido pelo 

Governo Federal, intermediado pelos “Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e 

Agrário e da Saúde, às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas 

como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, 

assistência social ou saúde” (http://cebas.mec.gov.br/perguntas-frequentes-cebas, recuperado 

em 11 de fevereiro de 2019). Também é necessário que as entidades executem “atividades 

continuadas, permanentes e gratuitas, dando prioridade a autonomia e garantia de direitos dos 

usuários” (ABONG, 2016, p. 10).  

 

A APAE-SL, atualmente, fornece atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla 

e suas famílias. A instituição possui 687 assistidos que frequentam a escola, os grupos 

ocupacionais e/ou a clínica. A instituição atende pessoas residentes de Sete Lagoas e mais 23 

municípios na região. 

 

Para a manutenção dos serviços prestados, a APAE-SL mantém convênios e parcerias com 

diversos órgãos do primeiro e segundo setores da economia, como:  

 

- Recursos de emenda parlamentar na ação 2E90 – Incremento Temporário ao Custeio dos 

Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas, do Fundo 

Nacional de Saúde, no serviço de assistência de média e alta complexidade (MAC) que a 

APAE presta em convênio com o Sistema único de Saúde (SUS); 

- Recurso de Subvenção do FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social; 

- Recurso do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola - Recurso Federal; 

- Parcerias com a Secretaria de Estado da Educação e Secretarias Municipais de Educação 

através das prefeituras das cidades de Sete Lagoas, Inhaúma, Cachoeira da Prata e Fortuna de 

Minas, para cessão de funcionários; 

- Parceria com o município de Sete Lagoas para recebimento de recursos financeiros; 

- Parceria com o SUS, através de recebimentos de recursos do cadastro no CER II e PIPA, nos 

atendimentos clínicos; 

- Outros recebimentos de recursos serão tratados no item 3.5.1 Captação de recursos. 

 

http://cebas.mec.gov.br/perguntas-frequentes-cebas
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A APAE-SL se subdivide em três grandes núcleos de atendimento aos usuários – clínica, 

escola e assistência social – todos funcionando simultaneamente e integrados entre si, além do 

setor administrativo, também ligado diretamente aos demais núcleos. Todos serão tratados 

posteriormente. 

 

À frente das decisões administrativas da APAE está a sua diretoria executiva, composta 

somente por voluntários sendo 70% de pais de pessoas com deficiência intelectual e múltipla 

que frequentam a instituição e 30% de sócios contribuintes, que realizam contribuições 

mensais à instituição. 

 

A seguir será visto como a pessoa com deficiência intelectual pode ingressar na APAE. 

 

3.1 Ingressando na APAE 

 

Para que a pessoa com deficiência ingresse na APAE de Sete Lagoas, são necessárias duas 

etapas. A primeira etapa é o encaminhamento de documentos desta pessoa das “equipes de 

saúde da família, saúde mental, hospitais, maternidades, demais serviços do SUS-MG e as 

demandas espontâneas” (Minas Gerais, 2013), juntamente com laudo médico que comprove a 

deficiência intelectual (quando for o caso), para a Junta Reguladora da Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência (JRRCPD) em seu município. 

 

De acordo com a portaria n. 793/2012, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência garante 

à PCD o atendimento, tratamento de saúde e reabilitação no âmbito do SUS. Ela é gerida por 

um grupo condutor que acompanha as atividades de cuidados com a saúde, previamente 

definidas de acordo com os Planos de Ação Regionais ou Municipais (Deliberação CIB-SUS-

MG n. 1.147/2012). 

 

A Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é uma comissão de 

profissionais nomeado pelo gestor municipal de saúde, educação e assistência social. Ela fará 

o monitoramento da implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 

município em questão (Minas Gerais, nd). 

 

Na segunda etapa, os documentos dos pacientes entram na fila de espera da JRRCPD. Esta 

analisará, por ordem de chegada, os documentos do paciente para averiguar se ele tem a 



82 
 

 

 

indicação para ser um assistido da APAE ou se ele será indicado para receber o tratamento em 

outro local. 

 

Sendo a APAE prestadora de serviços do SUS, a clínica da instituição participa do Programa 

de Intervenção Precoce Avançado – PIPA (a ser visto no item 3.2.7) e, também é um Centro 

Especializado em Reabilitação (CER). 

 

O CER é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação, que realiza 

diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, 

constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com 

deficiência no território (Ministério da Saúde, 2018). 

 

O CER pode ser caracterizado como: CER II - composto por dois serviços de reabilitação 

habilitados; CER III - composto por três serviços de reabilitação habilitados e, por fim, CER 

IV - composto por quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados. 

 

A clínica da APAE-SL, em 2019, passou a ser qualificada como CER II, nas especialidades e 

serviços de reabilitação física e intelectual. Desta forma, a instituição, que até então atendia à 

18 municípios, passa a atender 24 municípios, contando com Sete Lagoas. 

 

A seguir será tratado como o usuário ingressa na APAE através da clínica e esta será 

caracterizada adiante. 

 

3.2 Clínica da APAE 

 

Até o ano de 2019, os serviços prestados pela clínica da APAE-SL eram especialmente 

voltados para o tratamento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A partir deste 

ano, está em implantação o CER II que possibilita o tratamento, também, de pessoas com 

deficiência física que necessitam de reabilitação, órteses, próteses e meios de locomoção. Para 

a matrícula destes últimos, basta que ele compareça à instituição, encaminhado pela JRRCPD, 

para receber o tratamento. 

  

Para a realização da matrícula de um novo usuário com deficiência intelectual e múltipla na 

clínica da APAE-SL comparecem, primeiramente, os pais do paciente. Na ocasião eles são 
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recebidos pelos profissionais do serviço social, enfermagem e psicologia, que realizam a 

anamnese social e de saúde. 

 

3.2.1 Abordagem familiar - anamnese social e de saúde 

 

No processo de anamnese social e de saúde, os profissionais do serviço social, da enfermaria e 

da psicologia farão a abordagem familiar para realizar uma escuta qualificada e oferecer 

suporte e atenção. Este é o momento de acolhimento da família, e neste momento fica-se 

sabendo do histórico do paciente, de todas as fases que ele e sua família já passaram juntos, 

desde o nascimento, prematuridade, doenças, perdas de capacidades físicas ou intelectuais no 

ciclo de vida, dentre outras situações. 

 

Na abordagem familiar, identificam-se a dinâmica e as relações familiares. São percebidos os 

papéis que cada indivíduo desempenha no seio familiar, a estrutura desta família, a 

comunicação, a resiliência ao estresse do cuidador responsável, dentre outros. Também são 

analisadas a situação socioeconômica e habitacional e identificadas as relações familiares na 

comunidade a fim de ajudar e avaliar os apoios e suportes disponíveis e a sua utilização pela 

família. No acolhimento, é possível identificar se a família tem poucas conexões com a 

comunidade e entre seus membros, no intuito de se promover um melhor convívio e vínculo 

familiar e comunitário. 

 

Após a anamnese social e de saúde, podem ocorrer duas situações. Caso a APAE esteja 

recebendo um neonato de risco, ele será encaminhado ao projeto primeiros passos (a ser visto 

a seguir), mas caso não seja esta a situação, a pessoa passará pela avaliação multidimensional, 

que será descrita adiante. 

 

3.2.2 Projeto primeiros passos 

 

O projeto primeiros passos tem como objetivo acompanhar os neonatos de risco para se 

observar precocemente qualquer atraso no desenvolvimento da criança. Os neonatos de risco 

são crianças que passaram por alguma das condições descritas a seguir: 

Prematuridade gestacional; Baixo peso; Bebês pequenos para a idade gestacional (PIG); 

Asfixia perinatal grave e/ou manifestações clínicas de asfixia; Hiperbilirrubinemia indireta, 

com níveis de exsanguineotransfusão – quando há incompatibilidade entre antígenos no 
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sangue da mãe o do bebê; Infecção Congênita (citomegalovírus, herpes, rubéola, 

toxoplasmose, neurosífilis); Síndrome inespecífica sistêmica (sepse de difícil controle); 

Alterações neurológicas evolutivas, principalmente alterações tônicas; Convulsões; 

Hemorragia intracraniana; Crescimento anormal do perímetro encefálico; Distúrbios 

metabólicos sintomáticos - hipoglicemia que requer tratamento prolongado (mais de três 

dias); Síndrome da hiperviscosidade do sangue; Policitemia sintomática; Erros inatos do 

metabolismo e Parada cardiorrespiratória com manobras de reanimação. 

 

A criança pode iniciar o tratamento no projeto primeiros passos a partir de 0 meses, e 

permanecerá até os 25 meses, mesmo que não haja um diagnóstico. Para o neonato de risco, 

este tempo de permanência no projeto é importante à medida que será acompanhado de forma 

profilática e terapêutica, pois estará suscetível a desenvolver deficiências. 

 

Os neonatos de risco são atendidos semanalmente por um fisioterapeuta e um fonoaudiólogo e 

acompanhados pelos pais. Se, durante o acompanhamento da criança não for detectado 

comprometimento ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ela receberá alta após 

completar 25 meses do atendimento. Porém, caso apresente algum atraso ou haja hipótese de 

deficiência, ela será encaminhada para algum dos serviços oferecidos na clínica da APAE 

para acompanhamento semanal. 

 

A seguir será descrita a avaliação multidimensional efetuada pelos profissionais de clínica da 

APAE. 

 

3.2.3 Avaliação multidimensional 

 

A avaliação multidimensional é realizada por uma equipe interdisciplinar da APAE-SL, e é 

composta por um assistente social, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um 

fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e um psicopedagogo. 

 

A equipe interdisciplinar avalia o paciente como um todo num processo biopsicossocial, em 

que são descritas as potencialidades e limitações de suas funções intelectuais, especialmente 

as capacidades cognitivas e psicossociais. Também serão investigadas possíveis “alterações 

nas habilidades adaptativas, a dinâmica familiar, contexto sociocultural e as indicações das 

necessidades de apoio nas diferentes áreas de vida diária e prática” (Minas Gerais, 2013). 
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Neste momento são aplicados diversos testes para analisar se o paciente é portador de 

transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual. 

 

Para matrícula do paciente na clínica da APAE, procede-se da seguinte forma: após o contato 

com o paciente, a equipe multidisciplinar se reúne para deliberar a respeito da hipótese 

diagnóstica e condição de saúde desta pessoa. 

 

Caso seja percebido que o paciente tem o perfil para ingressar na clínica da APAE, é redigido 

o documento de avaliação que propõe quais atendimentos ou projetos são indicados naquele 

momento para o paciente. De posse deste documento, o profissional do serviço social dará um 

retorno para a família e encaminhará o paciente para realização de matrícula na clínica. 

Propõe-se, também, apoios para o paciente e sua família. 

 

Uma vez que o paciente e sua família almejem que ele frequente a escola, grupo ocupacional 

ou o centro dia da APAE, ele é encaminhado para a secretaria escolar, já de posse de sua 

avaliação, para realizar a matrícula. Os meios de matrícula dos assistidos nestes serviços serão 

tratados adiante. 

 

Porém se for percebido que o paciente não tem perfil para ingressar na APAE, seja pelo 

surgimento de hipótese diagnóstica diferente da inicial, ou a contestação do laudo médico, o 

profissional do serviço social também se reportará à família, porém os documentos do 

paciente retornarão à JRRCPD para que os documentos sejam avaliados novamente e o 

paciente seja encaminhado para outros serviços. 

A seguir serão vistos os atendimentos individuais e os demais projetos da clínica da APAE-

SL. 

 

3.2.4 Atendimentos individuais 

 

Os profissionais que atendem individualmente aos usuários da clínica da APAE são das áreas 

de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia e fisioterapia. 

 

A psicologia, para assistidos da APAE, tem como objetivos principais a intervenção na 

reabilitação de algumas funções cognitivas e no manejo comportamental. Para tanto, são 

utilizadas técnicas baseadas em evidências da análise do comportamento e da psicologia do 
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desenvolvimento, através de atendimentos individuais. Quando necessário, efetua-se a 

orientação dos cuidadores, visando sempre a funcionalidade e a melhora do comportamento 

adaptativo do paciente e sua família. 

 

A terapia ocupacional é indicada para a amenização das incapacidades e dificuldades físicas, 

sensoriais, mentais, psicológicas e/ou sociais. O propósito da terapia ocupacional é 

proporcionar autonomia e independência do indivíduo para sua participação social, dentro das 

possibilidades de cada um. 

 

A psicopedagogia se ocupa de diagnosticar e realizar intervenções terapêuticas nos processos 

de ensino e aprendizagem. Ela busca estímulos que despertam as funções cognitivas que não 

estão ativas como a atenção, concentração, planejamento, habilidades perceptuais, 

organização, capacidade viso construtiva, memória operacional e eficiência intelectual. 

Procura-se estimular o usuário a elaborar e executar estratégias de como enfrentar os 

problemas causados por transtornos de aprendizagem, síndromes e outras condições 

neurológicas. A reabilitação é necessária para a engrenagem da aprendizagem, e isto significa 

mostrar ao usuário que ele é capaz de desenhar suas habilidades, diminuindo assim o impacto 

das dificuldades em sua vida. 

 

A fonoaudiologia para usuários da clínica da APAE é responsável por tudo que envolve a 

comunicação, os processos alimentares e a audição. Colabora na forma segura de alimentação, 

prevenção de engasgos, treino mastigatório e controle de saliva. Ela realiza, também, a 

estimulação da linguagem em todos os seus aspectos, seja na melhoria da compreensão, na 

habilidade da fala ou de expressar-se por via alternativa de comunicação, quando a fala não é 

possível. A fonoaudiologia é fundamental para a promoção da qualidade de vida aos usuários 

de todas as faixas etárias, desenvolvendo sua funcionalidade e inclusão no meio social. 

 

A fisioterapia para usuários da clínica da APAE atua na reabilitação, prevenção e promoção 

de saúde. Na APAE, são atendidos usuários de várias idades e diagnósticos, o objetivo é 

buscar a melhora da função e desenvolvimento motor global. São realizados atendimentos 

semanais individuais e a funcionalidade é um dos critérios de alta, assim como a estabilização 

do quadro motor. 
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Estes profissionais realizam o monitoramento constante dos usuários durante os atendimentos, 

de forma que possam encaminhá-los para outros acompanhamentos e projetos da clínica, 

quando necessário. A seguir será visto o projeto bem viver, da clínica da APAE. 

 

3.2.5 Projeto bem viver 

 

O projeto bem viver tem como público alvo pessoas a partir de seis anos de idade, com 

quadro motor e cognitivo grave - paralisias cerebrais ou portadores de síndromes que 

prejudicam a capacidade de usar as mãos e andar. É um projeto terapêutico, formado por uma 

equipe composta por um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta e tem 

como objetivo a manutenção das condições físicas e cognitivas e a prevenção de agravos, bem 

como a promoção da qualidade de vida. 

 

Os atendimentos são realizados em grupos de três usuários, durante uma hora, uma vez por 

semana. Nestes atendimentos, cada usuário permanece vinte minutos com cada profissional, 

de forma que os profissionais podem interagir com cada paciente e, ao mesmo tempo, 

interagir entre si. 

 

O profissional de fonoaudiologia estimula a linguagem, oferece orientações na alimentação, 

deglutição, disfagia e saúde nutricional. O foco também está na manutenção da saúde auditiva 

e, caso necessário, este profissional pode encaminhar o usuário para outros serviços da 

clínica, quando necessário. 

 

O profissional da terapia ocupacional realiza a estimulação sensorial - visual, auditiva e tátil, 

além de estimular interesse por objetos e o ato de brincar de forma funcional. 

 

Por fim, o profissional de fisioterapia efetua estimulações neurofuncionais, posicionamento, 

prevenção e manutenção de contraturas e deformidades. Quando necessário, este profissional 

realiza a prescrição de órteses e dispositivos, como o andador e cadeiras de rodas. 

 

O usuário frequentará o projeto por dois anos, sendo que no primeiro ano ele receberá 

acompanhamento e intervenção da equipe multidisciplinar em conjunto. Já no segundo ano 

será realizado um trabalho intensivo de orientação às famílias para manutenção domiciliar de 

suas condições clínicas.  
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Ao final do segundo ano o paciente é encaminhado ao projeto de orientação periódica, que 

será tratado s seguir. 

 

3.2.6 Projeto de orientação periódica 

 

O projeto de orientação periódica consiste na continuação do relacionamento entre assistidos, 

família e APAE, após o usuário completar o ciclo de dois anos no projeto bem viver. O 

público alvo é o mesmo do projeto bem viver: pessoas a partir de seis anos de idade, com 

quadro motor e cognitivo grave - paralisias cerebrais ou portadores de síndromes que 

prejudicam a capacidade de usar as mãos e andar. 

 

O objetivo do projeto é o monitoramento periódico para orientação das famílias e 

encaminhamento de demandas. Os assistidos são acompanhados, por dois anos, por uma 

equipe interdisciplinar composta por um profissional da fonoaudiologia, um profissional de 

terapia ocupacional e um profissional de fisioterapia. Neste período, cada usuário terá oito 

momentos de atendimento com a equipe, sendo quatro atendimentos individualizados na 

instituição com a presença familiar ou cuidador e quatro atendimentos domiciliares da equipe, 

para orientação no âmbito familiar. 

 

O profissional de fonoaudiologia orienta o usuário e à família quanto à alimentação 

(posicionamento do usuário, consistência e temperatura dos alimentos) e exercícios para 

manutenção do sistema sensório motor oral. Este profissional também promove a manutenção 

da saúde auditiva e encaminhamentos de demandas quando necessário. 

 

O terapeuta ocupacional promove a orientação para estimulação sensorial (visual, auditiva, 

tátil e gustativa) para manutenção das funções motoras e cognitivas. 

 

Já o profissional da fisioterapia oferece orientações quanto à posicionamentos, prevenção e 

manutenção em relação a contraturas e deformidades. Ele também pode prescrever órteses, 

quando necessário. 

 

Ao final de dois anos de acompanhamento neste programa, o usuário será encaminhado para 

participar dos projetos do serviço social (tema a ser tratado adiante) ou poderá ser desligado 

da instituição. 
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A seguir será visto o projeto passarinhos, que trata da intervenção precoce dos usuários com 

até três anos e onze meses de idade. 

 

3.2.7 Projeto passarinhos – intervenção precoce 

 

O projeto passarinhos tem como público alvo as crianças de zero a três anos e onze meses de 

idade, que apresentam atraso em uma ou mais áreas do desenvolvimento neuropsicomotor. 

Neste projeto não são incluídas crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista. 

 

A intervenção precoce é um agrupamento de ações colocadas à disposição da criança que 

apresenta transtornos no desenvolvimento global, buscando o máximo de desenvolvimento de 

aptidões físicas, sociais e sensoriais, desde os primeiros momentos de vida (Minas Gerais, 

nd). 

 

Além disso, assegura maior plasticidade das estruturas anátomo-fisiológicas do 

cérebro nos primeiros anos de vida, além do papel fundamental das experiências de 

vida de um bebê, para o funcionamento das conexões neuronais e para a constituição 

psicossocial, tornando este período um momento sensível e privilegiado para 

intervenções (Minas Gerais, nd). 

 

A APAE-SL possui convênio com o SUS e, portanto, oferece aos seus assistidos o Programa 

de Intervenção Precoce Avançado (PIPA). O programa acompanha neonatos de risco e realiza 

a intervenção precoce, com foco na prevenção de deficiências, diagnóstico e tratamento 

precoce. “Ao identificar sinais iniciais de problemas de desenvolvimento na criança será 

possível a instauração imediata de intervenções extremamente importantes, uma vez que, os 

resultados positivos em resposta a terapias são mais significativos quanto mais precocemente 

instituídos” (Minas Gerais, nd). 

 

As crianças serão inicialmente avaliadas através do Teste de Desenvolvimento de Denver II 

que traçará uma linha de base do desenvolvimento da criança. O teste avalia as áreas pessoal-

social, motor-fino adaptativo, linguagem e motor-grosso (Moraes, Weber, Santos & Almeida, 

2010). Os pacientes são reavaliados semestralmente utilizando o mesmo teste. 
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O projeto passarinhos é formado de quatro grupos, de acordo com a faixa etária, sendo eles: 

G1 - zero a seis meses; G2 - sete a doze meses; G3 - treze a trinta meses e G4 - trinta e um a 

47 quarenta e sete meses. As seções de cada grupo têm a duração de quarenta minutos e, neste 

período, ocorre a intervenção com a criança e a orientação, aos pais, das atividades que eles 

deverão trabalhar com a criança durante a semana, em casa. 

 

O objetivo deste projeto é intervir precocemente, através de orientações aos pais, e atuar de 

forma interdisciplinar, visando minimizar os danos e agravos e maximizar as potencialidades 

aproximando do desenvolvimento típico. 

 

No projeto passarinhos, atua uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. As contribuições da fisioterapia incluem a 

estimulação da coordenação motora grossa, a eliminação de reações posturais inadequadas, a 

facilitação de reações posturais típicas, a prevenção de agravos no âmbito motor e a promoção 

do diagnóstico precoce de alterações funcionais. 

 

A fonoaudiologia contribuirá para a estimulação do sistema estomatognático que favorecerá 

os processos de sucção, mastigação, deglutição e, posteriormente, a fala; estimulação auditiva 

que favorecerá memória, atenção, reconhecimento e compreensão dos sons; favorecimento de 

experiências, brincadeiras e imitações com o objetivo de um bom desenvolvimento da 

linguagem. 

 

A psicologia contribui para auxiliar aos pais na compreensão de como a interação e a 

socialização estimulam o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento cognitivo favorece 

todo o processo da aquisição de habilidades socioemocionais que irão interferir em toda 

história de vida da criança. A orientação de pais também é uma área que a psicologia abordará 

frente aos comportamentos infantis, bem como as práticas educativas parentais positivas. 

 

Por fim, a terapia ocupacional estimula o desenvolvimento global das crianças, 

proporcionando experiências sensório-motoras que elas não teriam oportunidade de vivenciar 

devido às suas limitações. Ela também estimula a autonomia e independência nas atividades 

de vida diária, principalmente através da orientação à família. 
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A seguir será visto o projeto musicalização, para crianças com idade entre vinte e quatro 

meses e cinco anos e onze meses. 

 

3.2.8 Projeto musicalização 

 

O projeto musicalização e estimulação precoce tem como público alvo as crianças com idade 

entre vinte e quatro meses e cinco anos e onze meses, juntamente com suas famílias. O 

atendimento é feito semanalmente, em grupos de crianças e seus respectivos responsáveis, 

que são formados de acordo com a idade da criança. 

 

O projeto é um programa de atividades com planejamento prévio, que responde a conceitos e 

objetivos definidos e pautados no desenvolvimento neurobiológico infantil. Durante o 

atendimento, as famílias recebem orientações de atividades que deverão desenvolver ao longo 

daquela semana com as crianças, passam pela vivência destas atividades e, na seção seguinte, 

deverão relatar como foram as experiências. As atividades são realizadas através da música e, 

para cada habilidade a ser desenvolvida na criança, existirá uma música distinta a ser usada 

pela família durante a semana. 

 

A metodologia do projeto buscará permitir à criança e aos familiares vivenciar e participar da 

criação de experiências significativas, com as quais aprenderão através de seus sentidos, 

percepções, emoções e cognições. Essas experiências criam espaços de aprendizagem e 

interferem de maneira positiva no funcionamento neuronal, favorecendo novas redes 

sinápticas, prevenindo ou amenizando possíveis problemas e agravos no quadro clínico dessas 

crianças. 

 

Utiliza-se a escala de comportamento adaptativo Vineland nas crianças participantes no início 

e no final do projeto. Este instrumento avalia a socialização, a comunicação, habilidades da 

vida cotidiana, habilidades motoras e possíveis problemas de comportamento (Duarte & 

Bordin, 2000). Desta forma, os profissionais e os responsáveis pela criança conseguem avaliar 

as suas evoluções e quais aspectos necessitam de mais atenção. 

 

Neste projeto, que é realizado em 33 encontros, o papel da família é de grande importância, 

sendo eles os agentes ativos no processo de reabilitação. O projeto favorece o contato físico e 

a relação adulto-criança, desenvolvendo vínculos saudáveis e relações afetivas. Além disso, 
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ele ajuda no desenvolvimento de importantes habilidades para os primeiros anos de vida e é 

útil na detecção, prevenção e intervenção de atrasos no neurodesenvolvimento infantil. 

 

A seguir será abordado o projeto biodança, também oferecido pelos profissionais da clínica da 

APAE-SL. 

 

3.2.9 Projeto biodança 

 

O projeto biodança, desenvolvido na clínica da APAE-SL, tem como público alvo pessoas 

com deficiência intelectual e múltipla que possuam a idade mínima de dez anos. É um recurso 

terapêutico no processo de reabilitação de crianças e jovens com deficiência intelectual, 

múltipla e transtorno do espectro autista. 

 

São formados grupos, de preferência com poucas pessoas, para que seja dada assistência 

adequada a cada uma delas. O objetivo deste projeto é oferecer um ambiente agradável em 

que se respeita a individualidade de cada um para que todos possam trabalhar seus potenciais 

e superar limitações através de exercícios específicos ligados à música. 

 

Busca-se, neste projeto, o desenvolvimento da socialização, criatividade, 

vitalidade, afetividade, habilidades cognitivas e motoras. De forma lúdica, o aprendizado que 

se dá no ambiente terapêutico se expande para o dia a dia dos participantes e de suas famílias, 

contribuindo para o neurodesenvolvimento de forma funcional. 

 

A biodança é ministrada de forma lenta e gradual, através de um processo de tratamento que 

poderá levar vários meses sem, no entanto, excluir nenhuma outra forma de terapia a que o 

usuário esteja sendo submetido. Agindo em conjunto com outras atividades que a instituição 

oferece, a biodança pode acrescentar a sensação de bem-estar aos assistidos. Biodança 

procura melhorar a qualidade de vida, tanto no aspecto físico, quanto no intelectual e no 

afetivo. 

 

A seguir será tratado o projeto de cinoterapia, a terapia feita com o uso de cães como co-

terapeutas no tratamento de pessoas com necessidades especiais. 
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3.2.10 Projeto cinoterapia 

 

A cinoterapia é uma abordagem terapêutica em que se usa cães como auxiliares dos 

profissionais que participam do projeto. Seu público alvo é pessoas assistidas, a partir de três 

anos de idade, que não estão alcançando os resultados esperados nas terapias individuais e que 

poderiam ter ganhos maiores ao participar deste trabalho em grupo. 

 

O projeto visa promover o desenvolvimento global e a melhoria da qualidade de vida dos 

assistidos encaminhados por diversos setores da APAE, como a escola, a assistência social ou 

a própria clínica.  

 

Através da presença e comportamento do cão, os pacientes são motivados e estimulados ao 

contato com o animal, estreitando o vínculo entre os profissionais e os usuários. A partir desta 

aproximação, os profissionais trabalham as dificuldades apresentadas por cada paciente, como 

distúrbio de aprendizagem, alterações comportamentais e psicológicas, distúrbios de 

linguagem, comprometimentos neurológicos e motor, bem como disfunções em áreas de 

desempenho ocupacional como o lazer, o autocuidado, o trabalho ou a escola. 

 

O grupo de profissionais é formado por um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, psicólogo e um 

terapeuta ocupacional. O fisioterapeuta tem como objetivos estimular à caminhada espontânea 

do usuário, realizar o posicionamento do mesmo em diversas posturas, inibir possíveis 

reflexos e favorecer a normalização de tônus muscular. Promove-se, também, o relaxamento 

muscular o fortalecimento de grupos musculares e a estimulação do desenvolvimento motor 

global. 

 

O fonoaudiólogo tem como objetivos estimular o desenvolvimento da concentração, atenção, 

memória e aprendizagem escolar. Ele facilita a interação com o outro, estimular a linguagem 

não verbal e verbal e a produção fonoarticulatória adequada. 

 

O psicólogo tem como objetivos auxiliar no trabalho com a autoestima e autodisciplina do 

usuário, melhorar as relações sociais e a comunicação, promover a interdependência pessoal e 

a autonomia. Ele também estimula o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e da 

afetividade, o controle da ansiedade, hiperatividade e agressividade, e expressão de 
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sentimentos. Promove-se, a partir de então, o autoconhecimento físico, emocional e mental e 

o despertar das emoções comunicativas. 

 

O terapeuta ocupacional tem como objetivos estimular as atividades de vida diária, modificar 

o ambiente e promover situações terapêuticas de forma que o paciente receba estimulação 

tátil, vestibular, proprioceptiva, visual, auditiva e organize essas informações de forma a dar 

respostas adaptativas consistentes com as demandas do ambiente. Ele promove o 

desenvolvimento de potencialidades, procurando alcançar maior autonomia e progresso no 

processo de aprendizagem, aquisição e integração da noção do esquema corporal, a 

sensibilidade e habilidades finas para a construção de conceitos sociais. Por fim, o 

profissional propicia momentos de descobertas, despertando sentimentos de respeito próprio e 

com o outro. 

 

Os cães são selecionados de acordo com temperamento e raça compatíveis com as 

necessidades do projeto. Eles recebem treinamento de obediência e cuidados higiênicos e 

veterinários rigorosos.  

 

Os atendimentos têm duração de trinta minutos e os usuários são atendidos individualmente 

ou agrupados, com características homogêneas de idade e demandas ou com objetivos 

terapêuticos pré-estabelecidos pela equipe interdisciplinar. Esta equipe observa cada paciente 

e realiza orientações periódicas aos familiares de forma que estes possam fazer melhorias ou 

modificações no cotidiano do usuário e em sua residência. 

 

Ao final de cada ano é feita a reavaliação de todos os usuários deste projeto. A alta acontece 

caso seja confirmado que o paciente tenha atingido o objetivo proposto. A seguir será tratado 

o projeto consultoria escolar, que abrange a clínica e a escola da APAE-SL. 

 

3.2.11 Projeto consultoria escolar 

 

O projeto consultoria escolar tem como público alvo os professores e alunos da Escola 

Oficina Rodolfo Pontello de Freitas (a ser tratada adiante) da educação infantil, ensino 

fundamental e a educação para jovens e adultos (EJA). A consultoria escolar visa reunir 

métodos para identificar demandas e selecionar estratégias de intervenção que auxiliem na 

resolução de problemas. 
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Constitui este projeto uma equipe composta por um psicólogo, um fonoaudiólogo e os 

profissionais de pedagogia e professores da escola. O profissional da psicologia e o 

profissional da fonoaudiologia irão oferecer suporte aos profissionais da educação a fim de 

favorecer o bem-estar e o processo de aprendizagem dos alunos. As orientações serão focadas 

no ambiente escolar como um todo. 

 

O psicólogo contribui para que déficits comportamentais não prejudiquem o desenvolvimento 

das habilidades dos assistidos. Desta forma, utilizam-se técnicas para entender o contexto 

podendo-se, então, aplicar uma solução que seja benéfica tanto para os alunos, quanto para os 

professores. 

 

O fonoaudiólogo contribui para a melhoria no processo de ensino e aprendizagem, bem como 

no manejo de situações que sinalizam dificuldades nesse processo. Tais situações podem ser 

problemas relacionados à comunicação - oral, escrita ou alternativa - problemas auditivos, 

distúrbios das estruturas e funções estomatognáticas, que afetam a articulação, a respiração, a 

mastigação e a deglutição. Sendo precocemente detectadas, as situações sinalizadas não 

evoluem de forma que o processo de aprendizado não seja prejudicado. 

 

Cabe à pedagogia e aos professores propor atividades dentro do plano político pedagógico da 

escola, levando em consideração o plano de desenvolvimento individual. Juntamente com a 

psicologia e a fonoaudiologia, estes profissionais viabilizam a execução das atividades 

escolares dentro da realidade de cada aluno. Os profissionais também podem intervir de 

maneira particular em casos específicos, avaliando a necessidade de encaminhamento para um 

acompanhamento individual. 

 

A intervenção interdisciplinar propicia aos alunos a melhoria no desempenho escolar e 

melhorias quanto aos processos alimentares. Aos professores, viabiliza suporte quanto às 

queixas e as demandas existentes. 

 

Os objetivos deste projeto estão vinculados à melhoria do desempenho escolar. Para o 

cumprimento destes objetivos realizam-se, dentre outras ações, a adaptação do currículo 

escolar e recursos pedagógicos às necessidades dos alunos, análise da estrutura da sala de aula 

e proposta de estratégias de melhoria, a orientação de pedagogos e professores quanto à 

melhor forma de promover o processo de aprendizagem, visando maior motivação e 
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desempenho do aluno. Realizam-se, também, a otimização dos processos de comunicação oral 

e/ou alternativa entre professor e aluno. E encaminham-se assistidos para acompanhamentos 

terapêuticos que se fizerem necessários. 

 

Em seguida, será tratado o projeto tagarelas. 

 

3.2.12 Projeto tagarelas 

 

Sabe-se que a APAE acolhe pessoas com deficiência intelectual e múltipla e, muitas delas, 

apresentam como sequelas alterações no desenvolvimento da linguagem. O projeto tagarelas 

tem como público alvo as crianças a partir dos quatro anos de idade, com demandas 

fonoaudiólogas na área de linguagem oral e comunicação alternativa, advindas de 

atendimentos individualizados no setor de fonoaudiologia da APAE ou que estejam na fila de 

espera para ser matriculado na clínica da instituição.  

 

Este grupo terapêutico é uma valiosa ferramenta de intervenção, sendo um importante 

ambiente de trocas, vivências culturais e construção conjunta de conhecimentos, propiciando 

a melhora dos processos de linguagem. Neste ambiente terapêutico, os indivíduos podem 

desenvolver vínculos de amizade, o que proporciona o acolhimento e aderência às atividades 

propostas. 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver e aprimorar habilidades comunicativas e cognitivas, 

além de proporcionar interação e socialização. Além disso, o usuário também desenvolve e 

aprimora habilidades cognitivas e de socialização. A participação no grupo proporciona o 

desenvolvimento da intenção e interação comunicativa, aumenta o repertório lexical, favorece 

à criança a nomear objetos e seres, proporcionando a experiência da fala espontânea 

pragmática. 

 

Os atendimentos são realizados em grupos de quatro a seis assistidos. Os grupos são 

homogêneos, considerando o nível de desenvolvimento e ou de comprometimento nas 

habilidades comunicativas. Cada atendimento ocorre uma vez por semana, com a duração de 

trinta minutos. 
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Quando necessário, os profissionais realizam orientações à família de forma a promover o seu 

engajamento em todo o processo terapêutico do usuário. A família recebe orientações de 

como reproduzir, no ambiente domiciliar, as estimulações recebidas no grupo. 

 

Os fonoaudiólogos do projeto acompanham a evolução dos pacientes por seis meses. Após 

este período há uma avaliação realizada pela equipe técnica de fonoaudiólogos da instituição. 

Nesta avaliação, são utilizados os protocolos padronizados PROC - protocolo de observação 

comportamental e ABFW - avaliação fonético/fonológica, com o objetivo de verificar o 

desempenho individual. A partir de então, pode-se permanecer no grupo por mais dois 

semestres de acordo com avaliações subsequentes. 

 

A alta pode ocorrer pela evolução do usuário, por ele atingir os objetivos propostos, por limite 

terapêutico, por estagnação da curva evolutiva ou pelo tempo máximo de permanência de três 

semestres. 

 

A tecnologia também é aplicada na clínica da APAE para os assistidos. A seguir será 

apresentado o projeto Livox. 

 

3.2.13 Projeto Livox 

 

Algumas pessoas com deficiência intelectual e múltipla, atendidas na APAE-SL, apresentam 

alterações no desenvolvimento da linguagem. Tais alterações acarretam prejuízos para a 

pessoa com deficiência intelectual ou autismo, sendo eles o desenvolvimento pessoal e 

cognitivo (Duarte & Velloso, 2017).   

 

A APAE-SL oferece o projeto Livox para os assistidos que apresentam dificuldades na 

comunicação oral. O projeto possibilita ao usuário a comunicação alternativa suplementar 

(CAS), que consiste em um meio facilitador da comunicação, no qual os símbolos gráficos 

têm potencial significante/disparador da produção discursiva, dialógica e pedagógica. Um 

sistema de CAS é “um grupo integrado de componentes (símbolos, estratégias e técnicas) com 

o objetivo de facilitar a participação do indivíduo em vários contextos comunicativos” 

(Duarte & Velloso, 2017, p. 94). 
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O projeto tem como objetivo o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades 

comunicativas, cognitivas e pedagógicas, proporcionando interação, socialização e 

aprendizagem.  

 

O Livox é um software desenvolvido para uso em dispositivos tipo tablet, que auxilia nos 

processos de desenvolvimento da comunicação e aprendizagem de pessoas com deficiências 

que impossibilitem a fala. Esta tecnologia possui recursos de inteligência artificial, portanto é 

capaz de aprender a rotina de uso de cada assistido (Livox, 2018). 

 

De acordo com o desenvolvedor do Livox, o software promove, dentre outros benefícios: a 

independência do usuário; o incentivo à intenção comunicativa; a comunicação através de 

imagens e som por associação e articulação, fluência, clareza na linguagem e prática da 

pronúncia de nomes de objetos (Livox, 2018). 

 

O público alvo do projeto Livox são pessoas, a partir de seis anos de idade, com deficiência 

intelectual ou autismo, advindas de atendimentos individualizados no setor de fonoaudiologia, 

psicologia, psicopedagogia e escola da APAE, que podem ser beneficiados pela comunicação 

alternativa através do uso do Livox. A indicação de inserção destas pessoas no projeto são a 

pouca (ou nenhuma) evolução no atendimento individual. 

 

A equipe do projeto é formada por fonoaudiólogos e psicólogos da instituição que, após 

avaliarem os assistidos através da escala de comportamento adaptativo Vineland, e o 

protocolo de acompanhamento do Livox, os classificam em dois perfis de acordo com 

demandas específicas. Os assistidos de perfil um, além de ter capacidade/interesse para a 

comunicação no tablet, apresentam domínios de algumas das habilidades básicas, necessárias 

para o uso do tablet, como saber apontar, reconhecer figuras, a coordenação olho/mão – olhar 

para o que está fazendo, fazendo uso simultâneo de olhos e mãos - permanecer sentado, ter 

intenção comunicativa e conseguir fazer contato visual. Já os usuários de perfil dois 

apresentam domínios das habilidades básicas listadas e já possuem manejo no uso do tablet. 

 

O projeto passa por três fases. Na primeira, criam-se atividades, através de jogos pedagógicos 

no tablet, com foco nas habilidades básicas. Na segunda fase são aprimoradas as habilidades 

básicas e insere-se o Livox. Nestas fases os atendimentos são individuais e padronizados, e as 

atividades são adaptadas de acordo com o desempenho do usuário. Já na terceira fase, são 
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feitos atendimentos em grupo, usando o Livox, para que os assistidos se comuniquem entre si 

e com os profissionais. 

 

A alta do usuário ocorre quando se atinge os objetivos propostos, por limite terapêutico ou por 

estagnação da curva evolutiva. 

 

Ainda sobre a clínica da APAE-SL, será visto a seguir o projeto equoterapia que utiliza o 

cavalo como elemento terapêutico de reabilitação para usuários. 

 

3.2.14 Projeto equoterapia 

 

A equoterapia “é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma 

abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o 

desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades 

especiais” (Associação Nacional de Equoterapia – ANDE, 1999). 

 

Na APAE-SL, a equoterapia é utilizada como prática complementar aos tratamentos de 

reabilitação oferecidos objetivando, de forma geral, a habilitação e reabilitação do paciente. 

Desta forma, são estabelecidas melhores funções neurológicas, processamento sensorial, 

estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento das potencialidades, da 

independência e autonomia do usuário. O projeto proporciona, portanto, a melhora da 

qualidade de vida do usuário. 

 

Os pacientes são encaminhados para este projeto pela equipe multidisciplinar ou pela equipe 

de avaliação da clínica. Por ser uma prática complementar aos tratamentos de reabilitação, os 

assistidos serão atendidos neste e em outros projetos, simultaneamente. Cada paciente possui 

um objetivo individual a ser cumprido no projeto e é atendido uma vez por semana, numa 

seção de trinta minutos de duração. 

 

No ano de 2019 foi aprovada a Lei 13.830, que dispõe sobre a prática da equoterapia. O Art. 

3º desta Lei evidencia que a equipe mínima de atendimento durante a prática da equoterapia 

deverá ser composta por um psicólogo, um fisioterapeuta e um profissional de equitação. 

Pode-se, também, integrar à equipe o “pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e 
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professores de educação física, que devem possuir curso específico de equoterapia” (Lei 

13.830, de 13 de maio de 2019). 

 

Porém, devido ao grande volume de assistidos que frequentam a clínica da APAE-SL e 

devido ao fato de a instituição ser filantrópica, estando constantemente necessitando de 

recursos financeiros para dar continuidade aos serviços prestados, o projeto equoterapia 

consta atualmente apenas com um profissional de fisioterapia e um profissional de equitação. 

 

Durante as seções o paciente pode permanecer montado no animal sozinho ou juntamente 

com o profissional de fisioterapia. O profissional de equitação conduz a terapia 

acompanhando a pé, ao lado do cavalo, para realização de observações, intervenções e 

garantia da segurança. 

 

De acordo com a Rocha (n.d.), são benefícios da prática da equoterapia, dentre outros: a 

melhoria do o equilíbrio e da postura; o desenvolvimento da coordenação de movimentos 

entre tronco, membros e visão; a promoção da consciência do corpo; a estimulação da força e 

tônus muscular; aumento da autoestima; desenvolvimento da coordenação motora fina e 

grossa; a melhoria das atividades dos órgãos internos; estímulos à afetividade através do 

contato com o animal; motiva o aprendizado encorajando o uso as linguagem e promove o 

bem estar, motivando o praticante a continuar o tratamento. 

 

Estando montado no cavalo, o paciente tem a oportunidade de experimentar os movimentos 

tridimensionais que o animal produz ao se locomover, possibilitando diversas informações 

simultâneas ao corpo (Barbosa & Munster, 2014; Costa et al, 2017; Medeiros & Dias, 2002). 

Desta forma, são estimulados os sistemas sensoriais, promovendo benefícios psíquicos além 

de aumento da conscientização corporal e melhorias na coordenação motora e equilíbrio 

(Barbosa & Munster, 2014; Medeiros & Dias, 2002). 

 

No projeto equoterapia da APAE-SL são trabalhados os cinco sentidos do paciente: tato, 

paladar, olfato, visão e audição. O tato é desenvolvido quando o paciente é tocado pelo 

fisioterapeuta, ou quando toca o animal e os objetos utilizados durante o atendimento para a 

estimulação sensorial. O paladar é desenvolvido nos momentos de pausas, com o animal 

parado, em que o profissional oferece água ou algum alimento. O olfato é estimulado 

enquanto o paciente está montado no cavalo e o profissional chama a atenção do mesmo para 
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os odores do ambiente. A visão é trabalhada através de objetos coloridos que o paciente 

precisa tocar ou apontar, estando em cima do cavalo. E, por fim, a audição é desenvolvida por 

meio dos sons do animal, das vozes dos profissionais e do próprio paciente e objetos que 

podem ser úteis para a estimulação sensorial. Sendo assim, ao trabalhar os cinco sentidos do 

paciente em cima do animal em movimento ou parado, é possível perceber o avanço 

neurológico e motor. 

 

Os assistidos são acompanhados, na maioria dos casos, no prazo máximo de dois anos. A alta 

pode ocorrer ao se atingir os objetivos propostos para aquele paciente ou por estagnação. No 

caso de cumprimento dos objetivos, a alta pode ocorrer em qualquer período antes de dois 

anos. Já no caso de estagnação, cumprem-se os dois anos de atendimento neste projeto e o 

paciente recebe a alta. 

 

A seguir será visto o projeto afetivo sexual da APAE-SL. 

 

3.2.15 Projeto afetivo sexual 

 

A sexualidade é vista pela sociedade como tabu (Bretas & Silva, 2005; Brilhante & Catrib, 

2011; Cano, Ferriani & Gomes, 2000; Freitas & Dias, 2011; Marola, Sanches & Cardoso, 

2011; Menin, Pimentel & Gagliotto, 2017; Sousa, Pinto & Barroso, 2006) e sempre quando o 

tema é colocado em questionamento há atitudes de vergonha, constrangimento e muitas vezes 

de repressão e negação (Sousa, Pinto & Barroso, 2006). 

 

Quando se aborda o tema sexualidade da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, o 

assunto é ainda mais complexo, pois muitas vezes essas pessoas são vistas como “assexuadas” 

ou com a sexualidade muito aflorada (Bastos & Deslandes, 2012; Maia & Camossa, 2003). O 

tema torna-se estereotipado e, por falta de informações e discussão do assunto, muitas vezes 

as manifestações da sexualidade são reprimidas pela família, pois esta não recebeu e não 

repassa uma orientação adequada (Bastos & Deslandes, 2012). 

 

No Brasil, as Políticas Nacionais de Saúde da Pessoa com Deficiência e de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos (Ministério da Saúde, 2009), reconhece que qualquer pessoa tem o direito de ter 

uma vida sexual segura, livre e prazerosa. Desta forma, “o direito se sobrepõe à presença da 

deficiência. Não se pode, inclusive, falar de uma sexualidade própria e específica das pessoas 
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com deficiência. Não existe esta distinção. Todos são igualmente seres desejantes e, portanto, 

sexuais” (Ministério da Saúde, 2009, p. 14). 

 

Do ponto de vista biológico a sexualidade é algo característico de qualquer ser humano, 

independente de “limitações incapacitantes de cunho biológico, psicológico ou social” (Maia 

& Camossa, 2003, p. 205). Portanto, negar o desenvolvimento da sexualidade na pessoa com 

deficiência é negar também seu desenvolvimento, visto que essa faz parte da vida e da 

evolução humana. 

 

Assim como todos, a pessoa com deficiência também tem curiosidade sexual (Maia & 

Camossa, 2003) e, quando esses impulsos começam a aparecer, eles têm a necessidade de 

experimentá-los. Cabe, portanto, ao orientador, seja o pai, professor, terapeuta ou alguém em 

que ele mantém uma relação de confiança, dar as explicações e esclarecer de forma que eles 

entendam todas as suas dúvidas e questionamentos (Bastos & Deslandes, 2012). A base de 

uma boa orientação sexual é não reprimir nenhuma forma de manifestação desta, mas sim 

entendê-la para que a experiência seja saudável (Bastos & Deslandes, 2005; Maia & Camossa, 

2003). 

 

O projeto afetivo sexual da APAE-SL tem como público alvo adolescentes e adultos do sexo 

feminino e masculino, com deficiência intelectual. Os grupos serão divididos de acordo com o 

sexo e o nível de desenvolvimento e maturidade dos usuários. A psicóloga será responsável 

pelo grupo feminino e o psicólogo pelo grupo masculino. 

 

O encaminhamento para o projeto afetivo sexual pode ocorrer pelos pedagogos da escola ou 

por profissionais da clínica, uma vez que perceberem demanda específica para esse projeto, 

ou algum comportamento inadequado relacionado à sexualidade que necessite de orientação. 

 

Os psicólogos envolvidos no projeto farão, inicialmente, uma entrevista com a família para 

que esta fique ciente do funcionamento e dos objetivos propostos e, posteriormente, com o 

usuário encaminhado, para assim melhor encaixá-lo e envolvê-lo no grupo. 

 

O Projeto de Orientação Sexual para Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla tem 

como objetivo orientar, esclarecer e oferecer conhecimentos diversos acerca do tema 

sexualidade, visando melhor compreensão e aplicação na vida prática. Os atendimentos 
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acontecem semanalmente, com duração de 30 minutos e cada grupo possui no máximo 15 

participantes. São realizados, também, grupos de orientação às famílias, mensalmente, com o 

propósito de tornar os responsáveis pelos assistidos ativos e participantes no processo. 

 

Ao participar do projeto os usuários desenvolvem o respeito pelo próprio corpo e pelo corpo 

do outro; recebem informações sobre relação sexual, métodos contraceptivos, 

desenvolvimento do corpo, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis e são orientados a 

respeito da higiene corporal. As famílias são orientadas sobre a maturação sexual dos 

participantes do grupo a fim de que o assunto seja visto com naturalidade e seja entendido 

como inerente ao desenvolvimento humano. A orientação à família pode desmistificar os 

temas abordados. 

 

A APAE-SL também conta com uma escola que funciona dentro da instituição, e será 

apresentado a seguir. 

 

3.3 Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas 

 

A Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas funciona dentro das dependências da APAE-SL, 

nos turnos matutino e vespertino, atendendo a PCD intelectual e múltipla, de quatro anos até 

idade indeterminada. A escola oferece educação especial para pessoas que apresentam 

necessidades educativas peculiares e que exigem ambientes alternativos e com adaptações 

amplas. Tais adaptações abrangem currículo, objetivos, métodos, técnicas, conteúdos, 

avaliação, temporalidade, materiais, equipamentos, cuidados e serviços. Ainda assim, a escola 

acompanha a grade curricular da educação básica, com o mesmo conteúdo desta. 

 

Para ingressar na Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas, é necessário que o educando, 

acompanhado de sua família, compareça à APAE munido de laudo médico, juntamente com a 

avaliação multidimensional. O laudo médico deverá conter o código da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) que comprove 

a deficiência intelectual e a avaliação multidimensional, descrita no item 3.2.3, que 

demonstrará as potencialidades e limitações daquele aluno. 
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A escola possui aproximadamente 180 educandos sendo 41,7% do sexo feminino e 58,3% do 

sexo masculino. São alunos com diversas condições clínicas conforme pode ser visto na 

Figura 8. 

 

 
Figura 8. Condições clínicas dos educandos da Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Figura 8 apresenta os diversos diagnósticos encontrados nos laudos médicos dos alunos da 

escola mesmo que, em alguns casos, o mesmo indivíduo seja diagnosticado com mais de uma 

patologia. Percebe-se que 15% possui diagnósticos diversos que, dentre eles, destacam-se a 

CID-10 G91 (hidrocefalia), a CID-10 E00 (síndrome de deficiência congênita de iodo), a 

CID-10 Q93.3 (síndrome de Wolf-Hirschhorn), a CID-10 E23 (hipofunção e outros 

transtornos da hipófise), a DIC-10 F06 (outros transtornos mentais devidos a lesão e 

disfunção cerebral e a doença física), a CID-10 F10 (transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de álcool) e CID-10 F11.1 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao 

uso de opiáceos). 

 

Verifica-se também, através da Figura 8, que 21% de laudos médicos que apontam a CID-10 

F71 – retardo mental moderado, 18% de CID-10 F84 e suas variações, que são os transtornos 

do espectro autista, 14% de CID-10 F72 – retardo mental grave, 11% de CID-10 Q90 – 

Síndrome de Down, 9% de CID-10 F70 – retardo mental leve, 8% de CID-10 G40 – epilepsia 

e 4% de CID-10 G80 – paralisia cerebral. 
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Em 36 ocasiões, os laudos apontam mais de uma deficiência no mesmo indivíduo sendo, o 

mesmo, considerado pessoa com deficiência múltipla (Brasil, 1994). Foram verificados, por 

exemplo, a presença da CID-10 F84 (transtorno do espectro autista) juntamente com outras 

condições, como os retardos mentais, epilepsia, ou cegueira e a presença da CID-10 G80 

(paralisia cerebral), juntamente com outras condições, como os retardos mentais. 

 

Para o melhor aproveitamento das potencialidades dos educandos existem, na escola, projetos 

partícipes de convênios e parcerias com a iniciativa privada, que beneficiam os alunos no 

desenvolvimento de suas competências e aptidões. Como exemplos destes projetos pode-se 

citar a banda e a fanfarra, que realizam apresentações, tanto na instituição, quanto em outras 

escolas e eventos na cidade. 

 

Engrandecendo a educação especial existente, a escola oferece aos educandos um laboratório 

de informática, biblioteca, cozinha experimental, artes, dança, música, aula especializada de 

educação física, práticas esportivas e capoeira. Os assistidos da APAE também contam com 

apoio clínico e terapêutico, caso seja necessário. 

 

Os professores e pedagogos da escola são cedidos pela Secretaria de Estado de Estado da 

Educação e pela Secretaria Municipal de Educação através das prefeituras municipais das 

cidades de Sete Lagoas, Inhaúma, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas. A prefeitura de 

Sete Lagoas cede, ainda, os funcionários da área técnica e administrativa como assistentes de 

biblioteca, serventes escolares, auxiliares de secretaria, vigias e motoristas.  

 

Independentemente se a escola for regular ou especial, existe uma idade em que todos os 

alunos devem ingressar na educação infantil: com 4 anos de idade completos até o dia 31 de 

março do ano em que se realiza a matrícula (Portaria n. 1.035, de 2018), eles ingressam no 1º 

período. 

 

A escolarização oferecida na Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas, inicia-se na 

Educação Infantil (1° ao 2° períodos), para educandos com 4 e 5 anos de idade. A escola 

conta, também, com o ensino fundamental, para crianças a partir de 6 anos de idade, 

organizado em quatro ciclos de aprendizagem. O primeiro, ciclo da alfabetização, tem a 

duração de três anos de escolaridade, 1º, 2º e 3º ano; O segundo, ciclo complementar, com a 

duração de dois anos de escolaridade, 4º e 5º ano; O ciclo intermediário, com duração de dois 
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anos de escolaridade, 6º e 7º ano e, por fim, o ciclo da consolidação, com duração de dois 

anos de escolaridade, 8º e 9º ano (Art. 28 da Resolução SEE n. 2.197, 2012). 

 

O ensino fundamental, na educação especial do Estado de Minas Gerais, pode ter um 

acréscimo de 50% do tempo previsto, tendo em vista o melhor aproveitamento escolar por 

parte do aluno. “A flexibilização de tempo para o percurso escolar (...) deverá ser comprovada 

por avaliação pedagógica e prevista na proposta político-pedagógica da escola” (Art. 9º da 

Resolução CEE n.  460, 2013). É analisado caso a caso, através de avaliação pedagógica, e os 

educandos podem ficar retidos no final do ciclo de alfabetização e do ciclo complementar, ou 

seja, 3º ou 5º anos do ensino fundamental. 

 

Após o término do 5º ano, caso o educando tenha menos de 14 anos de idade, ele será 

encaminhado à escola regular para completar o ensino fundamental. A ideia é que, havendo 

inclusão escolar destes alunos no ensino regular, eles possam conviver em outros ambientes 

para evoluir em conhecimento, em convivência com os outros alunos e na sociedade. 

 

Também é importante a inclusão escolar para os alunos que já se encontram no ensino regular 

pois, convivendo e respeitando as diferenças, eles poderão ampliar a sensibilidade à realidade 

da pessoa com deficiência (Masini, 2004). Forma-se, assim, uma geração inclusiva que é 

resultado do exercício diário da cooperação e do reconhecimento do valor das diferenças, 

premissa para o aprendizado e compreensão do mundo e do indivíduo (Mantoan, 2003). “A 

escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do 

processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas 

pedagógicas” (Ropoli, Mantoan, Santos & Machado, 2010, p. 9). 

 

Caso necessário, os alunos com deficiência que frequentam a escola regular têm direito ao 

atendimento educacional especializado, através de um professor de apoio, que faz adaptações 

do conteúdo de aprendizado para a realidade daquele educando e atender às suas 

peculiaridades, conforme Art. 58, § 1 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei n. 

9.394, de 1996). 

 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se 



107 
 

 

 

daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas 

à autonomia e independência na escola e fora dela. (Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Especial, 2008, p. 11). 

 

Em diversas ocasiões, após a formatura dos assistidos da Escola Oficina Rodolfo Pontello de 

Freitas ao final do 5º ano, não há a adaptação à escola regular e, por vezes, os educandos 

sequer conseguem frequentar a nova escola, fazendo com que haja o abandono escolar. São 

diversos os motivos que levam a esta situação, podendo ser citados a prática de bullying, o 

preconceito, a recusa de matrículas por parte da escola (por não adaptação dela mesma ou por 

medo), a não adaptação do próprio educando e a não disponibilidade de professores de apoio. 

 

A prática de bullying objetiva, principalmente, agredir a vítima fisicamente ou 

emocionalmente (Zequinão, Medeiros, Pereira & Cardoso, 2016). O bullying pode ocorrer de 

três formas:  agressões físicas diretas, agressões verbais diretas, e agressões indiretas 

(Antunes & Zuin, 2008; Martins, 2005; Olweus, 1995; Zequinão, Medeiros, Pereira & 

Cardoso, 2016). Segundo os autores, as agressões físicas diretas ocorrem de forma aberta em 

que a vítima apanha, é empurrada ou sofre outros tipos de ações físicas. Ainda neste tipo de 

bullying, a vítima pode ser roubada, ter seus pertences estragados ou quebrados e, ainda 

assim, ser submetida a atividades servis para agressor. As agressões verbais diretas ocorrem 

por meio de ofensas em público. Estas agressões também podem ocorrer por “provocações, 

ameaças, apelidos maldosos, comentários racistas, ofensivos ou humilhantes” (Zequinão, 

Medeiros, Pereira & Cardoso, 2016). Já as agressões indiretas ocorrem com o isolamento ou 

exclusão social da vítima no grupo. A vítima, neste caso, tem sua posição social prejudicada 

por meio de boatos e é ignorada pelos demais. Podem, inclusive, ocorrer ameaças aos colegas 

para que não brinquem com a vítima (Zequinão, Medeiros, Pereira & Cardoso, 2016). 

 

O bullying, para Antunes e Zuin (2008), 

não é, de maneira alguma, uma simples manifestação da violência sem qualquer fator 

determinante. Na verdade, o bullying se aproxima do conceito de preconceito, 

principalmente quando se reflete sobre os fatores sociais que determinam os grupos-

alvo, e sobre os indicativos da função psíquica para aqueles considerados como 

agressores. 

 

Dentre as vítimas de bullying, estão as pessoas com deficiências físicas ou mentais (Cruz, 

Silva & Alves, 2007). Um dos motivos do bullying contra pessoas com deficiência pode estar 

no fato de que muitas vezes, o aluno que não apresenta deficiência tem dificuldade em aceitar 
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e conviver com o aluno que possui alguma deficiência (Gomes & Rezende, 2011). Sabe-se, 

também, que os alunos que sofreram alguma violência escolar na infância estão mais 

propensos a parar de estudar (Stone & Han, 2005), portanto o bullying pode ser um dos 

motivos do abandono escolar dos alunos com deficiência intelectual e múltipla, quando estes 

ingressam no ensino regular. 

 

O preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência intelectual e múltipla ainda é causa de 

evasão escolar. É relativamente recente o convívio entre pessoas com deficiência e pessoas 

sem deficiência no ensino regular e ainda gera apreensão em todos os envolvidos (Sanchez, 

2005). 

 

O preconceito justifica nossas práticas de distanciamento dessas pessoas, devido às 

suas características pessoais (como também ocorre com outras minorias), que passam 

a ser o alvo de nosso descrédito e têm reduzidas as oportunidades de se fazerem 

conhecer e as possibilidades de conviverem com seus colegas de turma, sem 

deficiência (Sanchez, 2005, p. 27). 

 

O preconceito, muitas vezes, acontece pelos profissionais da escola regular. Em reportagem 

ao jornal O Globo, em 2016, a jornalista Paula Ferreira entrevistou algumas mães de crianças 

com deficiências que frequentam classes regulares. Nas falas das mães, percebe-se que a 

escola regular está despreparada para lidar com estas crianças e, por isso, muitas vezes os 

educandos estão presentes em sala de aula, mas não participam das atividades escolares que 

os demais alunos realizam. São crianças isoladas e ignoradas, que acabam por se sentirem 

desestimuladas e excluídas ao perceberem que os colegas estão realizando atividades, e elas 

não (Ferreira, 2016). 

 

Foi realizada, no ano de 2013, uma pesquisa com educandos que apresentavam deficiências 

(visual, física, auditiva e mental), sobre como é ministrada a educação em escolas regulares 

diversas, públicas e privadas, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Nos depoimentos 

dos alunos participantes da pesquisa percebem-se dificuldades para a realização da matrícula - 

20% dos educandos relataram que as escolas, a princípio, recusavam ou dificultavam a 

realização da matrícula. Foram relatados, dentre outros motivos de recusa das matrículas, 

medo por parte de professores, falta de professores especializados, recusa por parte de 

professores e da direção das escolas. Foi necessário provar para algumas escolas que era 

direito daqueles estudantes realizarem as matrículas (Martins, 2013). 
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A negação de matrícula para alunos com deficiência é conduta ilegal, pois a educação é 

direito fundamental. O inciso III do Art. 208 da Constituição Federal prevê a garantia de 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino”. O Art. 8 da Lei n. 7.853/1989, tipifica com o “crime, punível com 

reclusão de 2 a 5 anos e multa”, recusar, suspender, procrastinar ou cancelar a inscrição do 

aluno em qualquer estabelecimento de ensino, por motivos derivados de sua deficiência. Se a 

pessoa com deficiência for menor de idade, a pena é agravada em 1/3 (parágrafo 1º deste 

Artigo). 

 

Desconsideramos, nas escolas comuns e especiais, o fato de a pessoa com deficiência 

ser uma legítima detentora do direito à educação, a tal ponto que não celebramos a sua 

nova identidade escolar – a de aluno comum e não mais a de aluno da Educação 

Especial, unicamente! (Sanchez 2005, p. 27). 

 

Ferreira (2005), afirma perceber preocupações, dilemas e desafios, muito recorrentes, por 

parte de gestores e professores nas escolas em diversas cidades do Brasil. São as queixas e 

dúvidas que ela percebe, dentre outras: a falta de recursos, professores especializados e 

classes especiais nas escolas, além do medo por parte do professor em lidar com um aluno 

com deficiência e o medo de receber um aluno especial numa classe com outros educandos. 

 

A evasão escolar por parte dos alunos inseridos na educação especial no Brasil pode ser 

ilustrada a partir dos dados do Censo Escolar realizado nos últimos seis anos e compilado na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 

Censo Escolar de 2013 a 2018 

MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - BRASIL 

(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) 

ANO 

Educação 

Infantil 

Ens. Fund. 

anos iniciais 

Ens. Fund. 

anos finais 

EJA Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

EJA Ensino 

Médio 

2013 37.791 342.899 178.448 50.892 43.885 5.247 

2014 41.500 355.205 194.337 52.174 52.133 5.969 

2015 44.972 367.507 213.716 53.399 59.241 6.528 

2016 50.910 375.321 231.723 51.117 68.058 7.179 

2017 60.318 399.819 263.839 58.450 86.122 9.089 

2018 70.208 423.460 305.227 63.860 118.657 12.295 

Fonte: INEP (2019). Resultados do Censo Escolar (redes estaduais e municipais). Recuperado de 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos  

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
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A partir da tabela 4 pode-se verificar que, mesmo havendo um expressivo aumento na 

quantidade de alunos que frequentam a educação especial ao longo dos anos estudados, o 

número de matrículas efetivadas no ensino médio é expressivamente menor do que as 

matrículas efetivadas no ensino fundamental. Existe, também, redução de matrículas dos 

primeiros anos do ensino fundamental (primeiro ao quinto anos), para os anos finais do ensino 

fundamental (sexto ao nono ano). Portanto, a evasão de pessoas com deficiência matriculadas 

na educação especial está ocorrendo ao longo do percurso escolar. 

 

Muitos ex-alunos da Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas que não se adaptaram à 

escola regular, ou pararam de estudar antes do 5º ano do ensino fundamental, retornam à 

APAE em busca de continuar os estudos. De acordo com o Art. 37 da Lei n. 9.394/1996, “a 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 

de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a 

educação e a aprendizagem ao longo da vida”. 

 

A educação de jovens e adultos (EJA), na educação especial, é organizada em dois ciclos de 

aprendizagem – EJA anos iniciais e EJA anos finais. A idade mínima para os cursos de EJA é 

de 15 anos completos (Art. 5º da Resolução CNE/CEB n. 3, 2010) e a EJA dos anos iniciais é 

preparada para estudantes que estiverem iniciando ou dando continuidade à sua trajetória 

escolar nos anos iniciais do ensino fundamental (1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos). Já a EJA dos anos 

finais é organizada para educandos que estiverem dando continuidade ao estudo nos anos 

finais do ensino fundamental (6°, 7°, 8° e 9° anos). 

 

Os alunos novatos que não tiveram oportunidade de frequentar a escola serão matriculados na 

EJA dos anos iniciais do ensino fundamental. Já os alunos que finalizaram do 5º ao 8° anos do 

ensino fundamental, serão inseridos na EJA dos anos finais. 

 

O curso de EJA anos iniciais do ensino fundamental, na APAE-SL, tem a duração de quatro 

anos letivos, distribuídos em quatro módulos anuais, com duzentos dias letivos por ano. Já a 

EJA anos finais tem a duração de três anos letivos, distribuídos em três módulos anuais, com 

duzentos dias letivos. 

 

Após a conclusão do ensino fundamental, o aluno da Escola Oficina Rodolfo Pontello de 

Freitas poderá iniciar o ensino médio em escola regular ou, caso queira, poderá encerrar os 
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estudos. De acordo com a Emenda Constitucional n. 59/2009 que, dentre outros, dá nova 

redação aos incisos I e VII do art. 208, a educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos de 

idade, portanto muitas pessoas encerram os estudos neste momento. 

 

Porém, caso o assistido queira ou necessite continuar frequentando a APAE, ele terá a 

oportunidade de se matricular em um dos grupos ocupacionais ou no Centro Dia da APAE – a 

serem vistos no próximo item. 

 

3.4 Assistência social 

 

A assistência social é direito de todos os cidadãos, dever do Estado e não é contributiva. 

Provê “os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. (Lei n. 

8.742/1993).  

 

A APAE é caracterizada por realizar atividades preponderantes na área de assistência social e, 

também, executar ações na área da educação e de saúde. Ela realiza ações de assistência social 

através de “serviços, programas e projetos da proteção social especial de média e alta 

complexidade e na defesa e garantia de direitos” (Federação das APAES de Minas Gerais - 

FEAPAES-MG, n.d.). 

 

O setor de assistência social da APAE-SL é organizado conforme a Figura 9 e será descrito 

nos itens 3.4.1 até 3.4.4, a seguir. 
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Figura 9. Assistência social da APAE. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

3.4.1 Serviço de proteção social especial 

 

A APAE-SL presta serviço de proteção social especial ao operar “serviços, programas e 

projetos para pessoas com deficiência e sua família. Estas ações ultrapassam o domicílio da 

pessoa com deficiência e sua família” (FEAPAES-MG, n.d.). O serviço de proteção social 

especial diferencia-se do serviço de proteção social básica pois enquanto o primeiro realiza 

ações protetivas, o segundo realiza ações preventivas. O objetivo da proteção social especial é 

favorecer ao cidadão na defesa de seus direitos, no processo de reconstrução de vínculos 

familiares e comunitários, fortalecer suas potencialidades e a proteção das pessoas na luta por 

seus direitos. “São ações que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior 

flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e 

processos que assegurem qualidade na atenção” (FEAPAES-MG, n.d.). 

 

Faz parte do serviço de proteção social especial o centro dia, que será visto a seguir. 

 

3.4.1.1 Centro dia 

 

Fazendo parte do serviço de proteção social especial, o centro dia realiza atividades 

direcionadas a jovens com mais de 18 anos de idade, adultos e idosos com deficiência 

intelectual e múltipla, que necessitam de apoios extensivos e generalizados. Estas pessoas 

passam por situação de dependência, desproteção social ou não conseguem a automanutenção, 
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apresenta histórico de abandono, maus tratos, isolamento social ou alto grau de estresse da 

família ou cuidador, “dentre outras situações que agravam a dependência e comprometem o 

desenvolvimento da autonomia da pessoa cuidada e do cuidador” (FEAPAES-MG, 2016, p. 

20). 

 

O centro dia tem como finalidade a promoção da inclusão social, autonomia “e a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários, visando o reconhecimento do seu potencial, e a aceitação e 

valorização da diversidade” (APAE de Belo Horizonte, 2019). 

 

Fazem parte da equipe de profissionais do centro dia: assistentes sociais, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, educadores sociais e monitores. Os serviços prestados aos assistidos 

são desenvolvidos em três ambiências, com atividades voltadas para suas necessidades e para 

a resolutividade das situações de risco social: cuidado, autocuidado e vida prática; 

convivência familiar e comunitária; interação e participação social, com atividades individuais 

e coletivas. 

 

Também são realizadas a acolhida das famílias juntamente com os assistidos; entrevista 

social; visita domiciliar; parecer social; estudos de caso; plano de desenvolvimento do usuário 

(PDU); plano de acompanhamento familiar (PAF); orientações e encaminhamentos; oficina 

de cuidados, autocuidados e comunicação; oficinas de convívio e socialização; oficina de 

participação social; oficinas com famílias; ações (palestras, oficinas, campanhas e outros) 

envolvendo a comunidade; articulação e mobilização da rede socioassistencial, setorial e de 

garantia de direitos da pessoa com deficiência. 

 

A equipe técnica promove orientação e apoio necessário às pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla e suas famílias para o reconhecimento e fortalecimento de ações que 

visam à participação cidadã dos assistidos e famílias. Oportuniza espaços para atividades em 

grupo, visando o desenvolvimento de conhecimento específico por meio da reflexão crítica 

permanente, como condição de crescimento pessoal e construção da autonomia. A equipe de 

trabalho está voltada para o acompanhamento das atividades diárias, visando detectar 

demandas para as intervenções que se fizerem necessárias junto ao usuário e sua família, 

estudos de casos, articulação com a rede para acompanhamento do usuário de forma integral, 

de acordo com suas demandas. 
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A APAE-SL possui aproximadamente 110 assistidos matriculados no Centro Dia, sendo 

44,4% do sexo feminino e 55,6% do sexo masculino. São assistidos com diversas condições 

clínicas conforme pode ser visto na Figura 10. 

 

 
Figura 10. Condições clínicas dos assistidos matriculados no Centro Dia da APAE-SL. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A Figura 10 apresenta os diversos diagnósticos encontrados nos laudos médicos dos assistidos 

que frequentam o Centro Dia da APAE mesmo que, em alguns casos, o mesmo indivíduo seja 

diagnosticado com mais de uma patologia. Percebe-se que 18% destes assistidos possui 

diagnósticos diversos que, dentre eles, destacam-se a CID-10 Q 02 (microcefalia), a CID-10 

H 54 (cegueira), CID-10 F 73 (retardo mental profundo) e a CID-10 F 79 (retardo mental não 

especificado). 

 

Verifica-se também, através da Figura 10, que 22% de laudos médicos que apontam a CID-10 

F72 – retardo mental grave, 20% de CID-10 F71 – retardo mental moderado, 13% de CID-10 

F84 e suas variações, que são os transtornos do espectro autista, 11% de CID-10 G40 – 

epilepsia, 7% de CID- Q90 Síndrome de Down, 5% de CID-10 F70 – retardo mental leve e 

4% de CID-10 G80 – paralisia cerebral. Em 40 ocasiões, os laudos apontam mais de uma 

deficiência no mesmo indivíduo sendo, o mesmo, considerado pessoa com deficiência 

múltipla (Brasil, 1994).  

 

Para a execução dos serviços do centro dia existe uma sala para os técnicos e três ambiências 

para realização das atividades com os assistidos. As ambiências serão tratadas a seguir. 
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3.4.1.2 Ambiências do centro dia 

 

As três ambiências do centro dia da APAE-SL são a ambiência de vivências, a ambiência de 

corpo, movimento e expressão e, por fim, a ambiência de participação comunitária. Os 108 

assistidos matriculados no Centro Dia são organizados em turmas que são divididas entre as 

três ambiências. As turmas frequentam todas as ambiências, uma por dia, nos turnos matutino 

ou vespertino, visando “proporcionar vivência sociais, culturais e de lazer, além de 

desenvolver, através da arte e de situações reais, competências, habilidades e atitudes que 

promovam a autonomia e independência do usuário” (APAE de Belo Horizonte, 2019). Desta 

forma são desenvolvidos ou reforçados os comportamentos e conhecimentos necessários para 

uma vida mais independente e segura.  

 

A ambiência de vivências tem os propósitos de: apoiar no cuidado e desenvolver o 

autocuidado; promover o desenvolvimento do comportamento adaptativo social (relações 

interpessoais, comunicação, responsabilidade, autoestima, credulidade, ingenuidade, seguir 

regras, obedecer leis); promover o desenvolvimento das habilidades adaptativas práticas e 

fundamentais, para se viver em um mundo social, relacionadas com a sobrevivência e o bem 

estar (preparo das refeições, cuidado com a casa, transporte e locomoção, tomar remédios, 

manejo de dinheiro, uso do telefone, manter o ambiente seguro); contribuir no processo de 

independência e o desenvolvimento pessoal e social e o alívio do estresse físico e emocional 

do cuidador familiar.  

 

A ambiência de corpo, movimento e expressão tem os propósitos de: promover o 

desenvolvimento de participação, interações e papeis sociais (eventos, interação familiar, 

amigos, escola e comunidade, trabalho, lazer, recreação e vida espiritual); estimular e 

promover o conhecimento do corpo físico, motor, sensorial, emocional e sentimental; 

conhecer e explorar as possibilidades de movimentos e expressões, ampliando o repertório de 

linguagem a partir do próprio corpo e das possibilidades de comunicação que cada indivíduo 

possui; ampliar a consciência corporal, proporcionando a reabilitação que lhe dê condições de 

conviver e interagir no meio familiar e social em que está inserido, aliviando o stress 

emocional, combatendo problemas de ordem fisiológicas e posturais, elevando a autoestima; 

promover o conhecimento dos serviços e redes existentes na comunidade (lazer, esporte, 

cultura, sessões de cinema, filme, teatro, bares, escola, igreja e organizações de bairro). 
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A ambiência de participação comunitária tem os propósitos de: apoio para práticas de 

cidadania (experimentações quanto ao ser, conviver, aprender, fazer e participar); estimular a 

construção de sua própria história e de uma história coletiva (projeto de vida); promover as 

práticas de convívio familiar e comunitária (relações dos jovens com suas famílias, diálogo, 

informação, trocas e reflexões conjuntas, conflitos); promover a construção de redes sociais, 

mobilização juvenil, partidos políticos, conselhos de políticas públicas, associações 

representativas, posicionamentos, visões de mundo, intervir nos espaços urbanos, sociais e 

políticos. 

 

A seguir será visto o programa trocando ideias, também conhecido como “clube de mães”, na 

APAE-SL.  

 

3.4.2 Trocando ideias 

 

O projeto trocando ideias, também conhecido como clube de mães, foi criado na APAE-SL 

com o objetivo de realizar atividades que promovam o desenvolvimento pessoal e 

interpessoal, por meio da motivação para a defesa de direitos, projetos de vida com qualidade, 

elevação da autoestima, fortalecimento de potencialidades, sentimentos de pertencimento e 

empoderamento das famílias, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento de vulnerabilidades e riscos sociais. Neste programa, as famílias participam de 

palestras, oficinas, cursos, atendimento psicossocial em grupo, discussão de filmes, passeios e 

atividades recreativas, como a comemoração de datas festivas, dentre outros. 

 

São disponibilizados para este projeto: 2 salas de acolhimento e atendimento individual, 

mobiliada com computador, internet e impressora; 1 sala com mesa e máquinas de costura; 1 

sala ampla com televisão; 1 sala para as oficinas diversas com famílias; 1 cozinha mobiliada 

para uso das famílias; 1 banheiro e 1 cozinha experimental para a realização de cursos.  

 

A seguir será tratada a escola de autodefensores. 
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3.4.3 Escola de autodefensores 

 

“A instituição sem fins lucrativos não está meramente prestando um serviço. Ela não quer que 

o usuário final seja um usuário, mas sim um executor. Ela utiliza Um serviço para provocar 

mudanças em um ser humano” (Drucker, 1992, p. 39). 

 

A escola de autodefensores é um “programa político educacional que visa a formação 

continuada da pessoa com deficiência para a cidadania” (Sampaio, 2007, p. 11). Para o 

entendimento do significado da autodefesa é necessário compreender, primeiramente a 

autogestão. 

 

A autogestão é fundamental para a vida do ser humano, independentemente se houver ou não 

alguma deficiência. Ela possibilita que a pessoa tenha condições de gerenciar a sua vida em 

todos os aspectos, desde habilidades primárias de autocuidado, vestuário e alimentação, até a 

defesa de seus direitos (autodefesa) (Sampaio, 2007). “A autodefesa é a etapa final da 

autogestão e permite ao cidadão a defesa de seus direitos gerais e específicos e ainda a defesa 

dos direitos dos grupos que representa” (Sampaio, 2007, p. 13). 

 

A escola de autodefensores é de suma importância para que as pessoas com deficiência 

possam exercer a cidadania (Sampaio, 2007). Ela é um programa, que funciona dentro das 

APAES, aberto a todas as pessoas com deficiência, podendo ser aplicado não somente no 

movimento apaeano, mas também, na sociedade em geral no momento em que o autodefensor 

luta pelos princípios indispensáveis para o desenvolvimento social (FENAPAES, 2015). 

 

Todas as pessoas, à sua maneira, têm capacidade de aprender a fazer escolhas, a manifestar 

anseios e pensamentos e a promover a defesa de seus direitos. “As pessoas com deficiência 

também são capazes de desenvolver as habilidades de autogestão e autodefesa” (Sampaio, 

2007). É necessário, portanto, que sejam oportunizadas, desde a infância, as escolhas e a 

expressão, além das adequadas noções de limites para o convívio em sociedade (Sampaio, 

2007). 

 

Pessoas com deficiência preparadas para se comunicar, atuar, gerenciar suas vidas e 

defender seus direitos serão forças transformadoras da sociedade e criadoras de um 

modo de viver mais tolerante, mais pacífico e moralmente adequado (Sampaio, 2007, 

p. 13). 
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A Escola de Autodefensores tem duração de 200 horas e tem como público alvo os assistidos, 

com mais de 16 anos, que frequentem um ou mais serviços da APAE e que manifestem 

interesse em se matricular. Para cumprir a carga horária são realizados encontros semanais 

que proporcionam às pessoas com deficiência intelectual e múltipla o sentimento de liderança 

e iniciativa. O programa facilita a elaboração e expressão de ideias, a habilidade de 

relacionar-se em grupo, a relação interpessoal e esclarece sobre as noções básicas acerca da 

legislação específica. 

 

A evolução proporcionada pela Escola de Autodefensores somente é possível graças a 

capacitação do assistido, no que se refere à busca de direitos e deveres, levando a pensar, 

opinar, discutir, buscar soluções e elaborar conceitos. 

 

As pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em alguns casos, necessitam de apoios 

extensivos ou generalizados (FENAPAES, 2011). Diante deste cenário, os grupos de 

autodefensores fazem parte de um processo desenvolvido pelas APAES, que visa a ampliação 

da participação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla nas discussões internas, nas 

representações internas e externas e, também, Conselhos (municipal, estadual e nacional) da 

Pessoa com Deficiência. 

 

Ao trabalhar a autodefesa, as pessoas com deficiência intelectual e múltipla recebem o que 

mais buscam: “serem respeitadas como seres humanos, o que se distancia do assistencialismo, 

do paternalismo, da infantilização. Devem ser vistas como adultas que podem e devem 

defender seus diretos e ter seus deveres no dia a dia como qualquer outra pessoa” (Bezerra, 

2011, p. 12). 

 

Para Sassaki (2003) dois valores que devem ser agregados às pessoas com deficiência: 

empoderamento – capacidade de escolher, decidir, assumir o controle da sua situação; 

inclusão - responsabilidade de contribuir com a mudança da sociedade no sentido de incluir 

todas as pessoas, com deficiência ou não.  

 

Cada participante deste programa já é um autodefensor, estando em busca da defesa de seus 

direitos e vontades. Porém as APAES elegem um casal para representar a instituição, sendo 

porta vozes dos demais colegas da escola de autodefensores na diretoria da instituição 

(FENAPAES, 2015). Eles são eleitos pelos próprios assistidos da APAE e ficam no cargo 
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durante dois anos. Na época de eleições, os alunos escolhem e votam em dois candidatos que 

os representarão durante o mandado. Desta forma, os assistidos se envolvem e participam 

ativamente, com muito entusiasmo, na escolha de seus representantes. Todo o processo de 

eleições é de suma importância, tanto para os autodefensores escolhidos, quanto para os 

demais assistidos que, através da eleição, podem exercer a cidadania. Existe, também, um 

casal de autofedensores a cada nível do movimento apaeano: estadual e nacional, todos eleitos 

pelos próprios colegas. 

 

Dessa forma, em nossas associações e federações, além da opinião de especialistas e 

familiares, são garantidos os espaços de decisão para aqueles que são a razão de ser de 

nosso movimento: a pessoa com deficiência, que passa a ter, através de seus 

representantes, acesso aos debates que envolvem temas de seu interesse que têm 

impacto direito na qualidade dos serviços que lhe são proporcionados (FENAPAES, 

2015, p. 33). 

 

O autodefensor luta pelos direitos dos assistidos, participa de palestras, reuniões e demais 

eventos que envolvam os direitos das pessoas com deficiência. Desta forma ele pode garantir 

os direitos das outras pessoas com deficiência e participar junto com a APAE de melhorias 

internas. 

 

Sabe-se que alguns pais ainda falam e tomam decisões em nome de seus filhos com 

deficiência intelectual e múltipla, porém a experiência do movimento apaeano demonstra que 

elas não se sentem à vontade quando seus desejos são representados por terceiros, pois são 

capazes de manifestar suas próprias ideias e sentimentos (FENAPAES, 2015). 

 

A seguir, será tratado o Programa de Promoção de Capacitação e Promoção da Integração ao 

Mercado de Trabalho. 

 

3.4.4 Programa de promoção de capacitação e promoção da integração ao mercado de 

trabalho 

 

O Programa de Promoção de Capacitação e Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho 

na APAE-SL possui atualmente 59 assistidos, sendo 21 pessoas do sexo feminino e 38 do 

sexo masculino, reunidos em quatro turmas no turno matutino e quatro turmas no turno 

vespertino. Neste programa, são trabalhadas desde à formação básica para o mundo do 
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trabalho, até a inclusão no mercado de trabalho. São assistidos com diversas condições 

clínicas conforme pode ser visto na Figura 11. 

 

 
Figura 11. Condições clínicas dos assistidos matriculados no Programa de Promoção de 

Capacitação e Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho da APAE-SL. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Figura 11 apresenta os diversos diagnósticos encontrados nos laudos médicos dos assistidos 

que frequentam este programa da APAE mesmo que, em alguns casos, o mesmo indivíduo 

seja diagnosticado com mais de uma patologia. Percebe-se que 16% destes assistidos possui 

diagnósticos diversos que, dentre eles, destacam-se a CID-10 F84 (transtornos do espectro 

autista), a CID-10 I69 (sequelas de doenças cerebrovasculares), CID-10 F20 (esquizofrenia) e 

a CID-10 F 79 (retardo mental não especificado). 

 

Verifica-se também, através da Figura 11, que 31% de laudos médicos que apontam a CID-10 

F71 – retardo mental moderado, 27% de CID-10 F70 retardo mental leve, 10% de CID-10 

G40 – epilepsia, 8% de CID- Q72 - retardo mental grave e 8% apontam a CID-10 Q90 - 

Síndrome de Down. Em 8 ocasiões, os laudos apontam mais de uma deficiência no mesmo 

indivíduo sendo, o mesmo, considerado pessoa com deficiência múltipla (Brasil, 1994). 

 

São oferecidas, aos assistidos, diversas experiências em atividades práticas de promoção 

protagonista, que revelam as potencialidades, aptidões e interesses para o exercício de uma 

atividade laboral. Têm apoio sistemático social, psicológico e pedagógico os assistidos que 

estão sendo preparados para inserção no mundo do trabalho e os que já estão inseridos no 
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mercado de trabalho. São promovidas, também, ações de incentivo que os levam a acreditar 

no seu potencial, com apoio para o desenvolvimento das habilidades e conquista da 

autonomia. 

 

A equipe técnica realiza orientações e apoios necessários às pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla e as suas famílias, para o reconhecimento e fortalecimento de ações que 

visam à participação cidadã dos assistidos e famílias. Oportuniza espaços para atividades em 

grupos, visando o desenvolvimento de conhecimento específico por meio da reflexão crítica 

permanente como condição de crescimento pessoal e construção da autonomia. 

 

As turmas deste programa são grupos produtivos: o grupo de reciclagem de papéis, grupo de 

mosaico, grupo de tapetes e grupo de sacolas. 

 

Na reciclagem de papéis, os assistidos realizam todo o processamento do material que começa 

com a picotagem manual. Após isto, o material é misturado com água e produtos químicos e é 

cozido. No dia seguinte é triturado no liquidificador e recebe cola e corantes. Então, é 

espalhado em cima de telas para a secagem. O resultado são folhas coloridas e espessas, que 

podem ser transformadas em capas de cadernos, envelopes ou cartões. Estes materiais são 

comercializados ou doados como brindes e lembranças pela APAE-SL aos seus visitantes e 

doadores. 

 

No grupo de mosaico, os assistidos montam bandejas de madeira com o fundo decorado pelos 

mosaicos que eles produzem. Para este grupo, são usados materiais adquiridos com recursos 

da APAE ou através de doações. As bandejas são comercializadas pela APAE e os valores 

arrecadados são revertidos para a aquisição de mais material para este grupo. 

 

No grupo de tapetes, são utilizados retalhos de malha e lycra doados pela comunidade e telas, 

que podem ser de juta ou outros materiais. Os assistidos recortam os tecidos em tiras e as 

amarram nas telas pré-cortadas. O produto final é entregue ao próprio usuário. 

No grupo de sacolas, os assistidos fabricam sacolas de papel que são fornecidas para as 

empresas da cidade, de acordo com encomendas recebidas. As sacolas podem ser fabricadas 

em diversos tamanhos, em papel kraft ou branco, com ou sem logomarca. Neste grupo, o 

material, que é adquirido pela APAE, passa por diversas etapas: corte do papel, dobra, 

colagem, aplicação de logomarca do cliente (ou da APAE), furação, recebimento de alças e 
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controle de qualidade. Cada assistido ocupa uma função específica de acordo com as 

habilidades apresentadas. 

 

Em todas as turmas, enfatiza-se o trabalho em grupo, o companheirismo e o treino de 

habilidades, como por exemplo a coordenação motora fina. As atividades diárias são 

acompanhadas visando detectar demandas para as intervenções que se fizerem necessárias 

junto ao usuário e sua família, estudos de casos, articulação com a rede para acompanhamento 

do usuário de forma integral de acordo com suas demandas. 

 

Estando cientes do trabalho realizado pela APAE, algumas empresas contratam assistidos que 

frequentam estes grupos. Seja pensando na inclusão social ou até mesmo para cumprir a Lei n. 

8.213/1991 (Lei de Cotas), vista no item 2.3.3 desta dissertação. 

 

A seguir será apresentada a Escola de Família. 

 

3.4.5 Escola de Família 

 

A Escola de Família visa a reflexão a respeito das situações enfrentadas pela pessoa com 

deficiência e sua família, favorecendo a percepção crítica de que muitas questões vivenciadas 

por elas têm origem social, também são vivenciadas por outras famílias e, o mais importante, 

são passíveis de solução (Bezerra, 2017).  

 

O objetivo da Escola de Família é fortalecer laços, possibilitando uma mudança positiva na 

relação entre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla e a mãe, pai, irmãos e outros 

membros da família, além de esclarecer sobre os serviços disponíveis para o assistido na 

APAE. A partir de então, há uma melhor compreensão dos comportamentos e expressões do 

assistido, melhorando a comunicação entre os membros da família e fortalecendo seus 

vínculos (Bezerra, 2017). 

 

A Escola de Família contribuirá, também, para o sentimento de pertencimento do assistido 

àquela família e ao território, a participação social, o esclarecimento dos direitos, à redução de 

riscos e o protagonismo. Acolhendo a todos os membros da família e a diversas realidades, a 

escola possibilita a troca de experiências e apoio mútuo ao se apresentarem as diferentes 

histórias e abordagens. Busca-se, então, o desenvolvimento da autonomia e autoestima das 
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famílias, estimula-se o senso crítico, a postura questionadora, o reconhecimento de situações 

discriminatórias, rompendo preconceitos para que enxerguem os assistidos como pessoas 

“capazes de realizar mudanças em prol de projetos de vida familiares e coletivos” (Bezerra, 

2017). 

 

Trata-se de um curso de capacitação e formação com carga horária mínima de 120 horas, 

divididas em três módulos, com encontros presenciais.  

 

Módulo 1: conhecer-se melhor. Este módulo trata da relação entre a família e a deficiência. 

Nele, são realizadas discussões e os participantes recebem esclarecimentos sobre os desafios 

enfrentados pela família de uma pessoa com deficiência intelectual e múltipla, bem como a 

importância da autonomia, independência e participação social do assistido. São discutidos, 

também, os diversos papéis sociais da mulher (mãe, esposa, profissional e outros), com o 

objetivo de buscar a identidade feminina e o autoconhecimento. E, por fim, o 

autoconhecimento dos demais participantes para que sejam respeitados o outro e suas 

diferenças (Bezerra, 2017). 

 

Módulo 2: conhecendo a pessoa com deficiência intelectual. Este módulo trata da relação da 

sociedade com a pessoa com deficiência intelectual. Nele é discutida a evolução da sociedade, 

desde a antiguidade, em relação ao conceito de deficiência, até os tempos atuais a partir do 

modelo biopsicossocial da Associação Americana de Deficiência Intelectual (AADI), 

“abordando suas causas e os apoios necessários para sua autonomia, independência e 

participação social em seu ciclo de vida” (Bezerra, 2017, p. 23). São trabalhados, também, os 

conceitos de autogestão e autodefesa – em que se entende o assistido como uma pessoa com 

capacidade de falar por si só, a autodeterminação – a capacidade de tomar decisões por 

iniciativa própria e desenvolver atividades da vida diária e a autodeterminação familiar – 

quando esta necessita de maturidade para cuidar, acompanhar e proporcionar independência à 

pessoa com deficiência. São transformados valores familiares, culturais e pessoais que 

acabam por beneficiar a pessoa com deficiência ao proporcionar independência. 

 

Módulo 3: conhecendo o movimento apaeano. Este módulo trata do histórico do movimento 

apaeano e a família passa a compreender suas concepções históricas. São abordados aspectos 

jurídicos e de funcionamento de uma de uma organização da sociedade civil, como a APAE, 

como é realizada a inserção dos assistidos em cada serviço da instituição, e como eles 
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funcionam. Também é vista “como se dá a articulação com os outros equipamentos existentes 

no município em cada área específica: saúde, educação, assistência social e trabalho” 

(Bezerra, 2017, p 28).  

 

Para tanto, são realizadas dinâmicas e discussões em grupo, promove-se o contato com temas 

pertinentes a partir de textos, filmes, reportagens e outros e realiza-se excursões didático-

pedagógicas. Os conteúdos discutidos são avaliados pelo profissional que ministra a escola e 

acompanha o grupo em todos os momentos. Desta forma, verifica-se a frequência nas aulas 

bem como a participação nas discussões. O participante que cumprir a carga horária e obtiver 

aprovação nos três módulos da escola receberá a certificação chancelada pelo Instituto de 

Ensino e Pesquisa – UNIAPAE-MG. 

 

Ao final deste curso, espera-se que haja uma modificação nas relações entre a pessoa com 

deficiência intelectual e sua família, “passando a acreditar mais nas suas potencialidades e 

permitindo uma maior autonomia, independência e participação social” (Bezerra, 2017, p. 

38). 

 

A seguir será tratado o setor administrativo da APAE-SL. 

 

3.5 Setor administrativo da APAE de Sete Lagoas 

 

O setor administrativo da APAE-SL é diretamente ligado aos núcleos de atendimento vistos 

nos tópicos anteriores: escola, clínica e assistência social. É neste setor que se encontram o 

gerenciamento, planejamento financeiro, compras, marketing, recursos humanos, 

voluntariado, telemarketing, captação de recursos e outros. Diversos processos dos três 

núcleos da APAE, portanto, passam pelo setor administrativo. Destacar-se-ão, neste estudo, a 

captação de recursos e marketing. 

 

3.5.1 Captação de recursos 

 

A captação de recursos é um processo de grande importância para a sobrevivência das 

organizações de terceiro setor (Drucker, 1992; Camargo, Suzuki, Ueda, Sakima & Ghobril, 

2002; Albuquerque, 2006; Manzione, 2006; Renedo & Carlini, 2007; Tachizawa, 2014; 

Tozzi, 2017). É através dela que a APAE complementa os recursos recebidos nas instâncias 
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municipal, estadual e federal (ver item 3 Ambiência da Pesquisa - a APAE de Sete Lagoas), 

buscando os demais recursos necessários para sua sustentabilidade. 

 

Para Albuquerque (2006, p. 96), “o termo “recursos” refere-se não apenas aos recursos 

financeiros, mas também aos recursos materiais, humanos e aos serviços”. Para o autor, a 

captação de recursos é uma forma de tornar público o trabalho realizado na organização, 

trazendo para ela algumas vantagens: aumento do envolvimento da comunidade; aumento do 

número de voluntários; aumento da credibilidade da organização no momento que passa a ser 

apoiada por pessoas ou empresas de boa reputação e, por fim, alavancagem de projetos que 

são financiados por fontes diversas. 

 

Para Tachizawa (2014, p. 160), a captação de recursos é um desafio para as organizações. 

“Com a crescente escassez de recursos e aumento da competitividade para obter fundos, as 

organizações se veem, cada vez mais, obrigadas a aprimorar e inovar nas formas de captação 

de recursos”. 

 

Porém, em entrevista dada à Peter Drucker, Dudley Hafner afirma que “o que temos de fazer 

é descobrir como obter novas contribuições que anteriormente não eram feitas, ao invés de 

tentar fazer com que alguém transfira sua contribuição de um programa para o outro” 

(Drucker, 2002, p. 67). 

 

Atualmente a captação de recursos da APAE-SL acontece das seguintes formas: 

telemarketing, site da instituição, conta de água e luz, recursos do Fundo da Infância e 

Adolescência, supermercados e restaurantes parceiros, título de capitalização (Minas CAP), 

voluntariado, campanhas em redes sociais, festas e eventos da instituição, agenda da APAE e 

outros. 

 

Telemarketing: a APAE-SL possui um centro de telemarketing em que as atendentes entram 

em contato com os residentes do município, em busca de doações mensais. Ao autorizar a 

doação, o doador é cadastrado no sistema da APAE e, de acordo com o seu endereço, é 

inserido em uma das rotas de recolhimento. Diariamente os motoqueiros da instituição 

recolherão os valores de acordo com a rota pré-estabelecida. 
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Site da instituição: o site da APAE-SL está apto a arrecadar recursos financeiros através de 

depósito bancário, boleto e cartão de crédito. Desta forma a instituição consegue receber 

doações de pessoas que residem em outras cidades. 

 

Contas de água e luz: através de parcerias com as concessionárias, é possível cadastrar as 

doações diretamente nas contas de água e luz. O valor é escolhido e autorizado pelo doador, 

através de formulários que são entregues às concessionárias. 

 

Fundo da Infância e Adolescência (FIA): o FIA, que tem por sustentação a Lei n. 8.069/1990, 

“foi criado para captar recursos destinados ao atendimento de políticas, programas e ações 

voltadas para a proteção pessoal e social de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade” (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nd). De 

acordo com o Art. 260 desta Lei, os contribuintes poderão realizar doações ao FIA 

obedecendo aos limites:  

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real; e II - 6% (seis por cento) do imposto sobre 

a renda apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual. 

 

Para o recebimento das doações provenientes do Imposto de Renda, o papel dos setores de 

captação de recursos e comunicação e marketing é de fazer a chamada de empresários e 

parceiros da APAE para que estas doações sejam direcionadas à instituição. Procura-se, 

anualmente, aumentar estes recebimentos através de novas parcerias. Através dos recursos do 

FIA, a APAE-SL adquire bens e itens a serem utilizados durante as aulas na escola, 

atendimento em grupos produtivos e centro dia ou atendimentos clínicos com os assistidos. 

 

Supermercados e restaurantes parceiros: os supermercados e restaurantes parceiros da APAE-

SL recolhem doações com seus clientes e repassam as arrecadações integralmente para a 

instituição. No caso dos supermercados, o cliente recebe o comprovante de sua participação 

no cupom fiscal da compra. No final do mês, os supermercados realizam depósitos bancários 

dos valores recolhidos e enviam os relatórios de doações para a instituição. Já os restaurantes 

mantêm caixinhas para que os clientes depositem os valores de doações. 

Título de Capitalização Minas CAP: O Minas CAP é uma proposta de subscrição de título de 

capitalização da modalidade filantropia premiável de contribuição única, aprovado pela 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). De acordo com a Circular SUSEP N. 569, de 

2 de maio de 2018, Art. 48. “A modalidade filantropia premiável, é destinada ao subscritor 
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interessado em contribuir com entidades beneficentes de assistência sociais, certificadas nos 

termos da legislação vigente, e participar de sorteios”. Ao adquirir o Minas CAP, o adquirente 

recebe um cupom para participar de sorteios de prêmios em dinheiro ou bens e cede o valor 

do cupom para a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais. A partir de então, os 

valores arrecadados com a venda do Minas CAP custeiam os projetos das APAES mineiras. 

 

Voluntariado: o serviço prestado pelos voluntários da APAE é de suma importância para a 

instituição. A APAE possui voluntários atuando em setores como clínica, escola, grupos 

ocupacionais, centro dia e administrativo. Tal serviço é oficializado junto à instituição através 

de contrato, que é regulamentado pela Lei n. 9.608/1998. De acordo com o Art. 1 desta lei, o 

serviço voluntário é “a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública 

de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos 

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa”. Os 

voluntários realizam seu trabalho de acordo com suas aptidões e interesses pessoais, eles 

prestam serviços contínuos ou temporários e sua participação é sempre imprescindível, tanto 

no cotidiano quanto em festas e eventos. Para Drucker (1992) como o trabalho voluntário não 

traz a satisfação de um pagamento, esta satisfação ocorre de acordo com a sua contribuição. 

Para o autor, o trabalho voluntário é importante para a instituição, mas também, para o 

voluntário, que sente que foi dado a ele a capacidade de desempenho e realização. 

 

Festas e eventos da instituição e outros: existem festas e eventos da instituição que são 

consideradas tradicionais na cidade de Sete Lagoas. Dentre elas podem-se citar o “Sábado do 

Bem”, o “Forró APAExonado” e a “Feijoada da APAE”. No “Sábado do Bem” funcionários e 

voluntários encontram-se em diversos semáforos da cidade recolhendo valores de motoristas e 

pedestres. O “Forró APAExonado” é uma festa julina que mobiliza toda a instituição. Todos 

os funcionários e voluntários começam a preparar a festa pelo menos três meses antes da sua 

realização e a festa ocorre em praça aberta para toda a população da cidade. A instituição, 

através do setor de captação de recursos, recebe da população e de empresários os materiais 

necessários para os preparativos dos alimentos vendidos na festa. Já a “Feijoada da APAE”, 

que também mobiliza funcionários e voluntários da instituição, é um evento tradicional na 

cidade de Sete Lagoas e ocorre uma vez por ano. Neste evento, adquire-se ingresso para 

participar e, também através do setor de captação de recursos, a APAE recebe da população e 

de empresários os materiais necessários para os preparativos dos alimentos. 
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Existem, também, outros eventos promovidos por empresas ou pela população, em que a 

APAE é convidada a participar, recebendo doações de alimentos, materiais ou valores 

financeiros. 

 

Campanhas em redes sociais: realizadas pelo setor de marketing, as campanhas em redes 

sociais mobilizam a população e empresas, tanto do município de Sete Lagoas, quanto de 

outras cidades brasileiras, como já se teve notícias. Estas campanhas são realizadas sempre 

que faltam materiais na instituição. Os materiais publicitários são criados pelo setor de 

marketing e disparados em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens. 

 

Agenda da APAE: a instituição, anualmente, lança uma agenda solidária, com o valor das 

vendas sendo direcionado para a APAE. Esta agenda possui diversas empresas 

patrocinadoras, que são anunciadas nas primeiras páginas da agenda. 

 

O trabalho de captação de recursos, desta forma, se torna fundamental na organização, pois é 

a partir dele que a APAE-SL recebe os recursos necessários para continuar a prestar os 

serviços oferecidos aos seus 687 assistidos e suas famílias. Com a captação de recursos, é 

possível que se “continue a cumprir sua missão de ressignificar a vida das pessoas com 

deficiência intelectual e lutar pela defesa de seus direitos, como caminho de transformação de 

vida” (FEAPAES-MG, nd). 

 

Diretamente ligado ao setor de captação de recursos, tem-se o setor de marketing. Um dos 

seus objetivos é trabalhar de forma a complementar a captação de recursos, como será visto a 

seguir. 

 

3.5.2 Marketing 

 

O setor de marketing da APAE-SL realiza diversas tarefas que colocam a instituição em 

evidência e em contato com o ambiente externo. São realizadas, no setor, a gestão das redes 

sociais e do site da instituição. Para tanto, se faz necessário acompanhar e estar presente em 

grande parte dos processos que ocorrem nos diversos setores da instituição, com o objetivo de 

produzir conteúdo e criar peças gráficas usadas nas campanhas de publicidade da APAE. As 

campanhas vinculadas em redes sociais são constantemente analisadas para verificações em 

relação ao melhor horário para postagem e público que mais é atingido pelas publicações 
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(idade, sexo, localização geográfica e outros). A partir de então, as campanhas seguintes 

sofrem os devidos ajustes para que se atinja o objetivo de forma mais assertiva. 

 

O recebimento de doações também é um processo acompanhado pelo setor, que fotografa os 

doadores juntamente com os produtos recebidos na instituição. A partir de então, tem-se 

material para postagem em redes sociais - como agradecimento aos produtos recebidos e 

como forma de prestação de contas ao doador. A partir da adoção desta prática, o número de 

doações aumentou consideravelmente e, apesar de também existirem doações de forma 

anônima, muitos doadores apreciam aparecer nas redes sociais da instituição. 

 

A prestação de contas para a sociedade também ocorre com o apoio deste setor. Ele usa as 

redes sociais e outros meios de comunicação para que sejam divulgados, dentre outros, as 

doações recebidas através dos parceiros de “troco solidário”; doações de alimentos, materiais, 

roupas e outros; serviços prestados por voluntários e resultados de eventos. 

 

As redes sociais são instrumento importante para a APAE. Percebe-se a eficácia destes meios 

de comunicação, pois algumas doações começam a chegar na instituição no mesmo dia em 

que a campanha se inicia nas redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens. Sabe-se, 

também, que alguns materiais que estavam em constante falta na APAE, obrigando à 

instituição a adquiri-los, passaram a constar em estoque e, os valores que antes eram 

separados para estes gastos, passam a ser alocados em outras prioridades. 

 

Mas por que as pessoas realizam doações? Renedo e Carlini (2007), afirmam que os motivos 

estão ligados a quem a pessoa é, podendo variar radicalmente de acordo com o contexto 

econômico e cultural. Dentre os motivos citados pelos autores, pode-se citar: busca de 

reconhecimento pela entidade ou beneficiários; para aceitação entre pessoas de sucesso; 

aumento de autoestima; para atender a um pedido pessoal de colaboração; para ter sentimento 

de pertencimento a um grupo; pela crença na causa e nos líderes da entidade e por acreditarem 

que é justo realizar aquela doação. 

 

E por que as empresas se envolvem com a área social? As principais motivações, de acordo 

com a última pesquisa “Ação Social das Empresas no Brasil”, realizada pelo IPEA em 2006 

são: razões humanitárias; atender a pedidos de outras entidades; atender a comunidades 

próximas ao local da empresa; campanhas de urgência (enchentes, fome, etc.); motivos 
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religiosos; aumentar a satisfação de empregados; preocupações com a imagem da empresa; 

solicitações de amigos ou políticos e complementações das ações do governo. 

 

O setor também realiza a cobertura de eventos internos e externos, fotografando e filmando ao 

vivo os acontecimentos nas redes sociais. São enviados regularmente, materiais de campanha 

de doações e eventos para a imprensa local (programas de rádio, jornais, sites de notícias e 

outros). Desta forma, atinge-se uma quantidade maior de pessoas que podem acompanhar o 

trabalho da instituição. 

 

É realizada, também, a comunicação interna na instituição através deste setor, pois existe a 

preocupação de que as informações internas sejam bem divulgadas para todos os funcionários, 

voluntários, famílias e assistidos. 

 

A ideia de diminuir mitos e preconceitos dos sujeitos da sociedade em relação aos assistidos 

da APAE é constante neste setor, portanto, procura-se mostrar tanto eventos externos, quanto 

internos, mas também o dia a dia dos assistidos na instituição de forma que sejam sublinhados 

os seus potenciais, e jamais as suas limitações. As campanhas são idealizadas para ter um tom 

alegre e feliz, pois assim são os assistidos que frequentam a APAE. 

 

Pensando sempre em inclusão social, um dos seus principais objetivos do setor de marketing é 

fazer com que a sociedade tome conhecimento do trabalho realizado na instituição e, a partir 

de então, possibilitar que mais pessoas participem de suas atividades, seja em forma de 

voluntariado, doações ou até mesmo para interagir com os assistidos dentro ou fora da APAE. 

 

A partir de então, a instituição evita campanhas que exponha a vulnerabilidade, procura-se 

sempre demonstrar capacidades e conquistas. Acredita-se, assim, que mitos e preconceitos 

serão minimizados e, também, que os doadores terão a certeza de que sua contribuição 

transformará a vida da pessoa com deficiência e sua família para melhor. 

 

Neste estudo, identificou-se os stakeholders da APAE de Sete Lagoas, conforme metodologia 

a ser apresentada a seguir.  
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4 Metodologia 

 

Neste capítulo será caracterizada a natureza da pesquisa bem como apresentados os 

procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento desta dissertação. Os itens 

estão divididos em caracterização da pesquisa, modelo de pesquisa, unidade de análise, 

técnicas de coleta de dados e procedimento para a análise dos dados. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Na realização de uma pesquisa é necessário definir o objetivo e a abordagem do estudo. 

Definido o objetivo, a abordagem pode ser quantitativa, qualitativa ou até a combinação das 

duas (Flick, 2009). “Os métodos quantitativos supõem uma população comparável entre si e 

os métodos qualitativos enfatizam as especificidades de um fenômeno em termos de suas 

origens e de sua razão de ser” (Haguette, 2010). 

 

Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de nível descritivo, delineada como 

documental, e com abordagens quantitativa e qualitativa. A pesquisa social pode, de acordo 

com Gil (1999), ter três níveis: exploração, descrição e explicação. O presente estudo 

configura-se como uma pesquisa descritiva que pode retratar as “características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (Gil, 

1989, p. 44). Para o autor, a pesquisa descritiva pode estudar características de determinadas 

populações (distribuição por idade, sexo, escolaridade e outros) pode realizar o levantamento 

de opiniões, crenças e atitudes de certos grupos e, também, verificar possíveis associações 

entre variáveis e suas relações entre si. 

 

O delineamento do estudo será a forma como o pesquisador realizará a sua investigação. 

Existem diversas formas de delineamento, Gil (1999) aponta a pesquisa bibliográfica, 

documental, experimental, ex-post-facto, levantamentos (surveys), estudo de campo e estudo 

de caso. Esta dissertação é configurada com o uma pesquisa documental. Para Gil (1999) a 

pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica, sendo a natureza das fontes o 

diferencial entre elas. A pesquisa bibliográfica baseia-se em contribuições de diversos autores, 

já a pesquisa documental “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (Gil, 

1989, p. 66). 
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As abordagens qualitativas e quantitativas são métodos com os quais o pesquisador trabalhará 

para a devida coleta de dados que, ao serem interpretados, levarão às respostas de suas 

perguntas. É interessante, nesta pesquisa, que sejam utilizados os dois métodos de coleta de 

dados para que se consiga compreender todos os fenômenos que compõe o objeto de estudo. 

O processo de pesquisa, para Günther (2006), pode ser configurado como um mosaico. Para o 

autor,  

Ao conceber o processo de pesquisa como um mosaico que descreve um fenômeno 

complexo a ser compreendido é fácil entender que as peças individuais representem 

um espectro de métodos e técnicas, que precisam estar abertas a novas ideias, 

perguntas e dados. Ao mesmo tempo, a diversidade nas peças deste mosaico inclui 

perguntas fechadas e abertas, implica em passos predeterminados e abertos, utiliza 

procedimentos qualitativos e quantitativos (Günther, 2006, p. 5). 

 

Serão aplicados, portanto, neste estudo, técnicas qualitativas (entrevistas semiestruturadas) e 

quantitativas (questionários fechados) com os diversos stakeholders da APAE-SL. 

 

4.2 Unidade de análise 

 

Para a realização deste estudo foi analisada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) de Sete Lagoas. A instituição está em funcionamento desde o ano de 1970 e, 

atualmente, atende à 687 pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias (mais 

detalhes sobre a APAE no capítulo 3 desta dissertação). 

 

A análise da instituição é de grande importância para os assistidos, suas famílias, 

funcionários, sociedade e, consequentemente, para a própria instituição. Ao ser foco de 

estudo, serão evidenciados alguns pontos anteriormente desconhecidos pelo público externo e 

até interno. Sendo assim, podem-se encontrar formas de melhorar o relacionamento da APAE 

com todos os seus stakeholders. 

 

 As unidades de observação deste estudo foram os grupos de stakeholders identificados na 

Figura 6: governo, mídia, doadores, comunidades, assistidos, diretoria, empregados e 

fornecedores, sob o ponto de vista da diretoria, coordenadores e familiares. 
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4.3 Técnicas de coleta de dados 

 

Foram selecionadas, para esta dissertação, duas técnicas para coleta de dados. A primeira foi a 

entrevista semiestruturada. A entrevista é uma técnica em que o pesquisador “se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação” (Gil, 1989, p. 113).  

 

A entrevista, para Marconi e Lakatos (2003), é um encontro entre duas pessoas para que se 

obtenha informações relacionadas ao assunto de interesse, através de uma conversa de caráter 

profissional. Para as autoras, a entrevista é notável instrumento de trabalho em diversos 

campos das ciências sociais e até de outros setores de atividades. “É um procedimento 

utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 

tratamento de um problema social”. (Marconi & Lakatos, 2003, p. 95). 

 

Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para a obtenção 

de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, 

pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a 

respeito das coisas precedentes (Selltiz et al., 1967, citado por Gil, 1989, p. 113).  

 

Escolheu-se realizar entrevistas com membros da diretoria da APAE-SL bem como alguns de 

seus coordenadores averiguando-se, assim, as relações entre a instituição e seus stakeholdes 

bem como as relações entre os grupos de stakeholders entre si. As perguntas foram 

formuladas de acordo com a literatura disponível sobre a teoria dos stakeholders bem como 

em conversas com algumas pessoas que compõe os grupos de stakeholders da instituição. 

 

A segunda técnica para coleta de dados foi o questionário estruturado por meio de survey. O 

questionário “é um método de coletar dados no campo, de interagir com o campo composto 

por uma série ordenada de questões a respeito de variáveis e situações que o pesquisador 

deseja investigar” (Vergara, 2009, p. 39). “É um instrumento de pesquisa constituído por uma 

série de questões sobre determinado tema” (Vieira, 2009, p. 15). 

 

Para a aplicação do questionário, foi usado o instrumento SERVQUAL, que consta no item 

2.8 desta dissertação. A pesquisa quantitativa utiliza o survey de forma a encontrar respostas 

estatísticas ligadas aos fenômenos sociais (Babbie, 1999). O survey pode incluir diversos 

propósitos como pesquisa de opinião pública, censo demográfico, preferências do 
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consumidor, dentre outros. Na pesquisa quantitativa “o pesquisador busca classificar, ordenar 

ou medir as variáveis para apresentar estatísticas, comparar grupos ou estabelecer 

associações” (Vieira, 2009, p. 05). Os métodos survey são usados tomando-se a parte pelo 

todo, ou seja, para “estudar um segmento ou parcela – uma amostra – de uma população, para 

fazer estimativas sobre a natureza da população total da qual a amostra foi selecionada” 

(Babbie, 1999, p. 113). 

 

Para a medição dos conceitos apresentados, utilizou-se a escala SERVQUAL, do tipo Likert 

de 7 pontos. A escala de Likert possibilita que o respondente diga o quanto concorda ou 

discorda de uma afirmação. Ela “é uma série de itens de Likert, todos com o mesmo número 

de alternativas, organizada para medir um conceito” (Vieira, 2009, p. 73). Ao preencher uma 

pesquisa que utiliza esta escala, o respondente manifesta sua concordância em relação ao que 

foi perguntado (Gil, 1989), marcando de 1 a 7 em que o número 1 corresponde à opinião 

“discordo fortemente” e o número 7 corresponde à opinião “concordo fortemente”. Os 

números de 2 a 6 demonstram o nível de concordância ou discordância com o assunto tratado 

em cada item. 

 

Os questionários foram aplicados em uma amostra de 213 familiares da APAE-SL, que 

moram na mesma residência que o assistido e que conhecem os serviços da instituição. Desta 

forma averiguou-se o contraste em relação às suas expectativas e percepções para medição da 

qualidade dos serviços. Os resultados da pesquisa serão apresentados a seguir. 
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5 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

A pesquisa, primeiramente, tem o intuito de avaliar o nível de envolvimento de cada 

stakeholder com a instituição sob a ótica da diretoria da APAE. Como consequência do 

envolvimento, foram investigados: a importância dos trabalhos atuais realizados pela APAE; 

as impressões sobre inclusão social; as impressões sobre as possibilidades de mudanças na 

instituição; os apoios recebidos pelos stakeholders e suas expectativas; as iniciativas da 

instituição perante os diversos stakeholders; e outras questões relacionadas às partes 

interessadas. Em segundo lugar averiguou-se a opinião dos familiares de assistidos sobre 

diversos aspectos da instituição antes de conhecer a APAE e depois de conhecer a APAE. 

 

A contribuição qualitativa para a pesquisa será apresentada a seguir. 

 

5.1 Contribuição qualitativa para a pesquisa 

 

A primeira parte desta pesquisa foi realizada através de entrevistas semiestruturadas com 

membros da diretoria e coordenadores da APAE-SL, em relação aos 8 grupos de stakeholders 

identificados no item 2.7 desta dissertação. As entrevistas foram agendadas e realizadas com 

cada participante de acordo com a sua disponibilidade. No total, foram entrevistadas 6 

pessoas, que receberão rótulos na tabela 5 para designar suas respostas durante a apresentação 

de resultados. 

 

Tabela 5 
Rótulos dos entrevistados 

Rótulo do 

entrevistado 
Cargo Área 

Vínculo com 

a instituição 

C01 Coordenador Clínica Celetista 

V01 Presidente   Voluntário 

V02 Diretor Financeiro Voluntário 

C02 Diretor Escola Celetista 

C03 Coordenador Assistência Social Celetista 

C04 Gerente Administrativo Celetista 

 

A tabela 5 mostra o perfil geral dos entrevistados desta pesquisa. Percebe-se que foram 

entrevistadas as pessoas que ocupam cargos de liderança das 4 áreas da APAE-SL (clínica, 

escola, assistência social e administrativo), bem como o presidente da instituição e o diretor 
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financeiro, ambos voluntários por fazerem parte da diretoria executiva. Os resultados serão 

apresentados a seguir. 

 

5.1.1 Comunidades 

 

A comunidade é tratada, neste estudo, como um dos grupos de stakeholders da APAE-SL. 

Atualmente a instituição possui 687 assistidos com deficiência intelectual e múltipla, 

provenientes da cidade de Sete Lagoas e mais 17 municípios no entorno. Além disso, é sabido 

que existe uma fila de espera na JRRCPD de pessoas com deficiência que aguardam ser 

matriculadas na instituição. Sabe-se, também, que a clínica da APAE passou a ser um Centro 

Especializado em Reabilitação II (CER II) no ano de 2019, a instituição passará a atender à 23 

municípios, além de Sete Lagoas. 

 

Sendo assim, a crescente comunidade possui expectativas diversas em relação aos serviços 

prestados pela instituição, pois ela necessita prestar contas de seus serviços para a 

comunidade e, além disso, um dos propósitos desta organização é fazer com que a PCD seja 

incluída na sociedade, que aumentará as suas expectativas em relação à APAE. 

 

A APAE, por sua vez, também possui expectativas em relação à comunidade em que seus 

assistidos estão inseridos, pois é deste grupo de stakeholders que se recebem diversos recursos 

necessários à sua sustentabilidade. A instituição necessita, portanto, de apoio da comunidade, 

seja através de recursos financeiros e humanos, ou através dos movimentos de proteção à 

PCD e luta contra a violência e preconceito. A comunidade foi caracterizada como um grupo 

de stakeholder secundário à medida que não está diretamente ligada à instituição, mas pode 

exercer influências ao impactar os stakeholders primários. 

 

Através das entrevistas, verificou-se que todos afirmam que os serviços prestados pela APAE-

SL são de grande importância para a sociedade visto que a instituição é única no que se 

propõe. Ela presta um serviço que atende à diversas necessidades nas áreas de saúde, escola e 

assistência social que o poder público não consegue cobrir, concentrando todos os trabalhos 

em apenas um endereço, evitando que os assistidos se dirijam para outras unidades ou até 

outras cidades. 
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Nós cobrimos uma lacuna deixada pelos governos federal, estadual e municipal, que é 

o tratamento de saúde das pessoas com deficiência intelectual, deficiência física e 

autismo. A gente atende aos pacientes em todas as áreas que ele precisa, com médico 

ou terapias e agora, também, com o fornecimento de órtese, prótese e meios de 

locomoção (C01). 

 

É justamente a APAE ser o órgão credenciado para dar o suporte necessário para os 

assistidos, pessoas com deficiência e famílias. A APAE é a instituição que está 

qualificada para prestar este tipo de serviço (V01). 

 

A importância é grande para a comunidade, pois hoje o atendimento da APAE é 

único. Só existe a APAE e o atendimento que ela presta à comunidade é diferenciado 

e só vem a somar para a comunidade (V02). 

 

É muito importante, pois a única escola que atende à pessoa com deficiência 

intelectual e múltipla em Sete Lagoas é a Escola Oficina Rodolfo Pontello de Freitas 

(C02). 

 

Os trabalhos são de extrema importância. Primeiro porque a APAE atende todo o 

município de Sete Lagoas e regiões. Segundo porque, além de atender ao usuário, dá 

assistência as famílias em suas vulnerabilidades em busca da autonomia e inserção 

social (C03). 

 

A importância vem com a implementação de políticas públicas. Para a comunidade, 

ter um serviço de excelência como o da APAE possibilita o atendimento às pessoas 

sem que elas precisem ir pra cidades maiores como Belo Horizonte. E agora com o 

serviço do CER vamos começar a fornecer as cadeiras de rodas, de banho e outras e 

isto irá impactar muito a comunidade (C04). 

 

Em relação à existência de mitos da comunidade perante os assistidos da APAE, existe a 

concordância, por todos os entrevistados, de sua existência. Todos os entrevistados apontaram 

a falta de informação como o maior causador da existência dos mitos. Dois entrevistados 

afirmaram que os mitos ainda existem, porém de forma bem reduzida em relação a tempos 

anteriores (V01 e V02), dois deles afirmaram que a visibilidade que a APAE-SL tem 

atualmente na mídia faz com que os mitos diminuam (C01 e V02) e um dos entrevistados 

afirmou que os mitos partem da própria família por dificuldades em aceitar a deficiência: 

 

Hoje tratamos, além das deficiências intelectuais, o autismo e deficiência física, temos 

também os neonatos de risco que são pacientes que, a princípio, não apresentam 

nenhuma deficiência. Por esta razão as famílias têm muita dificuldade em trazê-los 

para a APAE, pois não entendem a APAE como uma clínica de saúde, como um 

Centro Especializado em Reabilitação. Então, desses meninos que vem para a APAE, 

90% não apresentam deficiência. E aqueles que apresentam deficiência já serão 
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encaminhados para uma intervenção rápida. Temos também a questão dos autistas, 

que os pais não aceitam o diagnóstico e muitos deles não têm a deficiência 

intelectual. Estes pais acreditam que a APAE só recebe as pessoas com deficiência 

intelectual. Estamos começando a receber os autistas de alto grau, que são 

superinteligentes, não apresentam deficiência intelectual. Mas pelo fato de serem 

autistas, fazem parte do público da APAE por demanda comportamental da 

psicologia (C01). 

 

Chama a atenção a fala de um dos entrevistados em relação aos mitos da comunidade em 

relação aos assistidos da APAE: 

 

...ainda tem muita falta de informação. Muitas pessoas que não conhecem o trabalho 

da APAE, veem os assistidos como “crianças retardadas”, que é uma palavra que 

não existe mais. Isso já saiu fora do contexto. São pessoas especiais, dotadas de 

outras habilidades dentro das suas limitações. A inclusão ainda não é fato. É 

necessária ainda mais divulgação para que se mostre ainda mais os trabalhos da 

instituição e o potencial dos assistidos (C04). 

 

Em relação ao convívio social, foi questionado aos participantes da entrevista se a 

comunidade de assistidos da APAE está pronta para o convívio em sociedade. Dos seis 

entrevistados, cinco afirmam que sim e um afirma que não. Os entrevistados que fizeram 

afirmação positiva, apontaram como causas da aptidão para o convívio em sociedade o 

trabalho realizado pela APAE-SL (V02 e C02), a preparação dos profissionais da instituição 

para dar suporte aos assistidos (V01) e os eventos promovidos para que o trabalho seja 

apresentado para a comunidade, seja através de festas, apresentações, participações em 

competições esportivas, congressos e outros (V01 e C04). 

 

A APAE faz tudo por isso, ela vai seguindo em etapas e, na última etapa, o assistido 

já está apto a conviver em sociedade (V02). 

 

Está sim, os profissionais da APAE estão muito bem preparados para dar suporte 

técnico para que os nossos assistidos sejam bem aceitos e inseridos no contexto 

social, seja no mercado de trabalho, escolas e outros ambientes. Existem ações da 

APAE, como o coral e a banda, que ajudam a mostrar a realidade dos nossos 

assistidos para a sociedade. A própria APAE está de portas abertas para acolher toda 

a comunidade para que conheçam o trabalho realizado pela instituição e para 

levarmos os nossos assistidos para o conhecimento do público externo (V01). 

 

O entrevistado que afirma que a comunidade de assistidos não está pronta para convívio em 

sociedade afirma que é necessário um maior envolvimento por parte das famílias. 
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Não. Ainda não. Os pais não se envolvem tanto quanto deveriam. Os pais são 

protagonistas no tratamento dos filhos eles tem que estar o tempo todo junto com a 

gente. E eles estando o tempo todo com a gente, é quando conseguimos maior 

evolução dos assistidos. Os pais mais presentes. Eu acho que eles precisam estar mais 

presentes e lutar mais. Ainda não atingimos isso (C01). 

 

A partir das, percebe-se que o grupo de stakeholders “comunidades”, ainda possui certos 

mitos em relação aos assistidos da instituição e um dos motivos é a falta de informação. 

Porém, com o trabalho realizado através da mídia e a participação dos assistidos em eventos 

da comunidade, tais mitos estão diminuindo gradualmente. Sabe-se também que os assistidos 

da APAE estão aptos para o convívio em sociedade e o mérito desta aptidão são o trabalho 

realizado pela instituição e a preparação de seus profissionais. É necessário, por fim, um 

envolvimento ainda maior das famílias para reforçar e fortalecer o trabalho realizado pela 

APAE. 

 

A seguir, o próximo grupo de stakeholders, os governos, será apresentado. 

 

5.1.2 Governos 

 

Os governos são considerados grupos de stakeholders da APAE-SL pois há expectativas nas 

relações entre APAE e governos. Sendo a APAE considerada uma OSC (ver capítulo 3 desta 

dissertação), ela necessita de recursos provenientes do município, estado e união, precisa 

seguir uma legislação específica na realização de suas atividades e presta contas dos serviços 

prestados aos seus usuários para os governos. 

 

Possíveis mudanças nas legislações podem afetar a forma de trabalho ou forma de captação de 

recursos por parte da instituição. Sendo assim, os governos têm poder de alterar as percepções 

de outros grupos de stakeholders sobre a APAE. Por esta razão os governos foram 

caracterizados como um grupo de stakeholder secundário. A APAE por sua vez consegue, 

através das famílias, diretorias e assessores, realizar políticas públicas a favor da instituição. 

Desta forma podem ser criadas leis que beneficiam à pessoa com deficiência intelectual. 

 

Foi questionado aos entrevistados se os governos demonstram interesse nos trabalhos 

realizados pela APAE-SL e se são realizados, atualmente, repasses financeiros para a 

instituição. 
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Em relação ao interesse dos governos, 3 entrevistados afirmam que os governos não possuem 

a estrutura de atendimento equivalente à instituição, por esta razão há o interesse nos serviços 

da APAE: 

 

Sim. Eles demonstram interesse justamente porque existe essa lacuna que eles não 

conseguem cobrir, então acredito que eles tenham interesse na existência da APAE. É 

importante para eles e para a comunidade da existência da APAE (C01). 

 

Existe interesse sim. Temos políticas públicas que envolvem os governos municipal, 

estadual e federal. Hoje em dia trabalhamos muito as parcerias com os governos. 

Eles têm interesse porque é um serviço que de certa forma os governos não têm 

estrutura (nem física nem profissional) para trabalhar com a pessoa com deficiência. 

Então eles usam a estrutura da APAE, através de convênios, possibilitando a 

sustentabilidade da instituição (V01). 

 

O poder público não consegue realizar o serviço de excelência com a estrutura que a 

APAE tem. É uma parceria existente que acaba sendo boa para os dois lados (C04). 

 

Um entrevistado afirmou que não há tanto interesse por parte dos governos: 

 

Nem tanto no mundo de hoje. O governo defende a inclusão escolar total. Então com 

muito custo e através de muita luta que conseguimos inserir, na Constituição Federal, 

que os pais têm o direito de colocar os filhos preferencialmente na escola regular. E 

isso quer dizer que há uma abertura para que estes pais possam matricular seus 

filhos, também, na escola especial. Mas, para nossa tristeza, esta inclusão desejada 

pelos governos é utópica, pois sabemos que a muitas escolas não tem acessibilidade 

necessária para abraçar a causa, também os professores não têm, em sua maioria, o 

preparo suficiente para fazer este trabalho. Além de tudo, percebo que falta nas 

escolas um projeto de receptividade para esta pessoa que chega lá. Para que a pessoa 

com deficiência não seja vista como um “patinho feio”, mas sim como uma pessoa 

diferente dos demais, mas que tem seu potencial em aprender tanto quanto os outros 

(C02). 

 

Em relação aos repasses financeiros, todos afirmam que os governos estão realizando o envio 

de verbas. Dois entrevistados (C01 e V02) afirmaram que existem repasses municipais, 

estaduais e federais, porém repasse estadual está em atraso, um afirma a redução de repasses, 

um afirma um repasse inexpressivo e outro afirma que atualmente o governo tem interesse em 

realizar repasses financeiros para a instituição. 

 

Sim, as verbas chegam dos governos estadual, federal e municipal. Os governos 

federal e municipal estão realizando os repasses de verbas, porém o estado de Minas 

Gerais está com débito de 18 meses com a APAE de Sete Lagoas (V02). 
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Poderia ser melhor, mas infelizmente os investimentos nas áreas de assistência social 

vem reduzindo cada vez mais. Recebemos alguns repasses, emendas parlamentares e 

outros, mas acredito que pode melhorar, visto que a demanda é grande e há suporte 

das três esferas do governo (C03). 

 

Com relação à escola da APAE, existe um único recurso, que é o programa dinheiro 

direto da escola (PDDE). É um pequeno recurso que é repassado de acordo com o 

número de alunos matriculados na escolarização. Este recurso chega na APAE uma 

vez por ano para material de custeio e para material permanente (C02). 

 

O governo tem outra visão do terceiro setor hoje. Há décadas passadas, algumas 

instituições do terceiro setor eram fonte de trapaças. Mas com a lei 13.019, com o 

monitoramento, avaliação, acompanhamento de verbas, com a sequência de impactos 

no poder público, o poder público enxerga o terceiro setor de outra forma e 

atualmente ele tem interesse em repassar recursos (C04). 

 

Através das entrevistas foi possível confirmar que os governos são um grupo de stakeholders 

da APAE-SL. Os governos demonstram interesse nos serviços prestados pela instituição e um 

dos motivos é que ela cobre uma lacuna deixada pelo poder público que não possui a mesma 

estrutura e atendimentos tão diversificados e especializados quanto a APAE. A APAE, por 

sua vez, tem interesse no repasse e parcerias firmadas com os governos para dar continuidade 

aos serviços prestados. Existem diversos interesses de ambas as partes e, por fim, tanto a 

APAE quanto os governos têm benefícios ao unirem esforços. 

 

Foram relatados, ainda, pontos negativos, como o não repasse de verbas estaduais, poucas 

verbas para a escola e diminuição de verbas para a assistência social. A inclusão escolar total, 

apontada pelo diretor escolar, impacta a instituição não por uma possível perda de alunos. A 

instituição não está preocupada com este fato visto que luta diariamente pela inclusão social. 

A questão da inclusão escolar total impacta aqueles assistidos que não conseguem se adaptar à 

escola regular (ver item 3.3), impacta suas famílias, a comunidade local e, também a própria 

APAE, pois muitos dos alunos que foram para a escola regular ao completar o 5º ano do 

ensino fundamental (com até 14 anos de idade), retornam à APAE após completar 15 anos 

para dar continuidade aos estudos. 

 

Confirmam-se, os governos, como grupo de stakeholders secundários por impactarem tanto à 

APAE de Sete Lagoas quanto aos outros grupos de partes interessadas. Também, à medida 

que os governos impactam em grupos primários, acaba por impactar indiretamente a 

instituição. 
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O próximo grupo de stakeholders é a mídia, a ser apresentado a seguir. 

 

5.1.3 Mídia 

 

Neste grupo de stakeholders estão os meios de comunicação, ou seja, os jornais, revistas, 

sites, televisão, rádio, redes sociais e outros. Estes meios de comunicação têm a capacidade de 

atingir milhares de pessoas, portanto são importantes para a divulgação de eventos e 

novidades, podendo também beneficiar ou prejudicar a organização. 

 

Em entrevista, foi questionado como a mídia tem ajudado/prejudicado a instituição. Todos os 

entrevistados relataram a importância da mídia para a instituição e que ela tem contribuído 

positivamente, não havendo casos em que a mídia prejudicou a APAE-SL. Além disso, 

afirmam que é importante e positiva a participação da mídia que, ao divulgar o trabalho da 

organização para a comunidade, ajuda a APAE a receber mais doações. 

 

O surgimento do setor de comunicação na APAE de Sete Lagoas foi o que mais 

contribuiu para que a APAE tivesse mais visibilidade e o apoio da comunidade. A 

partir do trabalho do setor, conseguimos mostrar o nosso trabalho, que é grandioso, 

muito bonito. Através da mídia é que tivemos condições de que as pessoas 

enxergassem a APAE além dos seus muros, através da mídia que tivemos mais 

visibilidade (C01). 

 

A credibilidade que a APAE tem é muito visível. Não temos tido problemas com a 

mídia no sentido de prejudicar as nossas ações, pelo contrário. As parcerias que nós 

temos e a transparência que existe nos trabalhos realizados pela APAE. A mídia 

sempre participa dos nossos eventos, realizando divulgações e fazendo parte de todos 

os processos, de todas as atividades que a APAE promove ao longo do ano (V01). 

 

Hoje a mídia só contribui. E pelo fato de estarmos nas redes sociais nos ajudou 

muito. Muitas pessoas que não nos conheciam passaram a nos conhecer e talvez 

algumas já vem até nos visitar e doar para a APAE, sabendo o que a instituição faz 

através das redes sociais. A mídia em si não atrapalha em nada, só contribui (V02). 

 

Não vejo em nenhum momento que a mídia tenha prejudicado a APAE, pelo 

contrário, aqui em Sete Lagoas, a gente percebe o quanto a mídia nossa ajuda para a 

divulgação dos nossos eventos e projetos. Então só temos que agradecer o que eles 

têm feito por nós (C02). 

 

Ajudado de maneira positiva. Estamos tendo a oportunidade de divulgar os trabalhos, 

e com isso melhorar os serviços prestados. A partir do momento que conhecemos 

temos a oportunidade de participar e ajudar (C03). 
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Hoje podemos falar da mídia dentro da APAE. A gestão 2017/2019 foi a gestão em 

que a mídia esteve mais presente na APAE. Com o setor de comunicação que hoje é 

bem efetivo, que projetou a APAE além dos muros, projetou a APAE nas redes sociais 

e nos canais de comunicação e isso nos projetou para a imprensa. Hoje, nós somos 

vistos pelas redes de jornais e TV da cidade. Hoje eles nos procuram para fazer 

matérias, porque nós somos vistos. Antes não tínhamos essa visibilidade, nós 

ficávamos atrás do muro. Não divulgávamos o nosso trabalho. Não tínhamos site, 

nem Facebook, nem Instagram e outras redes sociais. O que projetou a maior 

mudança neste sentido foi a credibilidade que a população está tendo por nos ver nas 

redes sociais. Um exemplo são as pessoas que fazem festas de aniversário e, como 

presente, pedem doações e entregam na APAE. Quando a gente recebe uma doação, 

temos um compromisso em mostrar a destinação. Hoje temos um compromisso em 

divulgar o nosso trabalho e mostrar para as pessoas a destinação das doações que 

elas trazem para a APAE. Podemos falar do setor de comunicação da APAE como um 

marco. Podemos até falar da APAE antes de 2017 e depois de 2017. Hoje existe uma 

relação de confiança da população e parceiros da APAE com a instituição e isto se 

deve ao fato de estarmos sempre mostrando o nosso trabalho na mídia. Precisamos 

ser vistos a todo instante, claro com cautela, nada com estrelismo. Nós não fazemos 

nada de mentira, falso ou exagero divulgamos o que é, a realidade (C04). 

 

Os entrevistados também foram questionados em que nível aumentam as doações quando são 

lançadas campanhas na mídia. Três respostas se destacam pelo fato de os entrevistados 

afirmarem que a população doa para APAE sempre que é solicitada alguma ajuda. 

 

Aumenta pelo fato de a APAE aparecer nas redes sociais e mostrar o que está 

fazendo. Antigamente as pessoas precisavam comparecer à APAE para saber dos 

trabalhos realizados pela instituição, mas hoje graças a nossa área de comunicação a 

APAE aparece muito na mídia. Eu acho que a comunidade vai doar, pois vê para 

onde está indo o dinheiro, ou as doações de materiais, que eles estão aplicando 

(V02). 

 

Acredito que 100%. Todos quando sabem gostam de participar em eventos da APAE 

(C03). 

 

A resposta é imediata e temos sentido isso. É muito aceita pela população. A doação é 

atendida prontamente pela população. As doações chegam mais rápido quando 

pedidos pela mídia do que se mandarmos um ofício para empresas solicitando 

produtos (C04). 

 

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre possíveis aproveitadores da imagem da 

instituição, se existem e como têm atuado. Todos afirmaram que existem estes aproveitadores 

e que a instituição sempre precisa prestar atenção a este fato. Dentre os fatos apurados, sabe-

se que eles aproveitam a força da marca para realizar eventos em nome da instituição e, então, 

não a beneficiam. Existem falsos voluntários que se beneficiam da marca e não ajudam a 
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instituição e, também, sites falsos que promovem processos seletivos para cargos de trabalho 

a fim de montar um banco de dados com as pessoas que se cadastrarem. 

 

Ainda existem. Nós temos notícias de pessoas que pedem doações em nome da APAE 

e falam que são parceiros da APAE e não fazem a contribuição para a instituição. 

Mas vamos corrigindo isso. A marca da APAE é muito forte. Os parceiros que hoje 

nos acompanham, através do “troco solidário”, realizam uma troca: eles usam nossa 

marca e nós usamos a marca deles (V02).  

 

Infelizmente nos deparamos com alguns de vez em quando. Mas a própria vida nos fez 

alertas com relação à esta situação então felizmente percebemos antes e não 

deixamos que este mal seja efetivado (C02).  

 

Existem. Acredito que maneira reduzida, mas infelizmente já me deparei com mídias 

falsas relacionadas a busca de doações, processos seletivos para empregados. Mas 

usamos a mídia para desmentir a fim de tentar contornar essa complicada situação 

(C03). 

 

É uma coisa que temos que ter muito critério, para que as pessoas não usem a nossa 

marca em vão. Pois é uma marca forte, é uma preciosidade. Temos que ter muito 

cuidado com os eventos que as pessoas se dispõem a realizar. Já tivemos problemas 

com isso, pessoas querendo usar a marca da APAE para benefício próprio. Existe um 

sentimento por trás da marca APAE, mas temos que ter uma fidelidade com a marca e 

ver que é uma coisa séria. Temos que checar tudo. Tentaram fazer eventos em prol da 

APAE sem que tivéssemos conhecimento. E seria importante que ocorresse um 

contrato, com regras e processos para que os eventos sejam mais confiáveis. Temos, 

muitas vezes, que ser mais razão do que coração. Precisamos do voluntariado, das 

pessoas que querem nos ajudar. Os voluntários por exemplo precisam ter um termo 

de voluntariado. Não pode simplesmente falar que é voluntario, usar a marca e tirar 

proveito disso. Tem que ter gestão de voluntariado (C04). 

 

A partir das entrevistas, confirma-se que a mídia é um dos grupos de stakeholders secundários 

da APAE-SL, pois além de haver interesses e expectativas pelo trabalho de uma em relação à 

outra, a mídia tem o poder de influenciar a opinião das demais partes interessadas, podendo 

beneficiar ou prejudicar indiretamente a instituição. Felizmente, de acordo com os 

entrevistados, a mídia tem beneficiado grandemente à instituição. 

 

Percebe-se, também, que a marca da APAE impacta os demais grupos de stakeholders e, por 

esta questão, é necessária sua preservação no sentido de que ela não seja usada de forma 

inadequada, seja por falsos eventos, falsos voluntários, sites falsos ou outros. 
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A criação do setor de comunicação para a instituição apareceu nas falas dos entrevistados 

como um ponto positivo. Um dos papéis deste setor é mostrar o trabalho da APAE-SL na 

mídia e a consequência deste trabalho foi o aumento de doações para a instituição. Outras 

consequências importantes foram a diminuição de mitos por parte da sociedade, maior 

participação da comunidade nos eventos da APAE e maior participação dos assistidos da 

instituição em eventos, como convidados. O trabalho do setor, portanto, promove a inclusão 

social. 

 

Fazendo parte dos grupos de stakeholders primários, assistidos e famílias serão apresentados a 

seguir. 

 

5.1.4 Assistidos e famílias 

 

Este grupo de stakeholders é formado pelo público de maior interesse da instituição, portanto, 

sabe-se de sua importância para a continuidade dos trabalhos da APAE. A instituição trabalha 

em prol da habilitação, reabilitação, saúde, educação e proteção das pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla e pessoas com deficiência física. 

 

Naturalmente surgem expectativas dos usuários e famílias para com a APAE e desta para com 

os seus clientes. Este grupo de stakeholders foi caracterizado como primário, visto que está 

intimamente ligado à APAE e suas decisões afetam diretamente a instituição. 

 

Aos entrevistados, foi questionado como os assistidos e famílias têm exigido mudanças dentro 

da APAE-SL. As respostas não foram unânimes. Alguns entrevistados afirmam que os 

assistidos procuram a diretoria para fazer reinvindicações, outros afirmam que as famílias é 

que exigem mudanças de forma direta, por meio de reuniões. Na opinião de um entrevistado 

as famílias precisam ser provocadas para saberem de seus direitos e exigirem mudanças, e um 

entrevistado afirma que não há exigências por mudanças pelo fato de a APAE estar sempre se 

renovando. 

 

Na clínica, recebemos as famílias diariamente. Eles exigem mudanças sim. Quando 

não gostam de algum tratamento eles exigem mudança de terapeuta, a maioria vem 

conversar. Eles são sempre solícitos em entrar numa seção e participar com os filhos. 

Quando eles não veem uma coisa legal eles avisam aos técnicos e participam das 

reuniões que estão ligadas ao tratamento de saúde (C01). 
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Através dos assistidos, temos os autodefensores, que são eleitos de forma democrática 

pelos próprios colegas. Os autodefensores, verificam as necessidades dos colegas e 

da instituição, internamente e externamente e fazem reinvindicações mais necessárias 

que possibilitam a melhor qualidade de vida, de atendimento, melhorias do espaço 

físico (V01). 

 

Não há tanta exigência por parte deles, pois a cada dia a APAE se renova tanto que 

eles não têm nem o que pedir que nós da APAE estamos sempre à frente (V02). 

 

Nós é que estamos sempre nos reunindo com os pais na tentativa de que eles mudem 

sua postura para que exijam cada vez mais para o bem dos seus filhos. E é pensando 

nisso que a Federação lançou o programa “Escola de Família” que capacita, através 

da assistência social, as famílias para que elas saibam de seus direitos e dos direitos 

da pessoa com deficiência sob todos os aspectos. Dessa forma percebemos que elas 

cada vez mais elas se interessam pelo filho e cobra mais com relação ao que é 

oferecido para ele. Isso nos deixa em uma zona de conforto muito grande porque uma 

das coisas que a gente mais trabalha é a autonomia da família (C02). 

 

Através da participação e controle social: conferências, conselhos, colegiado, Escola 

de Formação de Famílias, Escola de Formação de Auto Defensores e outros (C03). 

 

Os tempos mudaram. As famílias hoje têm ciência dos seus direitos. Elas exigem 

melhor tratamento, melhores médicos, melhores professoras. Elas fazem 

reinvindicações, participam mais, estão mais presentes. Não só trazem os filhos e os 

deixam na APAE. Uma referência disso é o “clube de mães” e a participação das 

famílias nas festas, eventos e viagens. Antigamente as famílias largavam os assistidos 

na porta da APAE e iam embora, e só voltavam no horário de buscar. Hoje eles 

querem receber os seus benefícios, procuram os seus direitos, procuram ter a curatela 

quando é o caso (C04). 

 

Foi questionado, também, da importância dos trabalhos atuais realizados pela APAE-SL para 

famílias e assistidos. Dentre as respostas, podem se destacar menções à qualidade, os serviços 

da área de saúde sendo realizados no mesmo lugar e profissionais (de todos os setores) 

especializados nas deficiências. Foram citados, também, a promoção da inclusão social, 

melhoria da qualidade de vida, o serviço exclusivo para a pessoa com deficiência intelectual e 

a estrutura favorável para famílias e assistidos. 

 

A maior importância na clínica de saúde é o atendimento multisciplinar. O paciente 

tem todas as terapias que ele precisa no mesmo lugar, com pessoas especializadas em 

suas deficiências. E a maior importância é que podemos melhorar esse paciente num 

todo (C01). 

 

A APAE tem toda uma estrutura profissional para dar suporte para as famílias, então 

a importância é que eles encontram na APAE toda a estrutura favorável que 
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provavelmente lá fora eles não conseguiriam ter: a escola bem estruturada, o 

atendimento na clínica, o suporte da assistência social. As famílias encontram muito 

suporte e dão um retorno de que estão muito bem atendidos. Em relação aos 

assistidos, a importância é dar esta oportunidade para eles em estar inserido no 

mercado de trabalho, na sociedade. Dar condição e qualidade para que eles possam 

ter a qualidade de vida (V01). 

 

É a inserção dos assistidos na comunidade, é ver que eles podem fazer, são pessoas 

importantes, são cidadãos como outro qualquer. Em relação às famílias, a gente vê 

que elas notam isso, mas são famílias tão humildes que tão pouco que a gente faz elas 

já se sentem realizas (V02). 

 

A APAE possui uma estrutura muito grande para a prestação do serviço oferecido à 

pessoa com deficiência, propiciando a existência de um serviço de qualidade. 

Fazemos a diferença em suas vidas, pois temos 90% de nossos professores com pós-

graduação em deficiência intelectual e ofertamos um material didático especial aos 

nossos assistidos. Isto faz com que eles tenham um melhor aprendizado (C02). 

 

Melhora da qualidade de vida. Além das terapias oferecidas, eles têm oficinas que 

podem participar. Oferecemos atendimento odontológico especializado em pessoa 

com deficiência que traz um resultado satisfatório tanto para o assistido quanto para 

as famílias. E ainda os atendimentos clínicos que são especializados para o nosso 

público e estão localizados dentro da instituição. Então nós não temos unidades fora 

da APAE, isso facilita muito para assistidos e famílias (C04). 

 

Questionados sobre como a APAE prepara os assistidos para conviver em sociedade, os 

entrevistados afirmaram que a assistência social tem um papel importante neste processo. A 

assistência social da APAE-SL possui programas que tem como objetivo a inclusão social. 

 

Através de projetos e programas. Posso citar como exemplo o Centro Dia, para 

pessoas que já terminaram a escolarização ou que já estão na idade adulta. Lá, são 

trabalhadas atividades de vida prática e vida diária, a inserção deles na sociedade, 

na comunidade em geral através de passeios, visita ao supermercado, farmácia, 

shopping. Então propiciamos para que eles tenham um acesso maior junto à sua 

comunidade (C02). 

 

Questionados se famílias acreditam que a APAE pode efetivamente contribuir com a evolução 

dos assistidos, os entrevistados responderam positivamente. Foram citados o convívio diário 

das famílias com os profissionais da APAE e os relatos de confiança destas para com a 

instituição. 
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Com certeza. E elas veem isso diariamente. Cada usuário possui o seu “Plano de 

Acompanhamento Familiar” e, de acordo com ele, são traçados metas e objetivos 

para que cada usuário e familiar possa evoluir dentro de suas possibilidades (C03). 

 

Sim, senão não teria assistidos aqui há mais de 20 anos. Se as famílias continuam 

aqui quer dizer que elas acreditam no trabalho que a APAE realiza. Muitas famílias 

abandonam a APAE por falta de compromisso, mas a maioria está aqui porque 

acredita no trabalho (C04). 

 

Sobre como as famílias e assistidos apoiam o trabalho realizado pela APAE, os entrevistados 

afirmam que isto ocorre com o seu envolvimento e participação nos eventos da instituição.  

 

Eles apoiam o trabalho da APAE participando dos eventos da instituição. Temos a 

passeata e atividades internas. As famílias trazem os assistidos para participar dos 

eventos e se mobilizam em prol da instituição (V01).  

 

Os assistidos e famílias, sendo um grupo de grande importância para a APAE-SL, confirma-se 

como uma parte interessada primária, influenciando e sofrendo influência direta por parte da 

instituição e dos outros grupos de stakeholders. Percebe-se que as diferentes respostas dos 

entrevistados em relação às exigências de mudanças na instituição por parte das famílias e 

importância dos trabalhos atuais realizados pela APAE, se deram pelo fato de cada olhar estar 

focado em um setor. 

 

Mesmo assim, como grupo de stakeholders, as famílias e assistidos ainda precisam passar por 

certa organização para que suas reinvindicações, como partes interessadas, sejam mais 

precisas e ouvidas. Por fim, confirmou-se que este importante grupo acredita no trabalho 

realizado pela APAE-SL e apoia o trabalho da instituição. 

 

Fazendo, também, parte dos grupos de stakeholders primários, os empregados serão 

apresentados a seguir. 

 

5.1.5 Empregados 

 

A maioria dos empregados da APAE trabalha diretamente nos interesses ou cuidados com os 

assistidos e famílias atuando, também, de acordo com os interesses da diretoria executiva. 

Caracterizam-se, portanto, como mais um grupo de stakeholders, sendo parte interessada nos 

assuntos da instituição. Os empregados fazem parte dos stakeholders primários, suas atitudes 
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e expectativas impactam diretamente a instituição e na vida dos usuários e familiares. Por sua 

vez, a APAE pode impactar em sua vida profissional. 

 

Os entrevistados foram questionados sobre qual a efetiva contribuição dos empregados para 

promover mudanças na APAE, e as opiniões foram diversas. Destacam-se o reconhecimento, 

por parte da liderança, da importância que os empregados têm para a instituição, e que é 

necessário que todos saibam seus papéis e tenham profissionalismo para a realização do seu 

trabalho. 

 

Sobreleva-se, também, a fala de um dos gestores sobre os cuidados da entidade com os seus 

funcionários e a necessidade destes se envolverem mais uns com os outros: 

 

Lugar que cuida de pessoas.... Essas pessoas também têm que ser cuidadas. 

Precisamos cuidar mais do nosso colaborador, ele tem muito a oferecer (...). Temos 

123 funcionários. Tem pessoas que não se conhecem, não sabem o que o colega faz. 

Para que nos tornemos excelentes, teríamos que ter um envolvimento maior entre as 

gestões. É necessário que se entenda que todos os setores e funcionários são 

importantes para que a instituição funcione e um deveria saber de como funciona o 

trabalho do outro. Falta um envolvimento entre os funcionários, essa parte ainda é 

insuficiente. Precisamos mudar esse foco (C04). 

 

Em relação à preparação dos funcionários para lidar com assistidos e famílias, a maioria dos 

entrevistados afirmam que os colaboradores estão aptos. Percebe-se que cada qual responde 

pelo setor que está coordenando, pois, a visão está voltada para o seu cotidiano. 

 

Estão superpreparados. O diferencial dos profissionais da APAE é esse. Quem não 

está preparado para lidar com pessoas especiais não ficam aqui com a gente. E hoje 

a gente pode ver que todos os funcionários que estão aqui têm esse espírito. Mas 

ainda falta um pouquinho de capacitação na área de saúde. Apesar de já haver a 

capacitação, ainda poderíamos investir mais (C01).  

 

100%, todo mundo que trabalha na APAE sabe onde trabalha, sabe o que é e é 

recompensado por trabalhar na APAE. Estar junto dos nossos assistidos é um 

crescimento muito grande para quem está perto (V02).  

 

Todas as vezes que vamos participar de uma chamada publica, eu peço a palavra 

para falar que a escola está aberta a todos os que tiverem os requisitos necessários 

para empreendê-la. Mas que a gente precisa de um perfil diferenciado, pois nós temos 

alunos que dependem totalmente do funcionário, por exemplo, para a higienização. 

Então, nesta chamada avisamos que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho 

maravilhoso, muito gratificante, mas que depende de pessoas que tenham aquele 
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perfil. Então, temos essa preocupação e temos essa abertura da Secretaria de 

Educação para que, antes da chamada, tenhamos a oportunidade de fazer estas 

colocações (C02). 

 

Acredito que os profissionais conseguem lidar com todas as demandas e conflitos 

existentes, mesmo que quando necessário encaminhar a rede (C03). 

 

Teria que ter um treinamento. Muitos colaboradores têm medo ou nojo dos meninos. 

Precisaria de treinamentos e palestras para que os nossos funcionários saibam como 

lidar com os assistidos. Como proceder com eles ao vermos situações nos corredores 

para que possamos ajudar. Eles têm muito carinho com a gente e muitas vezes 

estamos despreparados para lidar com eles. Precisamos procurar conhecer mais o 

sistema da instituição (C04). 

 

Como grupo de stakeholders primários, os funcionários têm sua importância reconhecida 

pelos entrevistados. Sabe-se, por exemplo, que a maioria dos funcionários tem algum curso de 

especialização em deficiência intelectual, o que proporciona um melhor atendimento aos 

assistidos. Assim como o grupo de stakeholders, assistidos e famílias, as respostas foram 

direcionadas à realidade de cada setor, chamando a atenção a fala do último entrevistado 

(gerente administrativo), em que os funcionários têm menor contato com assistidos e não é 

exigido deles nenhum curso específico para lidar com o público atendido pela instituição. Em 

contraponto, a fala do coordenador da clínica, “quem não está preparado para lidar com 

pessoas especiais não ficam aqui com a gente”, é importante para que se saiba que a APAE 

está preocupada com o perfil dos seus funcionários. 

 

Os fornecedores também são considerados stakeholders primários e serão apresentados a 

seguir. 

 

5.1.6 Fornecedores 

 

Os fornecedores são organizações que abastecem a APAE-SL com diversos tipos de produtos. 

Dentre os produtos fornecidos pode-se citar, dentre outros, os materiais de limpeza, alimentos 

para a merenda escolar, materiais de escritório, produtos descartáveis, produtos para a clínica. 

Este grupo se caracteriza como stakeholders porque existe uma dependência da instituição 

para com eles e uma expectativa destes para com a instituição. São stakeholders primários um 

a vez que estão diretamente ligados à instituição, contribuindo para o seu funcionamento, 

afetam e são afetados pela APAE à medida que tomam atitudes perante à mesma. 
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Os entrevistados foram questionados se os fornecedores proporcionam benefícios exclusivos à 

APAE e as respostas foram positivas. Os entrevistados apontam a força da marca da 

instituição, sua credibilidade e transparência para que ocorram os benefícios exclusivos. Eles 

apontam também que o atendimento destes fornecedores é diferenciado para a APAE, e que 

eles querem fazer parte dos projetos da instituição. 

 

Acredito que sim pelo que vemos na captação de recursos. Nós conseguimos muita 

coisa devido à visibilidade que a APAE está tendo. As pessoas querem fazer parte. A 

APAE tem muita credibilidade e transparência. Ela é vista no mercado como uma 

empresa com credibilidade e isso faz com que atraia muito fornecedor, muita pessoa 

parceira do seu lado (C01). 

 

Temos uma estrutura muito grande e por isso temos muitos fornecedores. Nos eventos 

estes fornecedores acabam se tornando patrocinadores, ajudando de alguma forma, 

seja fazendo um preço diferenciado ou patrocinando algum evento. Os fornecedores 

ajudam a APAE com bastante empenho e presteza (V01).  

 

Sim, todos os fornecedores que negociamos, quando falamos que é para a APAE, têm 

um desconto, um atendimento diferenciado por ser para a APAE (V02). 

 

Um dos entrevistados afirmou que é necessário fazer três orçamentos para aprovação das 

compras, e que isto propicia um melhor valor para a instituição: 

 

Sim. Tudo o que vamos adquirir é feito através de três orçamentos, que nos dá 

condições de fechar negócio com quem tiver o melhor preço. Também, quando o 

fornecedor percebe que o orçamento é para a APAE, realiza um preço diferenciado 

(C02). 

 

Como grupo de stakeholders, os fornecedores demonstram interesse em negociar com a 

APAE ou, até mesmo, conceder descontos seja para ajudar a instituição ou vincular a sua 

marca à um projeto social. A visibilidade da marca da APAE, que foi apontada por um dos 

entrevistados, faz com que ela chame a atenção dos fornecedores. Outra questão apontada é o 

tratamento diferenciado que a APAE recebe de seus fornecedores. Isto demonstra que muitos 

deles demonstram interesse em ajudar não somente por estratégia financeira, mas sim porque 

acreditam no trabalho realizado pela instituição. 

 

Como outras organizações do terceiro setor a APAE-SL também possui e depende de 

doadores, outro grupo de stakeholders que será apresentado a seguir. 
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5.1.7 Doadores 

 

Os doadores da APAE-SL são empresas ou pessoas físicas que realizam doações para a 

instituição. Esta categoria de stakeholders possui grande expectativa em relação à instituição 

que, por sua vez, depende fortemente destas partes interessadas para a continuidade dos 

serviços prestados aos assistidos e familiares. Por esta razão, o grupo de stakeholders foi 

classificado como primário, pois afeta fortemente a APAE de acordo com as suas decisões. 

 

Em entrevista, foi questionado aos respondentes se as pessoas procuram a instituição 

espontaneamente para realizar doações ou apoiar os projetos da APAE e todos os 

entrevistados responderam positivamente. Destacam-se, nas respostas, que os doadores 

procuram entregar materiais de boa qualidade para a instituição. Percebe-se também, a 

preocupação de pedir doações em redes sociais apenas do que a APAE necessita naquele 

momento e que o trabalho na mídia faz com que as pessoas tenham o desejo de realizar 

doações. 

 

Sim, a gente recebe muitas pessoas que aparecem espontaneamente. Elas estão vindo 

aqui e entregando coisas boas, produtos novos. Chegam também muito brinquedo 

pedagógico, muita coisa legal. Então percebemos que as doações são direcionadas 

para a APAE mesmo, os doadores não estão mandando o que sobrou em sua casa. 

Chega muito brinquedo novo, muita coisa boa (C01).  

 

Existem as duas situações. Dentro do trabalho de mídia que a gente faz, as pessoas se 

sensibilizam para fazer doações espontâneas ou serviço voluntario, e ajudando de 

alguma forma (V01).  

 

Muito! Tem pessoas que contribuem só de saber que a doação é para a APAE. Elas 

depositam na conta ou realizam jogos nas empresas com a arrecadação destinada à 

APAE (V02). 

 

Pedimos para a sociedade sempre o que é necessário para aquele momento (C02).  

 

Sim várias. A população sempre se mobiliza quando precisamos de algo e 

espontaneamente gostam de ajudar quando já sabem das nossas maiores 

necessidades (C03). 

 

Procuram. A gente recebe muita doação espontânea. Como estamos aparecendo além 

dos muros da APAE e a mídia está presente, nós despertamos a vontade das pessoas 

em realizar doações. Antigamente, precisávamos ficar procurando as pessoas para 
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doarem e hoje elas nos telefonam perguntando o que estamos precisando para que 

elas possam providenciar (C04). 

 

Questionados sobre até que ponto os subsídios e doações estão equilibrados para a 

manutenção da APAE, os entrevistados responderam que existe o equilíbrio. Dentre as 

respostas, pode-se perceber que, na opinião dos entrevistados, a instituição já esteve com 

déficit financeiro e, atualmente, está em equilibrada. 

 

Dentro dos convênios com os governos, estamos bem estruturados para atender ao 

nosso público. Os recursos que a APAE busca através das doações servem para 

manter o equilíbrio das contas com as despesas da instituição. Graças a Deus está 

equilibrado, mas não podemos parar de contar com o apoio e doações, temos que 

continuar em busca de melhorar nossas parcerias (V01). 

 

Hoje felizmente podemos dizer que a APAE conseguiu o equilíbrio financeiro que 

tanto buscou, isso porque temos uma diretoria executiva muito atuante e os trabalhos 

realizados com os nossos assistidos têm encantado a sociedade e percebemos que 

cada vez mais essa ajuda chega (C02).  

 

Até o ponto que conseguimos suprir as demandas que temos dentro da instituição e 

usuários e famílias se sentem satisfeitos (C03). 

 

Em relação aos doadores, foi questionado se eles demonstram interesse na destinação que a 

APAE dá às doações. As respostas foram, em sua maioria, positivas. A única resposta 

negativa ocorreu porque o entrevistado afirma que a APAE já mostra a destinação das 

doações na mídia. 

 

A maioria não, mas é por causa das mídias, que já falam o que a APAE está fazendo 

(V02). 

 

Os demais entrevistados mencionaram a importância de se realizar a prestação de contas, da 

comunidade visitar a APAE para conhecer o trabalho pessoalmente e da importância das 

doações. 

 

Têm interesse sim. Muitas vezes eles perguntam. No supermercado, por exemplo, o 

consumidor questiona se realmente o valor do “troco solidário” está indo para a 

instituição e se está sendo bem aplicado. Dentro da credibilidade da marca da APAE, 

com a transparência e profissionalismo que a diretoria trabalha, a APAE está portas 

abertas para visitas e eventos, as pessoas veem como estes recursos estão sendo bem 

aplicados e utilizados. Todas as arrecadações são aplicadas e investidas para a 
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melhoria dos nossos atendimentos aos assistidos e famílias. Buscamos ter muita 

transparência na divulgação das doações recebidas (V01).  

 

Isso nós mesmos fazemos questão de mostrar. Além de fazermos a prestação de contas 

anualmente, através de assembleia, toda vez que um doador nos procura, fazemos 

questão de que ele venha conhecer a instituição e para ele saber onde foi empregado 

aquele recurso doado (C02).  

 

Muito, precisamos focar muito na prestação de contas. Eles querem ver o resultado. 

Quando tiramos uma foto do doador, ele se sente acolhido por nós. Se não tivermos a 

pessoa correta para receber os doadores, ou se eles forem atendidos com pouca 

atenção e sem tirarmos as fotos, eles não voltam. Quando ele chega aqui e sente a 

importância que damos para ele, ele se sente importante e sempre volta. Às vezes uma 

pessoa faz a doação de algo que para ela significa muito pouco. Por exemplo uma 

caixa de leite. É aquela caixa de leite que vamos passar para a família que não tem 

nada naquele dia. O que recebemos da prefeitura, não pode ser repassado para as 

famílias. É a merenda para os alunos. Então essas doações, podem ajudar aquelas 

famílias que não tem nada para comer naquele dia. É muito importante essa chegada 

(C04). 

 

Os doadores são um importante grupo de stakeholders da APAE-SL. O grupo é considerado 

primário porque suas decisões impactam diretamente tanto a instituição, quanto outros grupos 

de stakeholders, como assistidos e famílias e funcionários. Os impactos no grupo de assistidos 

e famílias ocorre porque em diversos momentos os alimentos doados são usados para 

complemento da merenda escolar, ou entregues diretamente às famílias. Os funcionários são 

impactados quando há a falta (ou excesso) de doações, fazendo com que se mude de estratégia 

para o remanejo de materiais e valores na instituição. 

 

Sabendo-se disso, se faz importante que os doadores tenham atenção especial por parte da 

instituição. É interessante para a APAE realizar um bom atendimento ao doador para que ele 

sempre volte, para que faça parte dos projetos e se mantenha parceiro. As doações, tanto por 

demanda na mídia quanto espontâneas, de acordo com os entrevistados, aumentaram. E este 

fato ajudou a instituição a conquistar o equilíbrio financeiro recentemente. 

 

De acordo com os entrevistados, o trabalho desenvolvido pelo setor de marketing da APAE, 

através da mídia, faz com que se desperte o desejo de doar. Os doadores desejam, também, ter 

conhecimento da destinação dos materiais ou valores enviados à APAE. É importante que se 

continue a divulgar o trabalho da instituição na mídia, para que sua marca esteja sempre 

presente na mente dos doadores e os materiais e valores continuem chegando. 
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Por fim, o último grupo de stakeholders, a diretoria da APAE, será apresentada a seguir. 

 

5.1.8 Diretoria 

 

A diretoria executiva da APAE-SL é composta por pais de pessoas com deficiência intelectual 

de múltipla que estão matriculados na instituição e sócios contribuintes. A diretoria executiva 

coordena as ações da entidade e realiza a tomada de decisões do cotidiano.  

 

Em entrevista, foi perguntado até que ponto a APAE necessita de mudanças. Apesar da 

maioria dos entrevistados afirmarem que mudanças são necessárias e positivas, as respostas 

foram diversas. Percebe-se que, em sua maioria, os entrevistados concordam com a 

importância das mudanças e renovações. Dos seis entrevistados, dois observaram a 

necessidade de um acompanhamento da diretoria por mais tempo na instituição: 

 

O tempo todo. Mudanças ocorrem o tempo todo e estamos sempre assumindo novos 

compromissos. Então, a APAE necessita de acompanhamento da diretoria o tempo 

todo (C01). 

 

Precisa de muita mudança. A diretoria é feita de voluntários. Seria bom que os 

diretores fossem remunerados para que tivessem mais compromisso. Não que eles não 

tenham compromisso com a APAE, mas seria melhor se eles tivessem um 

envolvimento ainda maior. Por sorte encontramos pessoas que são disponíveis e 

proativas, mas aqui é uma instituição que toma muito tempo de quem estiver na 

gestão. Ainda faltam processos. Ainda se agem apagando incêndios (...). Não é falta 

de apoio, é falta de caminhar junto, de tomar decisão junto, de conversar com o 

funcionário antes de mandar embora. As mudanças estão aí, a APAE pede nova 

gestão. O amadorismo não cabe mais nas APAES, precisamos pensar nos processos, 

está passando da hora de pensarmos de forma profissional. A falta de processo faz 

com que as substituições de funcionário sejam muito sofridas por parte dos setores e 

instituições. Sem processos paramos no tempo, temos retrabalho (C04). 

 

Um dos entrevistados afirma que, para haver mudanças é necessário que haja estabilidade, 

verbas e pessoas: 

 

A APAE sempre passa por mudanças. Sempre há novos projetos. Mas vamos fazendo 

quando está estabilizado para fazer. Se temos o valor, as pessoas e tudo o que for 

necessário, ele é realizado. Nós já fizemos diversos projetos: a cinoterapia, hoje 

estamos fazendo o ginásio de fisioterapia, estamos correndo atrás da cobertura da 

equoterapia (V02). 
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Chama também a atenção, dois opostos encontrados: 

 

Atualmente percebo que não há necessidade de mudanças (C02). 

 

Sempre precisaremos de mudanças. A mudança sempre será necessária (C03). 

 

Questionados se a APAE está preparada para lidar com as crescentes demandas dos assistidos 

e famílias, cinco dos entrevistados responderam positivamente. Os respondentes apontaram a 

adequação da estrutura física e quadro de funcionários e, também, a atuação da diretoria da 

instituição. 

 

Está. Desde a diretoria administrativa, conselho fiscal e conselho de administração 

que são trabalhos voluntários. São pessoas que vestem a camisa, que vem de forma 

voluntária cada qual com suas competências, doando o seu tempo para administrar a 

instituição. A APAE-SL, dentro da sua estrutura (clínica, assistência, educação e 

administrativa), tem uma diretoria muito atuante, responsável e transparente, tem um 

corpo técnico de profissionais com muita competência para desenvolver um melhor 

trabalho para os assistidos e familiares (V01). 

 

Sim. Instituição com excelente espaço físico e equipe profissional qualificada (C03). 

 

Porém, observações divergentes emergiram na opinião de um dos entrevistados, que afirma 

uma necessidade de inserir processos e providenciar a integração das áreas da APAE: 

 

Em termos. Precisa de ter uma gestão com processos. As demandas estão crescendo. 

Com o cadastro no CER, estamos atendendo deficiência física, que mostram outras 

demandas. Precisamos de prontuário eletrônico, de informatização, de organização 

de arquivos. Temos que sair do amadorismo do papel, temos que integrar as áreas da 

APAE. Os dados têm que ser precisos. Tudo o que vamos fazer aqui tem números e 

estamos sendo cobrados por todos os órgãos se a gente está realizando os 

atendimentos que estamos declarando. Se não tivermos processos não vamos atingir 

os objetivos (C04). 

 

Em relação às expectativas dos stakeholders, foi questionado se elas estão sendo 

acompanhadas pela APAE. As opiniões dos entrevistados foram diversas e direcionadas aos 

setores ocupados por eles, demonstrando uma preocupação relacionada à sua demanda. 

 

Não. Principalmente na área de saúde. A diretoria atual está envolvida com a área 

administrativa. Na área de saúde ainda precisa melhorar. Precisamos de mais 

encontros para discutir projetos, para ver o que podemos melhorar, o que precisa ser 
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implantado e o que já melhorou. É necessária uma maior integração não só com a 

diretoria, mas todas as áreas da APAE para integrarmos o tratamento como um todo. 

Já começamos esse processo, já melhoramos demais, porém ainda temos um longo 

caminho para mais integração (C01). 

 

Sim, nós recebemos, por exemplo, doadores que vem acompanhar o trabalho da 

APAE. Eles estão querendo saber até que ponto as suas doações estão impactando as 

vidas dos assistidos e famílias (C02). 

 

Uma diretoria como a nossa, tem que estar bem preparada e ter conhecimento das 

normas e estatutos para que tudo funcione dentro das conformidades. Estamos 

sempre em busca do melhor para cada área para ter a melhor qualidade de 

atendimento e funcionamento da instituição (V01). 

 

Ao final das entrevistas, os participantes puderam realizar comentários espontaneamente. 

Alguns entrevistados realizaram agradecimentos, demonstraram gratidão ao participar da 

entrevista e poder falar sobre a seriedade da organização e convidaram às pessoas a fazer uma 

visita para conhecer o trabalho da APAE. Finalmente, os entrevistados demonstraram orgulho 

e emoção por fazer parte dos projetos da instituição.  

 

Agradeço por participar da entrevista e poder prestar um esclarecimento sobre toda a 

estrutura, todo o funcionamento de uma instituição da grandeza que é a APAE. 

Ficamos muito satisfeitos com este trabalho de dissertação de mestrado e deixamos as 

portas abertas para as visitas realizarem alguma ação que possa ser de interesse de 

alguém. Dependemos de parcerias das doações e de participações nos nossos eventos. 

O que é importante para a gente é a transparência da diretoria, o respeito que temos 

com os nossos profissionais, exigimos deles, também, um respeito e atuação 

profissional para manter esta estrutura que é tão grande e que possa dar um melhor 

resultado para todas as famílias e assistidos. E que os profissionais trabalhem felizes 

e saiam felizes dentro do que estamos propondo e trabalhando para que juntos 

possamos fazer a instituição crescer mais e mais a qualidade do nosso atendimento 

(V01). 

 

Esta é a oportunidade de quem não conhecer a APAE, vir até a APAE e conhecer. Ver 

os projetos, ver a APAE dentro dos muros. A APAE está de portas abertas todos os 

dias (da semana) para quem quiser vir conhecer. É o que a gente fala: visite a APAE 

que você irá se surpreender (V02). 

 

A APAE é uma instituição onde o amor está em primeiro lugar. Havendo o amor, o 

restante flui perfeitamente (C02). 

 

Eu gostaria de dizer que trabalhar numa instituição como a APAE é desafiador. Um 

dia não é igual ao outro e crescemos cada dia mais. Alimentamos o sonho das 

pessoas em melhorar, em andar, em falar. Acho que alimentamos o sonho das 
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famílias de ver os filhos ter uma melhor qualidade de vida. Se estivermos aqui para 

nada ser feito, não temos um propósito. Cada dia eu aprendo mais, cada dia é um dia 

diferente. Eu tenho mais vontade de trabalhar, de captar recursos. Eu tenho sonhos 

aqui. O dia que eu achar que já está tudo bom, não faz mais sentido eu estar aqui. 

Todos os dias que eu estou aqui eu quero que seja melhor do que antes para ver esses 

meninos melhores. Quando eu vejo uma família chegando com uma criança que não 

anda e, de repente, o menino passa aqui debaixo da minha janela andando, para mim 

é uma vitória, um prêmio. O que está sendo realizado pelos profissionais que aqui 

estão, pela gestão, pelos demais funcionários está sendo cada dia melhor. Cada dia a 

APAE está melhor (...). Às vezes acordo à noite pensando no que pode ser melhorado. 

Todo mundo se envolve, às vezes paramos nossos compromissos, sacrificamos a nossa 

família, pois pensamos que somos necessários naquele momento (C04). 

 

A diretoria executiva da APAE-SL é considerada um grupo de stakeholders primário, visto 

que existem expectativas tanto da diretoria executiva em relação à APAE e desta em relação à 

diretoria. Também existem expectativas de todos os grupos de stakeholders, sejam primários 

ou secundários, em relação a este grupo. As tomadas de decisão de todos os setores 

necessitam passar pela diretoria executiva, que afeta e é afetada diretamente em sua relação 

com a instituição e com as demais partes interessadas. 

 

Na fala dos entrevistados, pode-se perceber a necessidade de a diretoria estar um pouco mais 

presente no dia a dia de alguns setores, possivelmente para participar na tomada de decisões. 

As respostas sobre a necessidade, ou não, de mudanças e se a APAE está reparada para lidar 

com as crescentes demandas dos assistidos e famílias mostram o foco direcionado aos setores 

aos quais se trabalha. Este importante grupo de stakeholders, estando à frente da organização, 

tem uma grande responsabilidade perante as demais partes interessadas e, apesar de pontos de 

melhorias apontados, todos reconheceram a seriedade e o esforço em manter a instituição em 

expansão, sem perder o equilíbrio financeiro que conquistou. 

 

Tendo em foco a teoria dos stakeholders, surge a ideia de testar a qualidade dos serviços 

prestados pela APAE-SL, sob a ótica do grupo de stakeholders primário de maior interesse 

para a instituição: as famílias e assistidos. A contribuição quantitativa da pesquisa será 

apresentada a seguir. 
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5.2 Contribuição quantitativa da pesquisa 

 

Para a contribuição quantitativa, foi realizada a pesquisa diretamente com o grupo de 

stakeholders assistidos e famílias, com o intuito de avaliar a satisfação dos serviços prestados 

pela APAE-SL, segundo o ponto de vista das famílias. 

 

Para a realização da pesquisa, primeiramente foi desenvolvido o questionário, baseado na 

escala SERVQUAL, de Parasuraman et al. (1988), levando em consideração a teoria dos 

Stakeholders e a imagem da instituição perante as partes interessadas estudadas nesta seção. 

Desta forma, elaborou-se um questionário para autopreenchimento, estruturado, não 

disfarçado e com questões diretas e fechadas. O questionário foi adaptado à natureza do 

serviço prestado pela organização estudada e composto em três partes. A primeira parte foi 

composta por 19 itens, dentro das dimensões da qualidade, para as expectativas das famílias 

apaeanas quanto ao serviço prestado antes de se conhecer à APAE-SL. A segunda parte, 

também composta por 19 itens, dentro das dimensões da qualidade, colheria a opinião dos 

respondentes quanto ao serviço prestado após conhecer a instituição. Já a terceira parte, 

composta de uma pergunta, mediria numa escala de 1 a 10 qual a probabilidade de o 

respondente recomendar a APAE para outras famílias. 

 

Empregou-se, nas duas primeiras partes do questionário, a escala de Likert de 7 pontos. Para o 

cálculo das médias, gerou-se uma pontuação para cada quesito a ser analisado, em uma escala 

de 1 a 7, de acordo com a Tabela 6, em que 1 significava “discordo totalmente” e 7 

significava “concordo totalmente”. Na terceira etapa, empregou-se a escala de 10 pontos, 

sendo que a nota 1 significa “não recomendaria de forma alguma” e nota 10 “com certeza 

recomendaria”. Por fim, o respondente deveria marcar o grau de parentesco com o assistido 

da instituição, a idade do assistido e a cidade onde a família reside. 

 

Tabela 6 

Questionário aplicado ao grupo de stakeholders Assistidos e Famílias 
 ANTES DE CONHECER A APAE: APÓS CONHECER A APAE: 

1 
Antes de conhecer a APAE eu considerava que 

ela teria equipamentos modernos. 

Após conhecer a APAE eu constatei que a 

instituição possui equipamentos modernos. 

2 
Antes de conhecer a APAE eu considerava que 

ela teria facilidade no acesso físico. 

Após conhecer a APAE eu constatei que a 

instituição tem facilidade no acesso físico. 

3 
... eu considerava que ela teria instalações 

físicas adequadas aos serviços prestados. 

... eu constatei que a instituição tem instalações 

físicas adequadas aos serviços prestados. 
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4 
... eu considerava que ela cumpriria com as 

promessas que faz. 

... eu constatei que ela cumpre com as 

promessas que faz. 

5 
... eu considerava que ela compreende o usuário 

quando ele tem algum problema. 

... eu constatei que ela compreende o usuário 

quando ele tem algum problema. 

6 
... eu considerada que a instituição seria 

confiável. 
... eu constatei que a instituição é confiável. 

7 
... eu considerava que a APAE cumpriria com 

os prazos prometidos ao prestar seus serviços. 

... eu constatei que ela cumpre com os prazos 

prometidos ao prestar seus serviços. 

8 
... considerava que a APAE mantinha os 

registros dos assistidos. 

... eu constatei que ela mantém os registros dos 

assistidos. 

9 
... considerava que o atendimento da APAE 

seria rápido. 
... eu constatei que o atendimento é rápido. 

10 
... considerava que a APAE atenderia os 

usuários e famílias com horário marcado. 

... eu constatei que ela atende os usuários com 

horário marcado. 

11 

... considerava que os funcionários da APAE 

estariam sempre dispostos a ajudar aos usuários 

e famílias. 

... eu constatei que os funcionários sempre estão 

dispostos a ajudar os usuários e famílias. 

12 
... considerava que os usuários e famílias 

poderiam confiar nos funcionários da APAE. 

... eu constatei que usuários e famílias podem 

confiar nos funcionários. 

13 
... considerava que os usuários se sentiriam 

seguros dentro da APAE. 

... eu constatei que os usuários se sentem 

seguros dentro da APAE. 

14 
... considerava que os funcionários seriam 

educados. 

... eu constatei que os funcionários são 

educados. 

15 
... considerava que os funcionários teriam apoio 

da APAE para fazer seu trabalho. 

... eu constatei que os funcionários recebem 

apoio da APAE para fazer seu trabalho. 

16 
... considerava que os serviços seriam feitos 

com atenção personalizada (individual). 

... eu constatei que os serviços são feitos com 

atenção personalizada (individual). 

17 
... considerava que os funcionários dariam 

atenção especial aos usuários. 

... eu constatei que os funcionários prestam 

atenção especial aos usuários. 

18 

... considerava que os funcionários saberiam 

quais são as necessidades dos usuários e 

famílias. 

... eu constatei que os funcionários sabem quais 

são as necessidades dos usuários e famílias. 

19 
... considerava que a instituição saberia dos 

interesses de usuários e famílias. 

... eu constatei que a instituição sabe dos 

interesses de usuários e famílias.  

20 

De 1 a 10 qual a probabilidade de você recomendar a APAE outras famílias? 

Sendo que a nota 1 significa “não recomendaria de forma alguma” e nota 10 “com certeza 

recomendaria”.  

Fonte: adaptado de Parasuraman et al. (1988) 

 

Durante o período de 09 de setembro à 27 de setembro de 2019, o questionário foi aplicado a 

213 familiares de assistidos da APAE-SL. Os respondentes eram orientados a marcar 

inicialmente os itens referentes à mensuração das expectativas sobre “antes de conhecer a 

APAE” e, em seguida, responder os itens referentes à mensuração das opiniões sobre “após 

conhecer a APAE”. O aplicador do questionário ficou à disposição do respondente para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas no preenchimento. 
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Após a aplicação do questionário para os 213 respondentes, foram descartados 2 

questionários, considerados inválidos, e a pesquisa passou a 211 questionários preenchidos. 

Os resultados da pesquisa, começando por dados faltantes e outliers serão apresentados a 

seguir. 

 

5.2.1 Dados faltantes e outliers 

 

Inicialmente foi verificada o nível de incidência de dados faltantes sobre os indicadores da 

amostra. Ao final, foram obtidos 211 questionários preenchidos e as suas 39 questões 

paramétricas gerariam um total de 8.229 respostas. Nesse universo foi verificada a ocorrência 

de 53 dados faltantes. Optou-se por fazer uma imputação pela média para preencher esses 

dados em branco.  

 

Em seguida ocorreu a identificação dos dados faltantes ou outliers, os quais podem ser 

univariados ou multivariados. Como nessa dissertação são utilizadas técnicas de estatística, 

optou-se por trabalhar com os outliers multivariados. 

O procedimento foi realizado por através do cálculo da Distância de D2 de Mahalanobis para 

cada um dos elementos da amostra. Esse valor é então comparado ao valor obtido para o Teste 

do Qui-Quadrado com a significância de 0,001 e com o número de graus de liberdade igual ao 

valor do número de indicadores a serem utilizados nas análises estatísticas multivariadas – 

que no caso dessa dissertação de 39 indicadores. 

 

O valor do teste do Qui-Quadrado com 39 graus de liberdade e sig. = 0,001 é de 72,05466. 

Por conseguinte, todos os elementos da amostra que alcançaram um valor para a Distância D2 

de Mahalanobis acima desse valor são considerados outliers multivariados. 

 

A Tabela 7 a seguir apresenta o valor da Distância D2 de Mahalanobis para todos os 

elementos da amostra e, portanto, é possível identificar os outliers multivariados que são os 

elementos da amostra com valor acima de 72,05466. 

 

Tabela 7 

Elementos da Amostra e a Distância D2 de Mahalanobis 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 
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1 29,97372 54 66,62136 107 24,66833 160 24,49318 

2 15,19979 55 47,12512 108 34,94495 161 34,40230 

3 8,15054 56 8,67008 109 38,75875 162 8,29650 

4 9,23917 57 78,71292 110 20,49030 163 63,45691 

5 22,38222 58 88,86790 111 15,97809 164 57,97532 

6 4,12444 59 17,37333 112 10,61264 165 3,62388 

7 4,21669 60 14,23727 113 6,61245 166 38,67858 

8 17,29522 61 12,56526 114 54,67290 167 35,38464 

9 57,99649 62 34,95249 115 75,75638 168 9,28549 

10 52,74918 63 50,13716 116 10,03787 169 50,53659 

11 95,41375 64 44,88866 117 5,60889 170 15,91514 

12 19,03933 65 14,06239 118 83,21528 171 16,00254 

13 93,51341 66 19,88460 119 29,82379 172 28,86701 

14 53,76213 67 87,92837 120 46,06508 173 50,29082 

15 31,85487 68 29,42142 121 18,29848 174 19,81895 

16 75,49573 69 21,70715 122 16,13266 175 108,26311 

17 43,09722 70 21,97289 123 91,97602 176 69,93290 

18 55,55585 71 37,09364 124 50,09376 177 42,32992 

19 27,93229 72 10,94576 125 35,77131 178 8,36705 

20 79,82546 73 42,22361 126 66,58711 179 23,85570 

21 22,83276 74 22,74985 127 49,14610 180 27,03330 

22 18,28129 75 62,43144 128 28,15421 181 27,92621 

23 79,75392 76 33,74667 129 42,81544 182 8,28828 

24 39,90127 77 5,78375 130 23,25114 183 78,92066 

25 15,53712 78 37,03671 131 8,85601 184 32,12390 

26 8,15054 79 34,45391 132 18,81882 185 31,00547 

27 35,45062 80 13,00197 133 28,99531 186 6,72673 

28 12,21583 81 37,75026 134 8,15054 187 25,25564 

29 36,72968 82 27,78443 135 20,22030 188 40,78086 

30 28,62030 83 5,08820 136 49,75254 189 28,17607 

31 165,86876 84 14,33168 137 28,36915 190 35,78771 

32 8,15054 85 18,22600 138 124,29714 191 69,58630 

33 72,06782 86 40,87955 139 77,12810 192 13,28663 

34 4,21669 87 90,99298 140 17,74310 193 82,74733 

35 72,54707 88 47,76861 141 32,97699 194 88,75050 

36 38,85859 89 8,60020 142 48,13906 195 15,97809 

37 4,21669 90 63,65540 143 27,82639 196 59,88011 

38 59,52952 91 35,93586 144 34,97988 197 70,67750 

39 11,16999 92 26,62149 145 4,21669 198 59,44989 
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40 95,97870 93 2,03627 146 79,32424 199 18,68436 

41 65,52409 94 37,16336 147 23,02389 200 59,12334 

42 68,95822 95 4,21669 148 94,07842 201 45,51683 

43 39,21900 96 28,02402 149 45,00746 202 27,11281 

44 62,18198 97 28,59868 150 63,96941 203 16,72071 

45 66,62072 98 39,69959 151 42,95666 204 20,80624 

46 25,53909 99 17,20830 152 17,46321 205 58,35966 

47 21,45861 100 15,92206 153 34,12994 206 14,80960 

48 11,52222 101 35,86779 154 4,21669 207 4,21669 

49 57,07704 102 40,27634 155 77,13015 208 11,91412 

50 71,22529 103 51,99011 156 33,29949 209 133,86442 

51 84,53727 104 44,91477 157 82,60621 210 19,56057 

52 23,08127 105 70,24517 158 38,16591 211 16,51679 

53 32,27531 106 51,15344 159 85,66025   

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao analisar os dados contidos na Tabela 7 é possível verificar a existência de 29 outliers 

multivariados na amostra, e que são os seguintes elementos da amostra: 11, 13, 16, 20, 23, 31, 

33, 35, 40, 51, 57, 58, 67, 87, 115, 118, 123, 139, 140, 147, 149, 156, 158, 160, 176, 184, 194, 

195 e 210. Estes casos foram retirados da amostra final, a qual passou a conter um total de 

182 casos. 

 

A próxima etapa da análise de dados é a verificação da normalidade ou não da amostra. 

Assim, não analisadas as variáveis que irão compor as análises estatísticas multivariadas, 

sendo um total de 39 indicadores utilizados na pesquisa.  

 

5.2.2 Normalidade 

 

A apuração da normalidade sucedeu-se através do teste de Kolmogorov-Smirnov, já que a 

amostra é composta por mais de 50 elementos (Pestana & Gageiro, 2000). 

 

A Tabela 8 a seguir apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 8 

Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov 
Questão Estatística Df Sig. 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria equipamentos ,169 182 0,000 
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modernos. 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição possui equipamentos 

modernos. 
,390 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no 

acesso físico. 
,200 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem facilidade no 

acesso físico. 
,476 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria instalações físicas 

adequadas aos serviços prestados. 
,187 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem instalações 

físicas adequadas aos serviços prestados. 
,474 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as 

promessas que faz. 
,224 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com as promessas 

que faz. 
,465 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela compreende o usuário 

quando ele tem algum problema. 
,186 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela compreende o usuário quando 

ele tem algum problema. 
,471 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a instituição seria 

confiável. 
,274 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é confiável. ,499 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a APAE cumpriria com os 

prazos prometidos ao prestar seus serviços. 
,173 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com os prazos 

prometidos ao prestar seus serviços. 
,470 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE mantinha os 

registros dos assistidos. 
,189 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela mantém os registros dos 

assistidos. 
,515 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE seria 

rápido. 
,145 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido. ,438 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE atenderia os usuários 

e famílias com horário marcado. 
,199 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela atende os usuários com 

horário marcado. 
,490 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários da APAE 

estariam sempre dispostos a ajudar aos usuários e famílias. 
,198 182 0,000 
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Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sempre estão 

dispostos a ajudar os usuários e famílias. 
,501 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e famílias 

poderiam confiar nos funcionários da APAE. 
,209 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e famílias podem 

confiar nos funcionários. 
,503 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam 

seguros dentro da APAE. 
,213 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários se sentem seguros 

dentro da APAE. 
,514 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam 

educados. 
,220 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados. ,482 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários teriam apoio 

da APAE para fazer seu trabalho. 
,173 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários recebem apoio da 

APAE para fazer seu trabalho. 
,437 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços seriam feitos com 

atenção personalizada (individual). 
,175 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços são feitos com 

atenção personalizada (individual). 
,479 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários dariam 

atenção especial aos usuários. 
,177 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários prestam atenção 

especial aos usuários. 
,492 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários saberiam 

quais são as necessidades dos usuários e famílias. 
,152 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sabem quais são 

as necessidades dos usuários e famílias. 
,467 182 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que a instituição saberia dos 

interesses de usuários e famílias. 
,482 182 0,000 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição sabe dos interesses 

de usuários e famílias. 
,153 182 0,000 

Probabilidade de você recomendar a APAE outras famílias ,525 182 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos e presentes na tabela 8 indicam que todos os 39 indicadores não 

apresentam as características de normalidade e por isso, verifica-se a violação da distribuição 

normal para todas as variáveis.  
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É possível verificar na Tabela 8 que todas as Hipóteses Ho foram rejeitadas a partir do sig. = 

0,000 para todas as variáveis.  

 

Em relação ao processo de análise de dados, esses resultados apontam a necessidade da 

utilização de técnicas de estatística multivariadas que sejam robustas à violação da 

normalidade por parte da amostra.  

 

Após o tratamento de dados da amostra é feita a descrição das características da amostra, a ser 

apresentada a seguir. 

 

5.2.3 Características da amostra 

 

As características da amostra estão presentes na Tabela 9. 

 

Tabela 9 

Características da Amostra 
Variável 

demográfica 

Característica da amostra Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Grau de Parentesco 

com o Assistido 

Avó 6 3,2% 

Bisavó 1 0,5% 

Cunhado 1 0,5% 

Irmã 10 5,5% 

Mãe 143 78,6% 

Padrasto 1 0,5 

Pai 10 5,5% 

Prima 1 0,5% 

Tia/Tio 7 3,8% 

Não respondeu 2 1,1% 

Idade do Assistido 

Entre 1 e 17 anos 87 48,9% 

Entre 18 e 30 anos 61 32,4% 

Entre 31 e 45 anos 20 10,7% 

Acima de 45 anos 9 4,7% 

Não respondeu 6 3,3% 

Cidade do Assistido  

Cachoeira da Prata 1 0,5% 

Caetanópolis 1 0,5% 

Cordisburgo 2 1,1% 

Inhaúma 5 2,7% 

Jequitibá 1 0,5% 
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Papagaios 2 1,1% 

Paraopeba 1 0,5% 

Prudente de Morais 1 0,5% 

Santana de Pirapama 2 1,1% 

Sete Lagoas 165 90,7% 

Não respondeu 1 0,5% 

Total de questionários válidos 
182 

elementos 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos indicam que a amostra é predominantemente formada por respondentes 

que são mães de assistidos da APAE-SL e que a grande maioria dos respondentes também 

mora nessa cidade.  

 

O próximo passo da análise de dados é a verificação das dimensões que estão presentes nas 

avaliações dos responsáveis pelos assistidos na APAE-SL. 

 

5.2.4 Unidimensionalidade 

 

Foram realizadas análises fatoriais exploratórias, uma para as respostas que consideram as 

percepções “antes de conhecer a APAE” e outra para as respostas que consideram as 

percepções “depois de conhecer a APAE”. 

 

No caso da Análise Fatorial Exploratória (AFE) é necessário ainda considerar que três 

pressupostos sejam atendidos para que os resultados das AFEs sejam considerados aceitáveis. 

O primeiro deles é o Teste de Esfericidade de Bartlett que deve atingir um valor de 

significância abaixo de 0,05 (Malhotra, 2011; Morgan & Griego, 1998). Outro pressuposto 

preconiza que a grande maioria dos indicadores de um construto devem ser altamente 

correlacionados entre si e com um valor de pelo menos 0,30 (Hair, Babin, Anderson, & 

Tatham, 2009). O terceiro pressuposto diz respeito ao valor do Teste de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) responsável pela Medida de Adequacidade da Amostra (MSA) cujo valor deve ser de 

pelo menos 0,70 para construtos já testados anteriormente e de 0,60 para construtos que estão 

sendo testados pela primeira vez ou de forma exploratória (Hair et al., 2009).   
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Nessa dissertação foram realizadas inicialmente duas AFEs de forma exploratória, uma para 

os indicadores que representam a percepção dos respondentes antes de conhecer a APAE e 

outra para as questões relativas às opiniões depois de conhecer a APAE.  

 

Essas duas AFEs utilizaram como método de extração a fatoração de eixos principais, haja 

vista que o objetivo foi o de identificar as dimensões que são formadas pelas 19 perguntas 

para cada situação: antes e depois de conhecer a APAE. Esse método é o mais adequado 

quando se deseja identificar as dimensões subjacentes dentro de um grupo de indicadores.  

 

Caso realmente exista mais de um indicador, a rotação ortogonal Varimax será executada para 

facilitar a visualização das cargas fatoriais para cada um dos fatores que serão gerados.   

 

Os resultados obtidos para as percepções antes de conhecer a APAE são exibidos na Tabela 

10 a seguir. 

 

Tabela 10 

Matriz de componente rotativa para a percepção antes de conhecer a APAE 

Indicadores 
Componentes 

F1 F2 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria equipamentos modernos. 0,378 0,561 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no acesso físico. 0,337 0,757 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria instalações físicas adequadas aos 

serviços prestados. 

0,417 0,820 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as promessas que faz. 0,511 0,607 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela compreende o usuário quando ele tem 

algum problema. 

0,559 0,656 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a instituição seria confiável. 0,659 0,349 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a APAE cumpriria com os prazos 

prometidos ao prestar seus serviços. 

0,641 0,567 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE mantinha os registros dos assistidos. 0,573 0,580 

Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE seria rápido. 0,620 0,482 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE atenderia os usuários e famílias com 

horário marcado. 

0,627 0,551 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários da APAE estariam sempre 

dispostos a ajudar aos usuários e famílias. 

0,769 0,333 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e famílias poderiam confiar nos 

funcionários da APAE. 

0,808 0,302 
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Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam seguros dentro da 

APAE. 

0,702 0,333 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam educados. 0,705 0,139 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários teriam apoio da APAE para 

fazer seu trabalho. 

0,812 0,227 

Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços seriam feitos com atenção 

personalizada (individual). 

0,812 0,353 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários dariam atenção especial aos 

usuários. 

0,799 0,335 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários saberiam quais são as 

necessidades dos usuários e famílias. 

0,773 0,396 

Antes de conhecer a APAE considerava que a instituição saberia dos interesses de 

usuários e famílias. 

0,655 0,508 

Nota: Método de extração: Análise de Fatoração de Eixos Principais. Método de rotação: Varimax com 

normalização de Kaiser. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Antes da análise dos dados da Tabela 10 é preciso verificar se os pressupostos para a 

realização da AFE foram atendidos. 

 

O valor do KMO é de 0,949 e está bem acima do valor de referência. O resultado do Teste de 

Esfericidade de Bartlett apresentou um valor de 3214,43 com 171 graus de liberdade e com 

um p-valor = 0,000. E em termos das correlações entre os indicadores, todas as 170 

correlações possíveis são estatisticamente em nível de 0,05. 

 

Outro parâmetro a ser analisado é a variância explicada, a qual deve ser de no mínimo 60% 

(Hair et al., 2009). O resultado obtido atende a esse requisito, pois, a variância explicada foi 

de 67,99%.  

 

Todavia, como a AFE apresentou mais de um fator, será realizada uma AFE “sem separado” 

para cada fator encontrado. 

 

Inicialmente, é preciso destacar que alguns indicadores não foram agrupados em nenhum dos 

dois fatores gerados pela AFE. Isso se deve ao fato de que eles não apresentaram valores 

aceitáveis de pelo menos 0,400 para a comunalidade ou então eles carregam um alto valor da 

carga fatorial para os dois fatores simultaneamente. Há o fato também dessas cargas 

apresentarem um valor próximo entre si, o que sugere que o indicador faz parte dos dois 

fatores simultaneamente. 
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Dos 19 indicadores presentes na AFE, seis deles se encaixam na situação descrita acima. São 

eles1: 

 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as promessas que 

faz. 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela compreende o usuário quando ele 

tem algum problema. 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que a APAE cumpriria com os prazos 

prometidos ao prestar seus serviços. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE mantinha os registros dos 

assistidos. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE atenderia os usuários e famílias 

com horário marcado. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que a instituição saberia dos interesses de 

usuários e famílias. 

 

Esses indicadores serão analisados de forma univariada, ou seja, sem considerar a sua relação 

com os outros indicadores. Assim, as análises multivariadas não irão considerar esses 

indicadores. 

 

A partir dos resultados alcançados, verifica-se que o construto Antes de Conhecer a APAE é 

dividido pelos seguintes construtos: 

 

F1 – denominado “Funcionários e Atendimento” que é formado pelos indicadores: 

 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que a instituição seria confiável. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE seria rápido. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários da APAE estariam 

sempre dispostos a ajudar aos usuários e famílias. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e famílias poderiam confiar 

nos funcionários da APAE. 

 
1 Para facilitar a sua visualização, esses indicadores estão em itálico e sublinhados na Tabela 10. 
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• Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam seguros dentro da 

APAE. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam educados. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários teriam apoio da APAE 

para fazer seu trabalho. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços seriam feitos com atenção 

personalizada (individual). 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários dariam atenção especial 

aos usuários. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários saberiam quais são as 

necessidades dos usuários e famílias. 

 

F2 – denominado “Infraestrutura” que é formado pelos indicadores: 

 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria equipamentos modernos. 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no acesso físico. 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria instalações físicas adequadas 

aos serviços prestados. 

 

Como já descrito nessa seção, a partir da identificação dos fatores é necessário verificar a sua 

unidimensionalidade por meio da execução de uma AFE para cada fator. Nesse caso, o 

método de extração será o de componentes principais, já que o objetivo não é identificar o 

número de fatores, mas sim verificar se o construto em questão realmente é formado por 

somente uma dimensão (Hair et al., 2009). 

 

Como a amostra possui 182 elementos, de acordo com Hair et al. (2009) para amostras com 

300 elementos, a carga fatorial pode ser de 0,400 e 0,450, sendo que o ideal é apresentar 

valores acima de 0,500 em conjunto com o valor das comunalidades que devem também 

apresentar valores acima de 0,500.  

 

Os resultados obtidos para o construto F1 – Funcionários e Atendimento são exibidos na 

Tabela 11 a seguir. 
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Tabela 11 
Resultados da AFE para o construto F1 – Funcionários e Atendimento 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a instituição seria confiável. 0,765 0,585 

Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE seria 

rápido. 
0,786 0,618 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários da APAE 

estariam sempre dispostos a ajudar aos usuários e famílias. 
0,850 0,722 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e famílias poderiam 

confiar nos funcionários da APAE. 
0,855 0,732 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam seguros 

dentro da APAE. 
0,795 0,632 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam educados. 0,732 0,536 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários teriam apoio da 

APAE para fazer seu trabalho. 
0,860 0,740 

Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços seriam feitos com 

atenção personalizada (individual). 
0,898 0,806 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários dariam atenção 

especial aos usuários. 
0,898 0,806 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários saberiam quais 

são as necessidades dos usuários e famílias. 
0,888 0,789 

Variância Explicada 69,65% 

KMO 0,937 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 1630,01 

df 45 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos – ver Tabela 11 – indicam que o construto F1 - Funcionários e 

Atendimento é somente por somente uma dimensão ou fator.  

 

Todos os pressupostos foram atendidos. Todas as 45 correlações possíveis foram 

estatisticamente significativas entre si, o valor do KMO foi de 0,937 – bem acima do mínimo 

exigido – e teste de Esfericidade de Bartlett apresentou um sig. igual a 0,000. 
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Além disso, verifica-se que a variância explicada de 69,65% está acima do valor de referência 

de 60% (Hair et al., 2009). 

 

Por fim, todos os fatores apresentaram valores para a carga fatorial e para a comunalidade 

acima de 0,500, indicando que todos os indicadores alcançaram valores que podem ser 

considerados adequados. 

 

O próximo construto estudado é o F2 - Infraestrutura, cujos resultados estão presentes na 

Tabela 12 a seguir. 

 

Tabela 12 

Resultados da AFE para o construto F2 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria equipamentos 

modernos. 
0,720 0,849 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no acesso 

físico. 
0,862 0,928 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria instalações físicas 

adequadas aos serviços prestados. 
0,799 0,894 

Variância Explicada 79,35% 

KMO 0,700 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 286,96 

df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao construto F2 é admissível considerar que todos os pressupostos que devem ser 

atendidos para a execução da AFE foram atendidos nesse caso. Todas as três correlações 

possíveis foram significativas em nível de 0,05 e apresentaram valores acima de 0,30. Além 

disso, o resultado do Teste de Esfericidade de Bartlett indica que o p-valor é igual a 0,000 e 

que o valor do KMO está dentro dos limites aceitáveis, pois, apresenta um valor de 0,700. 

 

Da mesma forma que ocorreu com o construto F1 – Funcionários e Atendimento, o construto 

F2 – Infraestrutura é constituído por somente um fator. A variância explicada está bem acima 

dos 60% que é o valor mínimo aceitável considerado.  
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Os valores obtidos - de todos os indicadores - para a carga fatorial e para a comunalidade 

estão acima de 0,500, indicando que esses indicadores que formam o construto F2 apresentam 

valores apropriados. 

 

De forma semelhante que ocorreu com os indicadores relativos à percepção dos respondentes 

antes de conhecer a APAE, foi realizada uma AFE exploratória considerando dessa vez os 

resultados das percepções dos respondentes após conhecerem a APAE. 

 

Nesse caso mais especificamente, foram obtidos três fatores que constituem os 19 indicadores 

da percepção após conhecer a APAE. Todavia, somente um indicador do fator F3 apresentou 

valores adequados.  

 

Assim, para possibilitar o processo de comparação entre as duas situações – antes e depois de 

conhecer – a APAE, inclusive por meio da modelagem de equações estruturais – optou-se por 

fazer um teste com os 19 indicadores que retratam a percepção após conhecer a APAE. Os 

resultados indicam que os mesmos construtos foram gerados.  

 

Os resultados obtidos para as percepções depois de conhecer a APAE são exibidos na Tabela 

13 a seguir. 

 

Tabela 13 

Matriz de componente rotativa para a percepção depois de conhecer a APAE  

Indicadores 
Componentes 

F1 F2 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição possui equipamentos modernos. 0,366 0,522 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem facilidade no acesso físico. 0,257 0,822 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem instalações físicas adequadas 

aos serviços prestados. 
0,400 0,741 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com as promessas que faz. 0,457 0,667 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela compreende o usuário quando ele tem algum 

problema. 
0,537 0,604 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é confiável. 0,576 0,494 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com os prazos prometidos ao prestar 

seus serviços. 
0,541 0,398 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela mantém os registros dos assistidos. 0,561 0,460 

Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido. 0,558 0,309 
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Após conhecer a APAE eu constatei que ela atende os usuários com horário marcado. 0,511 0,443 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sempre estão dispostos a ajudar 

os usuários e famílias. 
0,747 0,352 

Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e famílias podem confiar nos 

funcionários. 
0,740 0,357 

Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários se sentem seguros dentro da APAE. 0,563 0,348 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados. 0,578 0,446 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários recebem apoio da APAE para 

fazer seu trabalho. 
0,538 0,396 

Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços são feitos com atenção personalizada 

(individual). 
0,731 0,340 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários prestam atenção especial aos 

usuários. 
0,726 0,289 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sabem quais são as necessidades 

dos usuários e famílias. 
0,706 0,333 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição sabe dos interesses de usuários e 

famílias. 
0,766 0,568 

Nota: Método de extração: Fatoração dos eixos principais. Método de rotação: Varimax com normalização de 

Kaiser. Fonte: dados da pesquisa. 

 

O processo de análise da AFE para as opiniões depois de conhecer a APAE é o mesmo que 

ocorreu com a análise da AFE exploratória antes de conhecer a APAE. Assim, primeiramente 

são averiguados se os pressupostos para a execução da AFE são atendidos.  

 

O valor do KMO é de 0,913 e está bem acima do valor de referência. O resultado do Teste de 

Esfericidade de Bartlett apresentou um valor de 2355,76 com 171 graus de liberdade e com 

um p-valor = 0,000. E em termos das correlações entre os indicadores, todas as 170 

correlações possíveis são estatisticamente em nível de 0,05. 

 

Em relação à variância explicada, o resultado obtido está abaixo daquele indicado como valor 

de referência de 60% (Hair et al., 2009). Apesar de o valor obtido estar bem próximo – 57,70 

% - ele não alcançou o mínimo de 60%. 

  

Os resultados obtidos são similares entre os indicadores “antes” e “depois” de conhecer a 

APAE. 
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Novamente, da mesma maneira que foi verificado na AFE exploratória das percepções antes 

de conhecer a APAE, no caso de depois de conhecer a APAE, alguns indicadores não foram 

agrupados em nenhum dos dois fatores gerados pela AFE. Isso se deve ao fato de que eles não 

apresentaram valores aceitáveis de pelo menos 0,400 para a comunalidade ou então eles 

carregam um alto valor da carga fatorial para os dois fatores simultaneamente. Há o fato 

também dessas cargas apresentarem um valor próximo entre si, o que sugere que o indicador 

faz parte dos dois fatores simultaneamente. 

 

Dos 19 indicadores presentes na AFE, seis deles se encaixam na situação descrita acima. São 

eles2: 

 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com as promessas que faz. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela compreende o usuário quando ele tem 

algum problema. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com os prazos prometidos ao 

prestar seus serviços 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela mantém os registros dos assistidos. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela atende os usuários com horário marcado. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição sabe dos interesses de usuários e 

famílias. 

 

Esses indicadores serão analisados de forma univariada, ou seja, sem considerar a sua relação 

com os outros indicadores. Assim, as análises multivariadas não irão considerar esses 

indicadores. 

 

A partir dos resultados alcançados, verifica-se que o construto Depois de Conhecer a APAE é 

dividido pelos seguintes construtos: 

 

F1 – denominado “Funcionários e Atendimento” que é formado pelos indicadores: 

 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é confiável. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido. 

 
2 Para facilitar a sua visualização, esses indicadores estão em itálico e sublinhados na Tabela 13. 
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• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sempre estão dispostos a 

ajudar os usuários e famílias. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e famílias podem confiar nos 

funcionários. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários se sentem seguros dentro da 

APAE. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários recebem apoio da APAE para 

fazer seu trabalho. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços são feitos com atenção 

personalizada (individual). 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários prestam atenção especial aos 

usuários. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sabem quais são as 

necessidades dos usuários e famílias. 

 

F2 – denominado “Infraestrutura” que é formado pelos indicadores: 

 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição possui equipamentos modernos. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem facilidade no acesso físico. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem instalações físicas 

adequadas aos serviços prestados. 

 

O próximo passo é fazer a verificação da unidimensionalidade para cada um dos dois 

construtos identificados a partir dos 19 indicadores para a percepção após conhecer a APAE. 

Novamente, o método de extração será o de componentes principais, já que o objetivo não é 

identificar o número de fatores, mas sim verificar se o construto em questão realmente é 

formado por somente uma dimensão (Hair et al., 2009). 

 

O primeiro construto é o F1 – Funcionários e Atendimento. Os resultados são mostrados na 

Tabela 14 a seguir. 
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Tabela 14 

Resultados da AFE para o construto F1 – Funcionários e Atendimento 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é confiável. 0,747 0,558 

Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido. 0,668 0,446 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sempre estão 

dispostos a ajudar os usuários e famílias. 
0,839 0,703 

Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e famílias podem confiar 

nos funcionários. 
0,846 0,716 

Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários se sentem seguros dentro 

da APAE. 
0,686 0,471 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados. 0,744 0,554 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários recebem apoio da 

APAE para fazer seu trabalho. 
0,716 0,512 

Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços são feitos com atenção 

personalizada (individual). 
0,832 0,692 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários prestam atenção 

especial aos usuários. 
0,826 0,682 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sabem quais são as 

necessidades dos usuários e famílias. 
0,801 0,642 

Variância Explicada 59,76% 

KMO 0,916 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 1132,88 

df 45 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados presentes na Tabela 14 indicam que os pressupostos para a execução da AFE 

para esse construto foram atendidos, haja vista que o valor do Teste de Esfericidade de 

Bartlett possui um p-sig igual a 0,000, além do valor do KMO ser de 0,916. Todas as 45 

correlações entre os dez indicadores também são estatisticamente significativas em nível de 

0,05. 

 

Em relação ao valor da variância explicada, ela está praticamente no limite – 59,76% - do 

valor de 60% considerado apropriado. 
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A AFE do construto F1 – Funcionários e Atendimento gerou somente um fator e em relação 

aos valores das cargas fatoriais e da comunalidade conclui-se que somente os indicadores 

“Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido” e “Após conhecer a APAE 

eu constatei que os usuários se sentem seguros dentro da APAE”, apresentaram o valor para a 

comunalidade um pouco abaixo do recomendado, mas com valores para a carga fatorial 

adequados. Nesse caso, optou-se por manter esses indicadores e caso apresentem algum tipo 

de inconsistência nos próximos testes e validações a serem realizados, eles serão retirados. 

 

A Tabela 15 exibe os resultados obtidos para o construto F2 – Infraestrutura. 

 

Tabela 15 

Resultados da AFE para o construto F2 - Infraestrutura 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição possui equipamentos 

modernos. 
0,793 0,629 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem facilidade no acesso 

físico. 
0,884 0,782 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem instalações físicas 

adequadas aos serviços prestados. 
0,898 0,807 

Variância Explicada 73,92% 

KMO 0,683 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 214,04 

df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados alcançados indicam que esse construto é formado por somente um fator que é 

explicado em nível de 73,92%. 

 

Todos os pressupostos são atendidos, pois, todas as três correlações entre os três indicadores 

são estatisticamente significativas em nível de 0,05, o valor do KMO é de 0,683, além do 

valor do Teste de Esfericidade de Bartlett apresentar um p = 0,000. Há de se ressaltar que 

para estudos exploratórios um valor para o KMO entre 0,70 e 0,60 é aceitável. 
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Todos os indicadores apresentaram valores adequados tanto para a comunalidade, quanto para 

o valor da carga fatorial, indicando bons valores de carga fatorial e compartilhamento de 

variância entre os indicadores. 

 

Assim, foram gerados dois construtos para as 19 questões, tanto para a percepção antes de 

conhecer a APAE, quanto a percepção depois de conhecer a entidade. Além disso, esses 

construtos apresentaram os mesmos indicadores, além dos seis indicadores que não foram 

agregados a nenhum fator, tanto antes quanto depois de conhecer a APAE. 

 

O construto F1 – Funcionários e Atendimento é formado por 10 indicadores e o construto F2 

– Infraestrutura é formado por três indicadores. Em seguida serão realizadas análises 

univariadas e multivariadas considerando a existência desses dois construtos.  

A partir da definição dos construtos nesta seção, é possível fazer análise descritiva dos 

indicadores de cada um dos construtos gerados.  

 

5.2.5 Distribuição da frequência dos construtos 

 

Assim, há o detalhamento das 38 questões relacionadas à avaliação antes de conhecer a APAE 

e depois de conhecer a APAE. 

 

A Tabela 16 a seguir, apresenta resultados obtidos para essas questões.  
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Tabela 16 

Distribuição de Frequência dos Construtos 

Indicadores 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela 

teria equipamentos modernos. 
39 21,4% 27 14,8% 15 8,2% 17 9,3% 32 17,6% 20 11,0% 32 17,6% 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

possui equipamentos modernos. 
0 0,0% 1 0,5% 4 2,2% 1 0,5% 23 12,6% 31 17,0% 122 67,0% 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela 

teria facilidade no acesso físico (3) 
41 22,5% 14 7,7% 13 7,1% 14 7,7% 17 9,3% 32 17,6% 48 26,4% 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

tem facilidade no acesso físico (3). 
0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 3 1,6% 12 6,6% 13 7,1% 150 82,4% 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela 

teria instalações físicas adequadas aos serviços 

prestados (2). 

34 18,7% 18 9,9% 13 7,1% 20 11,0% 16 8,8% 25 13,7% 54 29,7% 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

tem instalações físicas adequadas aos serviços 

prestados. (1) 

0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 2 1,1% 14 7,7% 17 9,3% 147 80,8% 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela 

cumpriria com as promessas que faz. (1) 
20 11,0% 14 7,7% 14 7,7% 13 7,1% 19 10,4% 28 15,4% 73 40,1% 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre 

com as promessas que faz. (2) 
0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 14 7,7% 20 11,0% 144 79,1% 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela 

compreende o usuário quando ele tem algum 
26 14,3% 18 9,9% 15 8,2% 16 8,8% 22 12,1% 23 12,6% 61 33,5% 
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problema.  (1) 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela 

compreende o usuário quando ele tem algum 

problema. (2) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 9 4,9% 25 13,7% 145 79,7% 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a 

instituição seria confiável. (4) 
20 11,0% 5 2,7% 8 4,4% 9 4,9% 24 13,2% 21 11,5% 91 50,0% 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

é confiável. (6) 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,7% 12 6,6% 159 87,4% 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a 

APAE cumpriria com os prazos prometidos ao prestar 

seus serviços. 

21 11,5% 13 7,1% 14 7,7% 19 10,4% 31 17,0% 25 13,7% 59 32,4% 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre 

com os prazos prometidos ao prestar seus serviços. 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 11 6,0% 25 13,7% 144 79,1% 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE 

mantinha os registros dos assistidos. 
29 15,9% 14 7,7% 13 7,1% 11 6,0% 28 15,4% 25 13,7% 62 34,1% 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela mantém 

os registros dos assistidos. 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 3,3% 16 8,8% 160 87,9% 

Antes de conhecer a APAE considerava que o 

atendimento da APAE seria rápido. (1) 
32 17,6% 21 11,5% 26 14,3% 23 12,6% 19 10,4% 23 12,6% 37 20,3% 

Após conhecer a APAE eu constatei que o 

atendimento é rápido. 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 17 9,3% 29 15,9% 133 73,1% 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE 

atenderia os usuários e famílias com horário marcado. 
27 14,8% 13 7,1% 20 11,0% 15 8,2% 19 10,4% 24 13,2% 64 35,2% 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela atende os 

usuários com horário marcado. 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 12 6,6% 17 9,3% 151 83,0% 
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Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários da APAE estariam sempre dispostos a 

ajudar aos usuários e famílias. (3) 

21 11,5% 11 6,0% 13 7,1% 23 12,6% 25 13,7% 21 11,5% 65 35,7% 

Após conhecer a APAE eu constatei que os 

funcionários sempre estão dispostos a ajudar os 

usuários e famílias. (1) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 8 4,4% 16 8,8% 156 85,7% 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

usuários e famílias poderiam confiar nos funcionários 

da APAE. (1) 

19 10,4% 9 4,9% 12 6,6% 19 10,4% 23 12,6% 29 15,9% 70 38,5% 

Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e 

famílias podem confiar nos funcionários. 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 8 4,4% 17 9,3% 156 85,7% 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

usuários se sentiriam seguros dentro da APAE. 
24 13,2% 9 4,9% 10 5,5% 19 10,4% 25 13,7% 23 12,6% 71 39,0% 

Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários 

se sentem seguros dentro da APAE. 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 5 2,7% 13 7,1% 162 89,0% 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários seriam educados. 
16 8,8% 11 6,0% 9 4,9% 12 6,6% 28 15,4% 30 16,5% 76 41,8% 

Após conhecer a APAE eu constatei que os 

funcionários são educados. (2) 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 6,0% 21 11,5% 148 81,3% 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários teriam apoio da APAE para fazer seu 

trabalho. (6) 

16 8,8% 11 6,0% 17 9,3% 23 12,6% 27 14,8% 24 13,2% 58 31,9% 

Após conhecer a APAE eu constatei que os 

funcionários recebem apoio da APAE para fazer seu 

trabalho. (3) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 9 4,9% 34 18,7% 134 73,6% 
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Antes de conhecer a APAE considerava que os 

serviços seriam feitos com atenção personalizada 

(individual). (2) 

27 14,8% 10 5,5% 22 12,1% 23 12,6% 22 12,1% 20 11,0% 56 30,8% 

Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços 

são feitos com atenção personalizada (individual). (1) 
0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 8 4,4% 21 11,5% 150 82,4% 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários dariam atenção especial aos usuários. (1) 
26 14,3% 7 3,8% 14 7,7% 19 10,4% 33 18,1% 22 12,1% 60 33,0% 

Após conhecer a APAE eu constatei que os 

funcionários prestam atenção especial aos usuários. 

(1) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 8 4,4% 18 9,9% 153 84,1% 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários saberiam quais são as necessidades dos 

usuários e famílias. 

27 14,8% 10 5,5% 15 8,2% 28 15,4% 31 17,0% 30 16,5% 41 22,5% 

Após conhecer a APAE eu constatei que os 

funcionários sabem quais são as necessidades dos 

usuários e famílias. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,6% 8 4,4% 27 14,8% 144 79,1% 

Antes de conhecer a APAE considerava que a 

instituição saberia dos interesses de usuários e 

famílias. 

26 14,3% 10 5,5% 15 8,2% 25 13,7% 33 18,1% 24 13,2% 49 26,9% 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

sabe dos interesses de usuários e famílias. 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 10 5,5% 23 12,6% 148 81,3% 

Nota: os números entre parênteses depois dos indicadores representam as questões em branco para essa questão. “A –” significa que o indicador reflete a opinião do 

respondente antes de conhecer a APAE. “D –” representa a opinião do respondente depois de conhecer a APAE. Fonte: dados da pesquisa. 



O resultado da análise de cada construto, considerando a frequência das respostas obtidas é 

uma análise univariada e essa análise considera os dois construtos obtidos a partir da análise 

fatorial exploratória (AFE), tanto para as opções de “antes” e “depois” de conhecer a APAE. 

 

Existem seis indicadores que não foram agrupados nesses dois fatores e, portanto, serão 

analisados separadamente. 

 

O construto F1 – denominado “Funcionários e Atendimento” é formado pelos indicadores: 

 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que a instituição seria confiável. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE seria rápido. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários da APAE estariam 

sempre dispostos a ajudar aos usuários e famílias. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e famílias poderiam 

confiar nos funcionários da APAE em ajudar aos usuários e famílias. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam seguros 

dentro da APAE. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam educados. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários teriam apoio da 

APAE para fazer seu trabalho. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços seriam feitos com atenção 

personalizada (individual). 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários dariam atenção 

especial aos usuários. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários saberiam quais são as 

necessidades dos usuários e famílias. 

 

Esse construto está relacionado com a atuação dos profissionais da APAE em conjunto com a 

sua prestação de serviços e fortemente ligados com o processo de atendimento, antes de 

conhecer a APAE.  

 

O primeiro indicador diz respeito à percepção de confiança dos respondentes em relação à 

APAE, para o qual a grande maioria dos respondentes possui uma avaliação positiva - mesmo 
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que parcialmente – da APAE – com aproximadamente 75% do total de respostas. Há de se 

ressaltar que 50% das respostas concorda totalmente com a afirmação de que a APAE é uma 

instituição confiável.  

 

O segundo indicador é relativo à rapidez do atendimento da APAE. Nesse caso, o grupo de 

respostas positivas e negativas são muito próximas, além dos 12,6% que marcaram uma opção 

neutra. A questão mais assinalada foi “concordo totalmente” com cerca de 20% do total de 

respostas. 

 

Outro item verificado foi sobre a disposição dos funcionários da APAE em ajudar as famílias 

e os usuários. A maioria dos respondentes tem uma visão positiva sobre esse item, mesmo que 

de forma parcial, com mais de 50% das escolhas dos respondentes. A opção mais assinada foi 

“concordo totalmente” com 35,7% das escolhas. 

 

No caso da confiança nos usuários e em suas famílias sobre os funcionários da APAE, os 

resultados podem ser considerados bastante positivos, pois, cerca de 2/3 dos respondentes 

concordam, de alguma forma, com a afirmativa de que os funcionários da APAE são 

confiáveis. A opção mais assinalada foi “concordo totalmente” com 35,8% das respostas.  

 

A questão “antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam seguros 

dentro da APAE”, os itens que apresentaram um maior número de respostas, foi “concordo 

totalmente” (39,0% das respostas), “concordo parcialmente” (13,7%) e “concordo bastante” 

(12,6% das respostas). Assim, verifica-se que aproximadamente 65% das respostas se 

concentraram nessas três opções e novamente, a opção “concordo totalmente” foi a mais que 

apresentou maior frequência, expressando um alto nível de concordância por parte dos 

respondentes. 

 

No caso da educação dos funcionários da APAE na execução das suas atividades, as respostas 

indicam que a grande maioria dos respondentes – mais de 70% - concorda com a afirmação de 

que os funcionários são educados na prestação dos seus serviços. A opção mais escolhida 

pelos respondentes foi “concordo totalmente” com 41,8% do total de respostas. 
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Em relação ao apoio que os funcionários recebem da APAE para realizar as suas atividades, 

os resultados indicam que mais da metade dos respondentes considera que isso ocorre em 

algum grau. A opção “concordo totalmente” foi a mais escolhida pelos respondentes - 31,9%. 

Outro indicador desse construto diz respeito à afirmativa sobre a personalização do 

atendimento prestados pelos funcionários da APAE. Os resultados são muito similares com os 

obtidos na questão anterior, na qual pouco mais de 50% dos respondentes concordam de 

alguma forma com essa afirmativa, sendo que a opção mais assinalada pelos respondentes foi 

“concordo totalmente” com 30,8% de todas as respostas.  

 

A atenção especial dos funcionários em relação aos usuários também foi considerada nesse 

trabalho. Os resultados indicam que a maioria dos respondentes possui algum nível de 

concordância em relação a esse fato, com mais de 60% das respostas assinaladas. A opção 

mais marcada foi “concordo totalmente” com 33,5% das respostas. 

 

O último item desse construto diz respeito ao conhecimento dos funcionários sobre as 

necessidades dos usuários e das famílias. Nesse caso, os resultados são parecidos com o 

indicador anterior, no qual mais de 50% das respostas apresentam de alguma forma uma 

percepção positiva e a opção mais escolhida foi “concordo totalmente” com 22,5% do total de 

respostas. 

 

De uma forma em geral, os resultados são positivos em termos da percepção dos responsáveis 

pelos assistidos considerando os indicadores relacionados aos funcionários e ao atendimento, 

mesmo sem conhecer como os serviços são prestados.  

 

Portanto, é possível perceber a força da marca APAE junto à sociedade e em relação um dos 

stakeholders dessa entidade, que são os responsáveis pelos assistidos e que em sua grande 

maioria, são formados por mães e pais.  

 

O construto F2 – denominado “Infraestrutura” é formado pelos indicadores: 

 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria equipamentos modernos. 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no acesso 

físico. 
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• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria instalações físicas 

adequadas aos serviços prestados. 

 

Em relação aos equipamentos da APAE, os respondentes estão divididos entre as percepções 

positivas e negativas, pois, elas apresentam valores muito próximos entre si. A opção 

“discordo totalmente” foi a opção mais escolhida pelos respondentes com 21,4% do total de 

respostas.  

 

No caso da facilidade no acesso físico à APAE, pouco mais da metade dos respondentes – 

53% - concorda em diferentes níveis com a afirmação de que esse acesso “é bom”. O maior 

grupo de respondentes é formado por aqueles que escolheram a opção “concordo totalmente” 

com 26,4% do total de respostas.  

 

A adequação das instalações físicas da APAE também foi avaliada pelos responsáveis dos 

assistidos pela APAE. Os resultados indicam que o maior grupo de respondentes possui uma 

opinião - mesmo que parcial – positiva sobre esse item com pouco mais de 50% do total de 

respostas. A opção com maior frequência foi “concordo totalmente” com 29,7% do total de 

respostas. 

 

Ressalta-se ainda, que em relação aos equipamentos e infraestrutura, a percepção dos 

respondentes, sem conhecer a APAE é a de que a entidade precisa de melhores recursos em 

termos de infraestrutura e de equipamentos. 

 

Também existem os indicadores ou questões que não foram agrupados em nenhum dos dois 

construtos e são apresentados a seguir:  

 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as promessas 

que faz. 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela compreende o usuário quando 

ele tem algum problema. 

• Antes de conhecer a APAE eu considerava que a APAE cumpriria com os prazos 

prometidos ao prestar seus serviços. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE mantinha os registros dos 

assistidos. 
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• Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE atenderia os usuários e 

famílias com horário marcado. 

• Antes de conhecer a APAE considerava que a instituição saberia dos interesses de 

usuários e famílias. 

 

A questão “antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as promessas 

que faz” apresenta um alto nível de concordância - pelo menos parcialmente – de acordo com 

os respondentes. Perto de 2/3 deles marcaram a opção “concordo parcialmente” com 10,4%, 

“concordo fortemente” com 15,4% ou “concordo totalmente” com 40,1%. Pouco mais de 25% 

possui de algum modo uma percepção negativa nesse quesito  

 

O mesmo resultado foi encontrado para a afirmativa “antes de conhecer a APAE eu 

considerava que ela compreende o usuário quando ele tem algum problema”, para a qual 

existe a concordância pelo menos parcial de mais de 58% do total de respondentes, sendo que 

a opção mais escolhida foi “concordo totalmente” com 33,5% de todas as respostas. Perto de 

33% dos respondentes – ao contrário – possuem um entendimento de algum modo negativo 

sobre essa afirmativa. 

  

O item sobre a percepção do cumprimento dos prazos prometidos pela APAE na sua 

prestação de serviços, os resultados também foram em geral positivos. Pouco mais de 60% 

dos respondentes concordam que a empresa cumpre os seus prazos prometidos.  A opção mais 

assinalada foi “concordo totalmente” com 32,4% de todas as respostas.  

 

Em relação à manutenção dos registros dos assistidos, os respondentes acreditam que esse 

processo vem ocorrendo, pois, aproximadamente 2/3 de todas as respostas válidas foram 

atribuídos níveis de concordância diversos. A opção mais marcada foi “concordo totalmente” 

com 34,1% da preferência dos respondentes. 

  

Para a questão “antes de conhecer a APAE considerava que a APAE atenderia os usuários e 

famílias com horário marcado”, novamente, cerca de 2/3 dos respondentes considera que isso 

realmente ocorre. A opção mais assinalada foi “concordo totalmente” com 35,2% das 

respostas. Perto de 33% dos respondentes discordam de alguma forma que a APAE atende as 

pessoas com horário marcado. 
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A afirmativa “antes de conhecer a APAE considerava que a instituição saberia dos interesses 

de usuários e famílias”, apresenta também um maior nível de concordância entre os 

respondentes – mais de 58% dos respondentes. A opção com maior número de respostas foi 

“concordo totalmente” com 26,9% de todas as respostas.  

 

Também foi mensurada a percepção sobre a APAE dos responsáveis pelos assistidos depois 

de conhecer a instituição. Como já foi descrito no tópico sobre a unidimensionalidade dos 

fatores encontrados a partir da realização das AFEs. 

 

F1 – denominado “Funcionários e Atendimento” que é formado pelos indicadores: 

 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é confiável. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sempre estão dispostos a 

ajudar os usuários e famílias. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e famílias podem confiar nos 

funcionários. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários se sentem seguros dentro da 

APAE. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários recebem apoio da APAE 

para fazer seu trabalho. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços são feitos com atenção 

personalizada (individual). 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários prestam atenção especial 

aos usuários. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sabem quais são as 

necessidades dos usuários e famílias. 

 

Em relação à confiabilidade da instituição, todas as respostas consideradas válidas – 

excetuando-se os dados faltantes – indicam que a APAE é – pelo menos em parte - confiável. 

Não houve nenhuma resposta de negativa em relação a esse tópico. Para esse agrupamento de 

respondentes, a opção “concordo totalmente” foi a que apresentou o maior número de 
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respostas – 87,4% no total -, seguida da opção “concordo bastante” – 6,6% - e pela opção 

“concordo parcialmente” com 2,7% da preferência dos entrevistados. 

Os respondentes, também em sua grande maioria – mais de 98% - consideram – mesmo que 

parcialmente - que o atendimento prestado pela APAE é rápido. A opção “concordo 

totalmente” foi a mais respondida, sendo escolhida por 73,1% de todos os respondentes. 

 

Outro item mensurado pela pesquisa foi a disposição dos funcionários da APAE em sempre 

ajudar os usuários e as suas famílias. Nesse caso, novamente, a grande maioria dos 

respondentes considera que os funcionários estão dispostos a ajudar e aproximadamente 97% 

das respostas se concentrou nas opções “concordo totalmente” (85,7% das respostas), 

“concordo bastante” (8,8%) e “concordo parcialmente” (4,4% das respostas). 

 

Sobre a afirmativa “que os usuários e as famílias podem confiar nos funcionários”, a grande 

maioria dos respondentes – mais de 99% - concorda – mesmo que parcialmente – com essa 

afirmativa. A opção “concordo totalmente” é aquela que foi mais assinalada com 85,7% do 

total de respostas. Somente uma resposta assinalou a opção “neutro”. 

 

O indicador sobre a percepção de segurança dos assistidos dentro da APAE possui uma 

avaliação muito positiva por parte dos respondentes. Aproximadamente 99% deles, ou seja, a 

sua grande maioria concorda com a afirmação sobre a segurança interna dos assistidos dentro 

da APAE. Isso também se reflete na opção mais assinalada que é “concordo totalmente” com 

89,0% do total de respostas. Somente duas respostas foram assinaladas para a opção “neutro”. 

 

A questão “Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados”, apresenta 

a opção “concordo totalmente” com 81,3% de todas as respostas. Todas as respostas foram 

marcadas para as opções que concordam – mesmo que parcialmente - com essa afirmativa. 

Além disso, foram apuradas somente duas respostas em branco. 

 

Na afirmativa “após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários recebem apoio da 

APAE para fazer seu trabalho” a opção mais assinalada foi “concordo totalmente” com 73,6% 

de todas as respostas. Além disso, a opção “concordo parcialmente” e “concordo totalmente” 

com 18,7% e 4,9% respectivamente, indicam que o nível de concordância dos respondentes é 

muito alto, com mais de 97% entre todos eles. 
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Em relação à avaliação da personalização dos serviços prestados pela APAE, os resultados 

indicam que a grande maioria dos entrevistados considera que eles são individuais e 

personalizados, pois, mais de 98% dos respondentes concordam pelo menos parcialmente com 

essa afirmativa. A opção mais que recebeu o maior número de respostas foi “concordo 

totalmente” com 82,4% do total de respostas. 

 

Outro resultado obtido aponta que a grande maioria dos entrevistados – mais de 98% de todos 

os respondentes - considera que os funcionários da APAE prestam um serviço especial aos 

seus assistidos. A opção que representa o maior grupo é a “concordo bastante” com 84,1% de 

todas as respostas. 

 

Sobre o conhecimento das necessidades dos assistidos e das suas famílias, aproximadamente 

98% dos respondentes escolheram as opções “concordo parcialmente”, “concordo bastante” 

ou “concordo totalmente”, com 4,4%, 14,8% e 79,1% respectivamente do total de respostas. 

 

Todas as opções apresentaram resultados positivos em termos da percepção dos responsáveis 

pelos assistidos após conhecer a APAE. Os resultados são extremamente positivos com todas 

as opções positivas apresentando valores superiores a 95%, sem levar em consideração os 

dados faltantes. Em algumas questões, a totalidade das respostas foram de alguma positiva em 

relação ao enunciado sobre os funcionários e atendimento prestado pela APAE.  

 

O construto F2 – denominado “Infraestrutura” é formado pelos indicadores: 

 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição possui equipamentos 

modernos. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem facilidade no acesso 

físico. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem instalações físicas 

adequadas aos serviços prestados. 

 

O indicador referente à modernidade dos equipamentos da instituição, os resultados indicam 

que a opção mais marcada foi neutra (“concordo totalmente”) com 67,0% das respostas. O 

agrupamento das respostas positivas foi de aproximadamente 96% diluídos nas opções 

“concordo totalmente”, “concordo bastante” e “concordo parcialmente”.  
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No caso da facilidade de acesso físico às dependências da APAE, a grande maioria das 

respostas concentra-se no grupo “concordo parcialmente”, “concordo bastante” e “concordo 

totalmente” com 6,6%, 7,1% e 82,4% de todas as respostas, perfazendo mais de 96% no total.  

 

Outra questão diz respeito à adequação das instalações físicas, considerando os serviços que 

são prestados. Os resultados são muito positivos e indicam que a grande maioria dos 

respondentes considera que as instalações físicas são adequadas. Aproximadamente 98% das 

respostas possui algum nível de concordância e a opção com o maior número de respostas é a 

“concordo totalmente” com 80,8% das escolhas. 

 

Os resultados para o construto F2 - Infraestrutura são similares aos obtidos para o construto 

F1 – Funcionários e Atendimento. A percepção dos responsáveis pelos assistidos da APAE é 

extremamente positiva também para a infraestrutura da instituição.  

 

As seis questões a seguir não foram agrupadas em nenhum dos dois construtos:  

 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com as promessas que faz. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela compreende o usuário quando ele tem 

algum problema. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com os prazos prometidos ao 

prestar seus serviços 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela mantém os registros dos assistidos. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que ela atende os usuários com horário 

marcado. 

• Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição sabe dos interesses de 

usuários e famílias. 

 

A questão “após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com as promessas que faz” 

apresenta um alto nível de concordância - pelo menos parcialmente – de acordo com os 

respondentes. Perto de 80% deles marcaram a opção “concordo parcialmente” com 7,7%, 

“concordo fortemente” com 11,0% ou “concordo totalmente” com 79,1%. 
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O mesmo resultado foi encontrado para a afirmativa “após conhecer a APAE eu constatei que 

ela compreende o usuário quando ele tem algum problema”, para a qual existe a concordância 

pelo menos parcial de mais de 98% do total de respondentes, sendo que a opção mais 

escolhida foi “concordo totalmente” com 79,7% de todas as respostas. Essa questão 

apresentou somente 1 resposta para a opção “neutro”. 

  

O item sobre a percepção do cumprimento dos prazos prometidos pela APAE na sua 

prestação de serviços, os resultados também foram muito positivos. Somente duas respostas 

marcaram a opção “nem concordo e nem discordo” e 98,9% de todas as respostas apresenta 

uma avaliação – mesmo que parcial – positiva sobre esse tópico.  

 

Em relação à manutenção dos registros dos assistidos, os respondentes acreditam fortemente 

que esse processo vem ocorrendo, pois, todas as respostas foram assinaladas para as opções 

“concordo parcialmente”, “concordo bastante” e “concordo totalmente”, sendo essa última a 

mais assinalada com 87,9% das escolhas. 

  

Para a questão “após conhecer a APAE eu constatei que ela atende os usuários com horário 

marcado”, pode-se constatar que a grande maioria dos respondentes considera que isso 

realmente ocorre. A opção mais assinalada foi “concordo totalmente” com 83,0% das 

respostas. Observou-se somente duas respostas em branco e todas as respostas concordam de 

alguma forma com essa afirmativa. 

 

A afirmativa “após conhecer a APAE eu constatei que a instituição sabe dos interesses de 

usuários e famílias”, apresenta também um maior nível de concordância entre os 

respondentes. A opção com maior número de respostas foi “concordo totalmente” com 81,3% 

de todas as respostas. Mais de 99% dos respondentes concorda, pelo menos em parte com essa 

afirmativa e apurou-se somente uma resposta em branco para essa questão. 

 

Da mesma forma que ocorreu em relação aos construtos F1 – Funcionários e Atendimento e 

F2 - Infraestrutura, essas questões que não foram agrupadas para nenhum dos dois construtos 

apresentaram valores extremamente altos em nível de concordância para as afirmativas, com 

mais de 95% para todas as seis questões. 
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Ainda há de se considerar a questão relacionada com o comportamento da comunicação boca 

a boca por parte dos responsáveis pelos assistidos. Os resultados são exibidos na Tabela 17 a 

seguir. 

 

Tabela 17 

Frequência para o comportamento da comunicação boca a boca dos responsáveis pelos 

assistidos 
 5 7 8 9 10 

Indicador Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Probabilidade de você 

recomendar a APAE 

outras famílias 

1 0,5% 3 1,6% 2 1,1% 5 2,7% 171 94,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados presentes na Tabela 17, a grande maioria dos respondentes 

indica a APAE para outras pessoas. Esse valor é de 94% para a maior nota.  

 

A seguir será apresentada a análise da dispersão entre os construtos. 

 

5.2.6 Análise da dispersão entre os construtos 

 

Essa seção tem por objetivo apresentar as características sobre a dispersão dos indicadores de 

cada um dos construtos de forma separada. Assim, são apresentadas as médias, a 

homogeneidade das respostas, a mediana como uma indicação das respostas mais escolhidas, 

além de outras análises.  

 

Os resultados para o construto Antes F1 Funcionários e Atendimento são exibidos na Tabela 

18. 

 

Tabela 18 

Indicadores de Dispersão do Construto Antes F1 Funcionários e Atendimento 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a 

instituição seria confiável. 
5,47 2,04 37,30% 6,5 

Antes de conhecer a APAE considerava que o 

atendimento da APAE seria rápido. 
4,07 2,16 53,00% 4,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 4,92 2,09 42,50% 5,0 
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funcionários da APAE estariam sempre dispostos a ajudar 

aos usuários e famílias. 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e 

famílias poderiam confiar nos funcionários da APAE em 

ajudar aos usuários e famílias. 

5,13 2,05 39,90% 6,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se 

sentiriam seguros dentro da APAE. 
5,02 2,14 42,70% 6,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários seriam educados. 
5,30 2,00 37,60% 6,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários teriam apoio da APAE para fazer seu 

trabalho. 

4,92 1,97 40,00% 5,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços 

seriam feitos com atenção personalizada (individual). 
4,59 2,16 47,10% 5,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários dariam atenção especial aos usuários. 
4,83 2,12 43,80% 5,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que os 

funcionários saberiam quais são as necessidades dos 

usuários e famílias. 

4,54 2,06 45,30% 5,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme já descrito anteriormente, a escala utilizada variou entre 1 e 7 pontos. Assim, 

verifica-se que as médias dos indicadores em sua grande maioria podem ser consideradas 

como altas, pois, elas estão acima de cinco pontos ou então bem próximas a esse valor.  

 

Assim, o construto Antes F1 Funcionários e Atendimento possui uma percepção positiva – 

para a maioria dos itens - por parte dos responsáveis pelos assistidos. 

 

Os indicadores que apresentaram as maiores médias foram os relacionados com a 

confiabilidade dos serviços prestados pela APAE, aqueles que dizem respeito à educação dos 

funcionários da instituição, além da confiança nos funcionários da APAE para ajudar os 

assistidos e responsáveis e também sobre a sensação de segurança para os usuários que ficam 

dentro das dependências da APAE. Em função do maior valor para a média em geral, em 

conjunto com menor valor para o desvio padrão na maioria dos casos, a mediana desses 

quatro indicadores apresentou valor igual ou acima de 6,0, o que não ocorreu com os outros 

indicadores. 
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Os indicadores relacionados à rapidez do atendimento por parte da APAE e em termos do 

conhecimento dos funcionários sobre as necessidades dos usuários e das suas famílias foram 

os que apresentaram as menores médias. Mesmo assim, os seus valores representam mais de 

60% de toda a escala que varia entre 1 e 7. 

 

Ressalta-se também o alto valor do desvio padrão e do coeficiente de variação – que 

representa a razão entre o desvio padrão e a média – para todos os indicadores, sendo que para 

a grande maioria dos indicadores o seu valor está acima de 40,00%. 

 

A Tabela 19 a seguir apresenta os resultados para o construto Antes F2 Infraestrutura. 

 

Tabela 19 

Indicadores de Dispersão do Construto Antes F2 – Infraestrutura 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria 

equipamentos modernos. 
3,90 2,20 56,30% 4,0 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria 

facilidade no acesso físico. 
4,34 2,34 54,00% 5,0 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria 

instalações físicas adequadas aos serviços prestados. 
4,43 2,30 52,00% 5,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No caso do construto Antes F2 Infraestrutura, os indicadores apresentam valores entre 3,90 e 

4,43 para a média. Assim, essa percepção pode ser considerada mediana, pois, os valores em 

geral estão mais próximos da média da escala (3,5 pontos) do que do valor mais alto de sete 

pontos.  Como os valores para o desvio-padrão apresentam pouca variação, é de se esperar 

que o item com a menor média apresenta a menor mediana. 

 

Outro ponto a ser considerado é que seis indicadores – relacionados à opinião dos 

respondentes antes de conhecer a APAE – que não foram agrupados em nenhum dos dois 

construtos. Mas os seus valores relacionados à dispersão são apresentados pela Tabela 20 a 

seguir.  

 

Novamente, da mesma forma que o construto anterior, as medidas de dispersão apresentaram 

altos valores. Ressalta-se que os valores do coeficiente de variação estão acima de 50%, ou 
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seja, o valor do desvio padrão é maior do que a metade do valor da média, indicando uma 

menor homogeneidade no padrão de respostas. 

 

Tabela 20 

Indicadores relacionados à percepção dos respondentes antes de conhecer a APAE e que 

não foram agrupados em nenhum construto 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela 

cumpriria com as promessas que faz. 
5,06 2,15 42,40% 6,0 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela 

compreende o usuário quando ele tem algum problema. 
4,67 2,23 47,80% 5,0 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a APAE 

cumpriria com os prazos prometidos ao prestar seus 

serviços. 

4,85 2,08 42,90% 5,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE 

mantinha os registros dos assistidos. 
4,75 2,25 47,30% 5,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE 

atenderia os usuários e famílias com horário marcado. 
4,73 2,24 47,50% 5,0 

Antes de conhecer a APAE considerava que a instituição 

saberia dos interesses de usuários e famílias. 
4,63 2,08 45,00% 5,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O valor da média para essas questões está um pouco abaixo dos valores obtidos para os 

indicadores do primeiro construto – Antes F1 Funcionários e Atendimento -, mas também um 

pouco acima dos indicadores obtidos para o construto Antes F2 Infraestrutura.  

 

Conforme planejamento, o maior valor para a mediana é para a questão que apresenta o maior 

valor para a média – “Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as 

promessas que faz”. 

 

Os valores alcançados para o desvio-padrão e para o coeficiente de variação são compatíveis 

com os mesmos valores obtidos para os indicadores dos dois construtos anteriores, indicando 

um baixo nível de homogeneidade das respostas.  

 

Como esses resultados são alusivos à percepção dos serviços pelos respondentes antes de 

conhecer a APAE, uma verifica-se que podem ser temas para a comunicação da instituição 
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melhorar ainda mais a avaliação do público em geral em relação à APAE ou pelo menos, dos 

responsáveis pelos assistidos.  

 

Analisando-se a Tabela 20, conclui-se que essa comunicação pode se iniciar a partir do 

destaque ou da evidência de que a APAE conhece os interesses dos assistidos e das suas 

famílias, além de compreender o usuário quando ele tem algum problema.  

 

Além dos construtos sobre a percepção dos respondentes antes de conhecer a APAE, também 

são apresentados os resultados para a avaliação por parte dos respondentes após conhecer a 

instituição. 

 

A seguir, tem-se a Tabela 21 que mostra os valores obtidos para o construto Depois F1 

Funcionários e Atendimento. 

 

Tabela 21 

Indicadores de Dispersão do Construto Depois F1 – Funcionários e Atendimento 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é 

confiável. 
6,87 0,40 5,90% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento 

é rápido. 
6,62 0,70 10,60% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários 

sempre estão dispostos a ajudar os usuários e famílias. 
6,81 0,53 7,70% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e 

famílias podem confiar nos funcionários. 
6,80 0,53 7,80% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários se 

sentem seguros dentro da APAE. 
6,84 0,51 7,40% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários 

são educados. 
6,76 0,55 8,10% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários 

recebem apoio da APAE para fazer seu trabalho. 
6,58 0,62 9,30% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços são 

feitos com atenção personalizada (individual). 
6,76 0,61 9,00% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários 

prestam atenção especial aos usuários. 
6,78 0,57 8,40% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários 6,71 0,63 9,30% 7,0 
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sabem quais são as necessidades dos usuários e famílias. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao construto Depois F1 Funcionários e Atendimento, os resultados podem ser 

considerados muito positivos.  

 

O valor para as medianas de todos os indicadores desse construto alcançou o maior valor 

possível – 7,0 pontos e os valores das médias ficaram no intervalo entre 6,58 e 6,87 pontos. 

 

O valor do desvio padrão e do coeficiente de variação dos indicadores também é considerado 

baixo, principalmente em comparação com o construto similar antes do respondente conhecer 

a APAE.  

 

Assim, verifica-se que os valores atribuídos para esse construto são muito maiores quando os 

respondentes opinam sobre depois de conhecer a APAE do que antes. 

 

O indicador que apresentou a maior média foi o mesmo do construto antes F1 Funcionários e 

Atendimento de conhecer a APAE, ou seja, a instituição é confiável. 

 

O próximo construto a ser analisado é o Depois F2 Infraestrutura. A Tabela 22 mostra os 

resultados para este construto. 

 

Tabela 22 

Indicadores de Dispersão do Construto Depois F2 - Infraestrutura 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

possui equipamentos modernos. 
6,45 0,96 14,80% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

tem facilidade no acesso físico. 
6,71 0,74 11,00% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

tem instalações físicas adequadas aos serviços prestados. 
6,70 0,71 10,50% 7,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Da mesma forma que ocorreu com o construto anterior relativo à opinião dos respondentes 

após conhecer a APAE, no construto Depois F2 Infraestrutura os valores também são 

extremamente altos, com as médias variando entre 6,45 e 6,71 pontos, com baixos valores 
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para o desvio-padrão – apontando para um alto nível de homogeneidade para as respostas 

desses três indicadores – e com o maior valor possível para a mediana – 7 pontos.  

 

Entre os três indicadores, o que apresentou a menor média foi questão relacionada com a 

modernidade dos equipamentos.  

 

Novamente, os resultados do valor da média e da mediana apurados para os indicadores 

depois de conhecer a APAE são muito maiores do que aqueles alcançados quanto o 

respondente considerara a sua opinião antes de conhecer a APAE. O mesmo ocorreu para os 

valores do desvio padrão e para os valores do coeficiente de variação.  

 

Da mesma forma que ocorreu para as questões que abordaram a percepção dos respondentes 

antes de conhecer a APAE, também é feita a análise dos seis indicadores – relacionados à 

opinião dos respondentes depois de conhecer a APAE – que não foram agrupados em nenhum 

dos dois construtos. Os seus valores relacionados à dispersão são apresentados pela Tabela 23 

a seguir.  

 

Tabela 23 

Indicadores relacionados à percepção dos respondentes depois de conhecer a APAE e 

que não foram agrupados em nenhum construto 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre 

com as promessas que faz. 
6,69 0,68 10,20% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela compreende 

o usuário quando ele tem algum problema. 
6,74 0,57 8,40% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre 

com os prazos prometidos ao prestar seus serviços 
6,71 0,63 9,40% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela mantém os 

registros dos assistidos. 
6,85 0,44 6,50% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela atende os 

usuários com horário marcado. 
6,74 0,63 9,30% 7,0 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

sabe dos interesses de usuários e famílias. 
6,74 0,58 8,60% 7,0 

Fonte: dados da pesquisa 
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Da mesma forma que ocorreu com os construtos anteriores, que mensuram a percepção dos 

respondentes após conhecer a APAE, cujos resultados são altamente positivos, o mesmo 

ocorreu com as questões presentes na Tabela 23 e que não estão relacionados a nenhum dos 

dois construtos.  

 

Ressalta-se ainda que esses valores são muito homogêneos em toda a amostra, pois, os valores 

do desvio padrão e do coeficiente de variação são muito baixos. Nesse último caso, somente 

um indicador apresentou um valor acima de 10% para a razão entre o desvio padrão e a 

média.  

 

Todos os resultados estão acima de 95% do valor da escala entre 1 e 7, apresentam altos 

valores para a média, baixos valores para o desvio-padrão e o valor de todas as medianas é o 

máximo possível – 7 pontos. 

 

Além disso, o construto recomendação é formado por somente uma questão – ver Tabela 24. 

 

Tabela 24 

Indicador de Dispersão do Construto Recomendação 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Probabilidade de você recomendar a APAE 

outras famílias. 
9,87 0,59 5,90% 10,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao comportamento da comunicação boca a boca dos responsáveis pelos assistidos 

de maneira a recomendar a APAE, a possibilidade desse tipo de comportamento ocorrer é 

muito alta, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 24. A média apurada é de 

9,87 pontos, ressaltando que a escala varia entre 1 e 10 pontos. Além disso, o valor da 

mediana é de 10,0 pontos, além do valor do desvio-padrão e do coeficiente de variação serem 

considerados baixos, indicando que a percepção dos responsáveis pelos assistidos é muito 

homogênea. 

 

Os altos valores obtidos para o comportamento dos responsáveis pelos assistidos em termos 

da comunicação boca a boca positivo pode ser explicado – nesse momento – pelos resultados 

obtidos até o presente momento da análise de dados. 
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As questões que tratam da percepção dos respondentes antes de conhecer a APAE podem ser 

consideradas também como as expectativas por parte dos responsáveis pelos assistidos.  

 

As questões que tratam da percepção dos respondentes depois de conhecer a APAE podem 

ser consideradas como as percepções dos respondentes a respeito dos serviços e da qualidade 

do atendimento prestado pela instituição. 

 

No caso da variabilidade, apurou-se que ela é bem menor para as variáveis que consideram a 

opinião do respondente após conhecer a APAE. Isso se reflete nos valores bem baixos para o 

desvio padrão e para o coeficiente de variação. 

 

Como os valores das percepções depois de conhecer a APAE são bem maiores do que os 

valores de antes de conhecer a APAE, verifica-se que nesse caso a percepção dos serviços 

prestados pela instituição por meio dos seus funcionários e da sua infraestrutura é bem maior 

do que a expectativa. 

 

O próximo passo da análise de dados é a comparação entre as médias obtidas para a 

percepção dos responsáveis antes e depois de conhecer a APAE. 

 

5.2.7 Diferença entre as médias 

 

Para a verificação sobre a significância estatística das diferenças obtidas, foram realizados 19 

Testes T pareados, considerando cada par formado pelos indicadores relacionados ao 

indicador “antes de conhecer” a APAE e ao indicador “depois de conhecer” a APAE. 

 

O Teste T é o indicado quando se deseja avaliar se a diferença entre os valores de duas 

variáveis é estatisticamente diferente ou não (Hair et al., 2009).  

 

A Tabela 25, a seguir, apresenta os resultados para todos os pares de indicadores “antes” e 

“depois” do respondente conhecer a APAE. 
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Tabela 25 

Resultados do Teste T para as médias “antes” e “depois” de conhecer a APAE 

Pares dos Indicadores 
Diferença das 

Médias 
Teste t Sig. 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria 

equipamentos modernos. - Após conhecer a APAE eu constatei que a 

instituição possui equipamentos modernos. 

2,54396 -13,729 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no 

acesso físico. - Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição 

tem facilidade no acesso físico. 

2,37060 -13,078 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria instalações 

físicas adequadas aos serviços prestados. - Após conhecer a APAE eu 

constatei que a instituição tem instalações físicas adequadas aos 

serviços prestados. 

2,26797 -12,788 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as 

promessas que faz. - Após conhecer a APAE eu constatei que ela 

cumpre com as promessas que faz. 

1,63209 -9,939 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela compreende o 

usuário quando ele tem algum problema. - Após conhecer a APAE eu 

constatei que ela compreende o usuário quando ele tem algum 

problema. 

2,06857 -11,904 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a instituição seria 

confiável. - Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é 

confiável. 

1,40571 -9,111 0,000 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que a APAE cumpriria 

com os prazos prometidos ao prestar seus serviços. - Após conhecer a 

APAE eu constatei que ela cumpre com os prazos prometidos ao 

prestar seus serviços. 

1,85714 -11,452 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE mantinha os 

registros dos assistidos. - Após conhecer a APAE eu constatei que ela 

mantém os registros dos assistidos. 

2,09890 -12,168 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE 

seria rápido. - Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento 

é rápido. 

2,55165 -14,788 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que a APAE atenderia os 

usuários e famílias com horário marcado. - Após conhecer a APAE 

eu constatei que ela atende os usuários com horário marcado. 

2,01648 -11,522 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários da 

APAE estariam sempre dispostos a ajudar aos usuários e famílias. - 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sempre 

1,88934 -11,708 0,000 
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estão dispostos a ajudar os usuários e famílias. 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e famílias 

poderiam confiar nos funcionários da APAE. - Após conhecer a 

APAE eu constatei que usuários e famílias podem confiar nos 

funcionários. 

1,67473 -10,775 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam 

seguros dentro da APAE. - Após conhecer a APAE eu constatei que 

os usuários se sentem seguros dentro da APAE. 

1,82434 -11,185 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam 

educados. - Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários 

são educados. 

1,45791 -9,619 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários teriam 

apoio da APAE para fazer seu trabalho. - Após conhecer a APAE eu 

constatei que os funcionários recebem apoio da APAE para fazer seu 

trabalho. 

1,75297 -11,611 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços seriam feitos 

com atenção personalizada (individual). - Após conhecer a APAE eu 

constatei que os serviços são feitos com atenção personalizada 

(individual). 

2,16203 -13,048 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários dariam 

atenção especial aos usuários. - Após conhecer a APAE eu constatei 

que os funcionários prestam atenção especial aos usuários. 

1,94401 -11,952 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários saberiam 

quais são as necessidades dos usuários e famílias. - Após conhecer a 

APAE eu constatei que os funcionários sabem quais são as 

necessidades dos usuários e famílias. 

2,17582 -13,907 0,000 

Antes de conhecer a APAE considerava que a instituição saberia dos 

interesses de usuários e famílias. - Após conhecer a APAE eu 

constatei que a instituição sabe dos interesses de usuários e famílias. 

2,11538 -12,983 0,000 

Fonte: dados da pesquisa  

 

Analisando-se os dados presentes na Tabela 25 é possível concluir que existe uma grande 

diferença na percepção dos respondentes antes e depois de conhecer a APAE. Todas as 19 

questões apresentaram uma diferença estatisticamente significativa entre as opiniões dos 

responsáveis pelos assistidos antes e depois de conhecer a APAE. Por extensão, o mesmo 

pode ser considerado para todos os construtos encontrados a partir da AFE realizada 

anteriormente. Assim, verifica-se que a percepção dos respondentes sobre diversos aspectos 
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da APAE melhora sensivelmente depois do conhecimento desses respondentes sobre a 

instituição. 

 

Em relação às maiores diferenças entre as médias considerando “o antes” e “o depois” 

identificou-se que elas ocorrem entre os seguintes itens respectivamente: 

 

- Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE seria rápido. - Após 

conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido. 

 

- Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria equipamentos modernos. - Após 

conhecer a APAE eu constatei que a instituição possui equipamentos modernos. 

 

- Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no acesso físico. - Após 

conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem facilidade no acesso físico. 

 

Nesse caso a rapidez no atendimento, a existência de equipamentos modernos e facilidade no 

acesso físico são os aspectos que apresentaram as maiores diferenças em relação ao que era 

esperado e ao que foi percebido pelos responsáveis pelos assistidos. 

 

De outro lado, existem também os itens que apresentaram as menores diferenças entre “o 

antes” e “o depois” de conhecer a APAE. Eles são respectivamente: 

 

- Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam educados. - Após 

conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados. 

 

- Antes de conhecer a APAE eu considerada que a instituição seria confiável. - Após conhecer 

a APAE eu constatei que a instituição é confiável. 

 

- Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela cumpriria com as promessas que faz. - 

Após conhecer a APAE eu constatei que ela cumpre com as promessas que faz. 

 

Verifica-se assim que a educação dos funcionários, a confiabilidade da APAE e o 

cumprimento das suas promessas são os itens que apresentam as menores diferenças em 

relação ao que era esperado e ao que foi percebido pelos responsáveis pelos assistidos. 
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A partir da geração dos construtos e do seu teste de unidimensionalidade, é necessário 

verificar se as escalas que são usadas para mensurar esses construtos são confiáveis.  

 

5.2.8 - Confiabilidade 

 

A confiabilidade indica se a escala realmente reflete as opiniões dos respondentes, ou seja, a 

escala deve apresentar resultados diferentes para os respondentes com opiniões diferentes 

entre si.  

 

A confiabilidade é averiguada através do cálculo do valor do Alpha de Cronbach (A.C.). Esse 

valor está na faixa entre 0 e 1 e resultados acima de 0,60 são aceitáveis quando as escalas são 

exploratórias e não foram testadas e validadas anteriormente – como é o caso dessa 

dissertação. Os valores acima de 0,70 para escalas já validadas são considerados adequados e 

valores acima de 0,80 são classificados como ótimos. Valores muito altos, próximos de 1,00 

podem indicar que os indicadores que formam o construto podem ser redundantes entre si ou 

a escala possui mais itens do que o que é preciso (Pestana & Gageiro 2000; Hair et al., 2009; 

Morgan & Griego, 1998). 

 

A primeira análise a ser realizada é sobre o construto F1 Funcionários e Atendimento (antes 

de conhecer a APAE) cujos resultados são exibidos na Tabela 26. 

 

Tabela 26 

Valores do Alpha de Cronbach do construto Antes F1 Funcionários e Atendimento 

Indicador A. C. 

A. C. se 

indicador for 

retirado 

Antes de conhecer a APAE eu considerada que a instituição seria 

confiável. 

0,951 

0,949 

Antes de conhecer a APAE considerava que o atendimento da APAE 

seria rápido. 
0,949 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários da APAE 

estariam sempre dispostos a ajudar aos usuários e famílias. 
0,945 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários e famílias 

poderiam confiar nos funcionários da APAE. 
0,943 

Antes de conhecer a APAE considerava que os usuários se sentiriam 

seguros dentro da APAE. 
0,947 
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Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários seriam 

educados. 
0,950 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários teriam 

apoio da APAE para fazer seu trabalho. 
0,945 

Antes de conhecer a APAE considerava que os serviços seriam feitos 

com atenção personalizada (individual). 
0,943 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários dariam 

atenção especial aos usuários. 
0,943 

Antes de conhecer a APAE considerava que os funcionários saberiam 

quais são as necessidades dos usuários e famílias. 
0,944 

Nota: A. C. é Alpha de Cronbach. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apesar de possuir um grande número de indicadores – 10 no total – o construto Antes F1 

Funcionários e Atendimento apresentou um alto valor para o A.C. Verifica-se que a retirada 

de qualquer um dos indicadores que compõem esse construto não irá aumentar o valor do 

A.C., o qual ficou pouco acima de 0,95. 

 

Como já foi descrito anteriormente, a AFE gerou dois construtos. O segundo deles é o 

construto F2 Infraestrutura (antes dos respondentes conhecerem a APAE). Os resultados estão 

presentes na Tabela 27. 

 

Tabela 27 

Valores do Alpha de Cronbach do construto Antes F2 Infraestrutura  

Indicador A. C. 

A. C. se 

indicador for 

retirado 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria equipamentos 

modernos. 

0,870 

0,878 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria facilidade no 

acesso físico. 
0,748 

Antes de conhecer a APAE eu considerava que ela teria instalações 

físicas adequadas aos serviços prestados. 
0,813 

Nota: A. C. é Alpha de Cronbach. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao construto Antes F2 Infraestrutura os resultados são bastante positivos. A 

retirada de qualquer dos itens não melhora de sobremaneira o valor do A.C., o qual foi de 

0,870 o que pode ser considerado como ótimo (Malhotra, 2011). 
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A opinião dos respondentes depois de conhecer a APAE também gerou dois construtos. O 

primeiro deles é o Depois F1 – Funcionários e Atendimento – ver Tabela 28. 

 

Tabela 28 

Valores do Alpha de Cronbach do construto Depois F1 Funcionários e Atendimento 

Indicador A. C. 

A. C. se 

indicador for 

retirado 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição é confiável. 

0,920 

0,915 

Após conhecer a APAE eu constatei que o atendimento é rápido. 0,920 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sempre estão 

dispostos a ajudar os usuários e famílias. 
0,908 

Após conhecer a APAE eu constatei que usuários e famílias podem 

confiar nos funcionários. 
0,907 

Após conhecer a APAE eu constatei que os usuários se sentem seguros 

dentro da APAE. 
0,917 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários são educados. 0,914 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários recebem apoio 

da APAE para fazer seu trabalho. 
0,915 

Após conhecer a APAE eu constatei que os serviços são feitos com 

atenção personalizada (individual). 
0,907 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários prestam 

atenção especial aos usuários. 
0,908 

Após conhecer a APAE eu constatei que os funcionários sabem quais 

são as necessidades dos usuários e famílias. 
0,910 

Nota: A. C. é Alpha de Cronbach. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados presentes na Tabela 28 apontam que essa escala, apesar de formada por 10 

itens, apresenta um alto nível de confiabilidade e que todos os indicadores devem ser 

mantidos para os cálculos subsequentes. 

 

Por fim, o valor do A.C. também é calculado para o construto Depois F2 Infraestrutura, cujos 

resultados compõem a Tabela 29 a seguir. 
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Tabela 29 

Valores do Alpha de Cronbach do construto Depois F2 Infraestrutura 

Indicador A. C. 

A. C. se 

indicador for 

retirado 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição possui 

equipamentos modernos. 

0,804 

0,847 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem facilidade no 

acesso físico. 
0,697 

Após conhecer a APAE eu constatei que a instituição tem instalações 

físicas adequadas aos serviços prestados. 
0,673 

Nota: A. C. é Alpha de Cronbach. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Da mesma forma que ocorreu com os outros construtos, os resultados para o construto Depois 

F2 Infraestrutura são muito positivos. O valor do A.C. está um pouco acima de 0,80. Apesar 

da retirada do primeiro indicador aumentar o valor do A.C. ele não será retirado, pois, esse 

valor é útil para indicar quais são os itens que devem ser retirados quando o valor do A.C. está 

abaixo do valor de referência. 

 

Após a verificação da unidimensionalidade e da confiabilidade dos construtos e das escalas 

utilizadas para mensurá-los, a análise de dados prossegue com a averiguação da validade 

convergente dos indicadores que formam cada um dos construtos. 

 

5.2.9 Validade Convergente 

 

A validade convergente “descreve” até que ponto os indicadores que compõem um 

determinado construto são consistentes entre si, ou seja, se esses construtos realmente formam 

e medem o construto pretendido. Basicamente, os itens que formam o construto devem ser 

altamente correlacionados entre si (Hair et al., 2009; Malhotra, 2001; Bagozzi, Yi & Phillips, 

1991). 

 

A validade convergente pode ser averiguada a partir do cálculo de dois indicadores: a 

Variância Média Extraída (A.V.E.) e a Confiabilidade Composta (C.C.). No caso da A.V.E. 

ela representa a medida sobre a convergência de todos os indicadores em relação ao construto. 

Assim, utiliza-se o valor das cargas padronizadas ao quadrado de todos os indicadores e 



211 
 

 

 

divide-se o seu valor pelo número de indicadores. O resultado deve estar acima de 0,500 (Hair 

et al., 2009). 

 

Em relação à Confiabilidade Composta, além de considerar a soma das cargas padronizadas 

de todos os indicadores que formam o construto e depois fazer o seu cálculo ao quadrado, 

considerando também o número de indicadores do construto, ela também utiliza o valor do 

erro de cada indicador e o seu respectivo construto. O valor final deve estar acima de 0,700 

(Hair et al., 2009). 

 

A Tabela 30 a seguir apresenta os resultados alcançados. 

 

Tabela 30 

Os indicadores da existência ou não da validade convergente 
Construtos A.V.E. C.C. 

Antes F1 Funcionários e Atendimento 0,730 0,964 

Depois F1 Funcionários e Atendimento 0,701 0,874 

Antes F2 Infraestrutura 0,624 0,943 

Depois F2 Infraestrutura 0,624 0,830 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando-se os resultados presentes na Tabela 30, verifica-se que eles são muito bons, pois, 

todos os valores para a A.V.E. e para a C.C. estão acima dos valores de referência, e que, 

portanto, a validade convergente foi alcançada para todos os construtos.  

 

Há de se considerar também que os dois construtos gerados representam a percepção dos 

respondentes sobre a atuação dos funcionários e do atendimento da APAE, bem como a 

percepção sobre a infraestrutura da instituição.  

 

Assim, esses instrumentos gerados podem ser muito úteis como uma ferramenta gerencial de 

controle para os gestores da APAE fazerem o acompanhamento das suas ações e 

implementação de projetos e atividades na instituição.  

 

O processo de análise de dados prossegue com a análise da validade discriminante em relação 

aos construtos Antes e Depois e será apresentada a seguir. 
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5.2.10 Validade discriminante 

 

Serão averiguadas as relações entre os construtos Antes F1 Funcionários e Atendimento e 

Antes F2 Infraestrutura. O mesmo irá ocorrer em relação aos construtos Depois F1 

Funcionários e Atendimento e Depois F2 Infraestrutura. 

 

Além disso, também serão verificadas as relações entre esses construtos e o indicador que 

representa a intenção de recomendar a APAE. Nesse último caso, a escala foi transformada 

para valores entre 1 e 7 que é a escala utilizada para medir os outros indicadores. Todas essas 

relações são calculadas por meio de Modelagem de Equações Estruturais (SEM). 

 

A existência da validade discriminante indica que dois construtos não são redundantes entre si 

e que apesar de compartilharem algum nível de variância, eles representam construtos 

realmente distintos e que a variância que formam esses construtos é maior do que a correlação 

deles com outros construtos. Assim, dois construtos distintos apresentam um valor baixo para 

a correlação entre si (Hair et al., 2009; Kline, 2005; Malhotra, 2001; Bagozzi, Yi & Phillips, 

1991). 

 

A validade discriminante é examinada por meio dos pares de construtos. Assim, são 

comparados os valores da raiz quadrada da A.V.E de cada construto com o valor da 

correlação entre esses construtos. Esse último valor deve ser maior do que o valor da 

correlação entre os dois construtos que formam o par (Hair et al., 2009). 

 

É necessário ressaltar ainda que mesmo que a situação anterior seja alcançada, o valor da 

correlação entre os pares dos construtos deve ser menor do que 0,85 para que haja a validade 

discriminante (Anderson & Gerbing, 1988). Valores acima de 0,85, mesmo que sejam 

menores do que o valor da raiz quadrada da A.V.E. são considerados muito altos para a 

correlação entre dois construtos para que possam ser considerados como distintos.  

 

O valor das correlações entre os construtos Antes e a comparação com o valor da raiz da 

A.V.E. são apresentados pela Tabela 31 a seguir. 
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Tabela 31 

Valor das correlações e da raiz quadrada da A.V.E. para os construtos Antes 

 

Antes F1 – Funcionários 

e Atendimento 

Antes F2 – 

Infraestrutura 

Intenção de 

Recomendar 

Antes F1 – Funcionários 

e Atendimento 
0,85   

Antes F2 – Infraestrutura 0,76 0,84  

Intenção de Recomendar 0,09 -0,17 0,82 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O valor da AVE utilizado para o construto recomendação foi de 0,67 que é a média da AVE 

dos construtos Antes F1 – Funcionários e Atendimento, Antes F2 – Infraestrutura, Depois F1 

– Funcionários e Atendimento e Depois F2 – Infraestrutura. 

 

A diagonal principal da Tabela 31 – em negrito – representa os valores da raiz quadrada da 

AVE do respectivo construto. De acordo com os resultados obtidos, verifica-se a existência da 

validade discriminante para os três construtos. 

 

Em relação à verificação da validade discriminante para os construtos Depois de conhecer a 

APAE e a recomendação, os resultados estão presentes na Tabela 32 a seguir. 

 

Tabela 32 

Valor das correlações e da raiz quadrada da A.V.E. para os construtos Depois 

 

Depois F1 – Funcionários 

e Atendimento 

Depois F2 – 

Infraestrutura 

Intenção de 

Recomendar 

Depois F1 – Funcionários 

e Atendimento 
0,79   

Depois F2 – Infraestrutura 0,80 0,79  

Intenção de Recomendar 0,86 0,84 0,82 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A diagonal principal da Tabela 32 – em negrito – representa os valores da raiz quadrada da 

AVE do respectivo construto. 

 

Analisando-se a Tabela 32, se verifica que não existe validade discriminante entre os três 

construtos. Assim, os resultados a serem obtidos na validade nomológica e verificação da 

associação entre os construtos Depois F1 Funcionários e Atendimento e Depois F2 
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Infraestrutura com a recomendação de indicar a APAE devem levar em consideração essa 

limitação. 

 

Será apresentada, a seguir, as considerações finais desta pesquisa. 
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6 Considerações Finais 

 

Este estudo acontece num momento importante para todas as APAES brasileiras, visto que o 

cenário está cada vez mais favorável tanto para as instituições, quanto e principalmente, para 

a pessoa com deficiência que encontra na inclusão social a oportunidade de se chegar ao 

máximo da qualidade de vida.  

 

Uma nova visão de gestão nasce com uma captação de recursos mais profissional, uma 

administração mais humana e séria que cuida tanto dos assistidos quanto das famílias e 

funcionários. Uma gestão que se moderniza ao fazer com que a APAE esteja presente na 

mídia e, consequentemente, fazendo com que a comunidade faça parte da instituição. 

 

Hoje, a visão a respeito da pessoa com deficiência é a visão da convivência com a diversidade 

e todas as suas possibilidades, e não da exclusão e esquecimento. Aos poucos a sociedade 

remove a venda dos olhos e muda suas lentes. Fala-se, agora, de todas as capacidades e não 

mais de limitações. 

 

6.1 Resumo e conclusões 

 

Esta pesquisa identificou 8 grupos de stakeholders da APAE-SL. Por meio de entrevistas 

semiestruturadas, foi colhida a opinião de 4 pessoas que ocupam cargos de liderança na 

APAE-SL e 2 membros da diretoria executiva, sobre os grupos de stakeholders da instituição. 

 

Conclui-se, através das entrevistas, que a APAE-SL é uma instituição que presta diversos 

serviços importantes para a pessoa com deficiência e suas famílias. Na APAE, o usuário tem a 

oportunidade de frequentar a escola, ser atendido pelos serviços da clínica e assistência social. 

A habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência proporciona uma melhor qualidade de 

vida, tanto para o usuário quanto para a sua família. Por meio dos trabalhos realizados pela 

instituição, é possível a inclusão social, trazendo benefícios para o assistido, família e 

sociedade. 

 

Os stakeholders da APAE-SL, de acordo com os entrevistados, beneficiam a instituição e 

usuários através de doações, parcerias, divulgação e participação nos eventos, repasses 

financeiros, trabalho com comprometimento e voluntariado. 
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A criação do setor de marketing representou um avanço para a instituição em termos de 

divulgação das ações da APAE-SL. Desta forma, atualmente a instituição conta com mais 

parceiros e recebe mais doações. O setor de marketing proporciona também a inclusão social 

ao apresentar, em redes sociais, os trabalhos da instituição. Assim, cada vez mais a sociedade 

demonstra maior abertura para receber os assistidos da APAE, seja em escolas regulares, em 

eventos, no mercado de trabalho e outros. 

 

Assistidos e famílias, considerados um importante grupo primário de stakeholders, possuem 

diversas expectativas em relação à APAE-SL. As famílias, de acordo com alguns 

entrevistados, realizam reinvindicações (diretamente ou quando são provocadas), diante de 

necessidades de mudanças na instituição. Os serviços da APAE-SL, de acordo com os 

entrevistados, são de suma importância para os assistidos e famílias, pois a instituição “cobre 

uma lacuna” deixada pelo governo, que não consegue oferecer tudo o que a APAE oferece 

aos usuários. A qualidade dos serviços e o preparo dos funcionários foi mencionada nas 

entrevistas, e a satisfação por parte das famílias foi enfatizada através dos questionários. 

 

A partir da identificação da importância do grupo de stakeholders assistidos e famílias, 

analisou-se a sua opinião a respeito dos serviços prestados. A pesquisa comparou as opiniões 

dos respondentes sobre diversos aspectos antes de conhecer a APAE e depois de conhecer a 

APAE. Sem a interferência da pesquisadora, foi realizada a pesquisa por meio de um 

questionário de abordagem quantitativa para a análise. A coleta de dados foi realizada 

utilizando-se um questionário com 19 questões, destinado a um universo de 213 pessoas, que 

representa quase um terço da quantidade total de assistidos. 

 

Ao analisar os questionários verifica-se que os valores atribuídos aos diversos aspectos da 

instituição para “Antes de conhecer a APAE” foram menores que as notas de “Depois de 

conhecer a APAE”. Os resultados, extremamente positivos, apresentam todas as opções 

superiores a 95%, sem levar em consideração os dados faltantes. Em algumas questões, a 

totalidade das respostas foram de alguma forma positiva em relação ao enunciado sobre os 

funcionários e atendimento prestado pela APAE. 

 

A Tabela 11, que analisa o construto F1, demonstra que todos os fatores apresentaram valores 

para a carga fatorial e para a comunalidade acima de 0,500, indicando que todos os 

indicadores alcançaram valores considerados adequados. Todos os pressupostos foram 
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atendidos. Todas as 45 correlações possíveis foram estatisticamente significativas entre si e 

verifica-se que a variância explicada de 69,65% está acima do valor de referência de 60% 

(Hair et al., 2009). 

 

A Tabela 12, que analisa o construto F2, aponta que todos os pressupostos para a execução da 

AFE foram atendidos. A variância explicada está bem acima dos 60% que é o valor mínimo 

aceitável considerado. Os valores obtidos de todos os indicadores para a carga fatorial e para a 

comunalidade estão acima de 0,500, indicando que esses indicadores que formam o construto 

F2 apresentam valores apropriados. 

 

A Tabela 14, que analisa o construto F1 em “Após conhecer a APAE”, indica que os 

pressupostos para a execução da AFE para esse construto foram atendidos. Todas as 45 

correlações entre os dez indicadores também são estatisticamente significativas em nível de 

0,05. Em relação ao valor da variância explicada, ela está praticamente no limite – 59,76% - 

do valor de 60% considerado apropriado. 

 

A Tabela 16 realiza o detalhamento das 38 questões relacionadas à avaliação antes de 

conhecer a APAE e depois de conhecer a APAE. Percebe-se, em todos os casos, que as notas 

dos respondentes para as questões relacionadas ao construto “Após conhecer a APAE”, são 

mais altas do que as notas para as questões relacionadas ao construto “Antes de conhecer a 

APAE”. 

 

O fato de terem surgido visões do “antes” piores do que as visões do “depois” pode ter a ver 

com o tempo de permanência na instituição, pois muitos respondentes estão na APAE há mais 

de 10 anos e, desde então, instituição mudou muito, realizando diversas melhorias em todos 

os aspectos estudados. 

 

Pode-se correlacionar este resultado com a fala de um dos entrevistados (C04) que afirmou 

que a APAE-SL já foi chamada de “depósito de gente”. Hoje, sabe-se da seriedade da 

instituição no sentido da melhoria da qualidade de vida, promovendo a inclusão social, 

reabilitação, saúde, atividades da vida prática e diária, para que a pessoa possa conviver em 

sociedade e tenha maior independência. 
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Obviamente ainda se tem muito o que melhorar, tanto internamente quanto no sentido de 

mostrar à sociedade o que acontece dentro da APAE para que, de certa forma, certos mitos 

desapareçam. A opinião do “antes” também pode expressar a opinião da parcela da 

comunidade que não conhece a APAE, portanto a instituição é capaz de melhorar ainda mais 

a divulgação de seu trabalho, estar ainda mais presente na mídia e estudar novas formas de 

atingir o público externo. 

 

Ainda em relação à parcela da comunidade que não conhece a instituição, sabe-se que a 

percepção dos respondentes, sem conhecer a APAE é a de que a entidade precisa de melhores 

recursos em termos de infraestrutura e de equipamentos. Para a captação de recursos, 

juntamente com o marketing da instituição isto representa uma oportunidade para novas 

campanhas de arrecadação.  

 

A Tabela 17 demonstra que a grande maioria dos respondentes indica a APAE para outras 

pessoas. Esse valor é de 94% para a maior nota. Este fato pode ser usado pelos gestores para 

incentivar as famílias a ajudar a instituição em campanhas para a busca de mais recursos. 

 

Por conseguinte, as relações entre os construtos e a sua influência no comportamento de 

recomendar a APAE é maior para o grupo de respondentes que conhecem a APAE do que 

para aqueles que ainda não conhecem. Assim, pode-se concluir que o conhecimento sobre a 

APAE aumenta muito a possibilidade dos responsáveis pelos assistidos em fazer uma 

propaganda boca a boca positiva para a APAE, além de recomendar a organização. 

 

A Tabela 18 aponta que a grande maioria dos respondentes marcou notas altas para os 

indicadores que formam o construto Antes F1 Funcionários e Atendimento. Isto demonstra, 

mesmo antes de conhecer a APAE, confiança na instituição e nos funcionários, além de se 

considerar a instituição segura.  

 

A Tabela 22, que analisa o construto Depois F2 Infraestrutura, apresenta valores 

extremamente altos e com o maior valor possível para a mediana – 7 pontos. A questão 

relacionada com a modernidade dos equipamentos foi a que apresentou a menor média foi.  

 

Como os respondentes – em princípio – estão satisfeitos com os serviços recebidos pela 

APAE e com o alto valor para a intenção de recomendar a APAE para outras pessoas, a 
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comunicação de marketing voltada para esse público e com o objetivo de aumentar a 

arrecadação de valores financeiros pode focar nos equipamentos e não no acesso físico ou 

instalações físicas. 

 

A Tabela 24, que apresenta o indicador de dispersão do construto recomendação, demonstra 

uma média apurada de 9,87 pontos, ressaltando que a escala varia entre 1 e 10 pontos. O valor 

da mediana é de 10,0 pontos, além do valor do desvio-padrão e do coeficiente de variação 

serem considerados baixos, indicando que a percepção dos responsáveis pelos assistidos é 

muito homogênea. 

 

Pode-se dizer que a APAE-SL supera as expectativas dos responsáveis pelos assistidos, 

indicando um alto nível de satisfação desses responsáveis. A satisfação é um dos construtos 

que influencia diretamente a formação do comportamento ou da intenção comportamental em 

fazer uma comunicação boca a boca positiva dos clientes com a sua rede de relacionamento 

(Lima; Moura; Souki, 2015; Souki; Moura; Reis Neto; Sales, 2014). 

 

A Tabela 25 demonstra uma grande diferença na percepção dos respondentes antes e depois 

de conhecer a APAE. Verifica-se que a percepção dos respondentes sobre diversos aspectos 

da APAE melhora sensivelmente depois do conhecimento destas pessoas sobre a instituição. 

 

A Tabela 26 demonstra os valores do Alpha de Cronbach do construto Antes F1 Funcionários 

e Atendimento. A Tabela 27, demonstra os valores do Alpha de Cronbach do construto Antes 

F2 Infraestrutura. A Tabela 28 apresenta valores do Alpha de Cronbach do construto Depois 

F1 Funcionários e Atendimento e a Tabela 29 apresenta valores do Alpha de Cronbach do 

construto Depois F2 Infraestrutura. Todos os resultados são altos, com alto grau de 

confiabilidade dos construtos. 

 

Sabendo-se que os dois construtos gerados representam a percepção dos respondentes sobre a 

atuação dos funcionários e do atendimento da APAE, bem como a percepção sobre a 

infraestrutura da instituição, esses instrumentos gerados podem ser muito úteis como uma 

ferramenta gerencial de controle para os gestores da APAE fazerem o acompanhamento das 

suas ações e implementação de projetos e atividades na instituição.  

 

Será realizada, em seguida, a revisão dos objetivos. 
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6.2 Revisão dos objetivos 

 

Esta pesquisa teve como objetivos gerais propor um modelo capaz de mapear os grupos de 

stakeholders da APAE de Sete Lagoas (APAE-SL), analisando o nível de envolvimento destes 

grupos com a instituição. Os objetivos foram cumpridos ao se propor o modelo que consta na 

Figura 6 e na realização e análises das entrevistas. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

1. Identificar e caracterizar os stakeholders da APAE-SL: este objetivo foi concluído na 

seção 2.7 desta dissertação; 

 

2. Caracterizar e analisar o perfil e os papéis dos stakeholders da APAE-SL, a partir da 

percepção da diretoria e coordenadores: este objetivo foi concluído na realização e 

análise das entrevistas realizadas e constam na seção 5.1; 

 

3. Avaliar a opinião, do grupo de stakeholders assistidos e famílias, sobre diversos 

aspectos da instituição antes e depois de conhecer a APAE-SL, por meio de uma 

survey: este objetivo foi concluído na seção 5.2 desta dissertação; 

 

6.3 Limitações da pesquisa 

 

O fato da maioria dos familiares ter respondido a pesquisa dando nota máxima, por um lado 

deixa as análises um tanto tendenciosas. Mas, por outro lado, o fato pode ser entendido nos 

relatos de algumas mães e pais que responderam dizendo que tudo o que o filho conquistou 

em termos de reabilitação aconteceu por ele frequentar a APAE. Existem relatos de mães que 

relutaram durante anos para levar o filho para a APAE e que, ao aceitarem a instituição, 

percebem uma grande melhora em diversos aspectos. 

 

Existem assistidos que não andavam ou falavam e, após o tratamento na clínica passam a ter 

mais mobilidade e condições de melhor comunicação. Existem, também, assistidos que eram 

extremamente agressivos na juventude e, frequentando a escola, passam a ser pessoas mais 

calmas, passam a respeitar o limite do outro e até cuidar dos colegas. 
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Outra importante limitação é a dificuldade de conseguir mais familiares para responder a 

pesquisa. Como a APAE possui 687 assistidos, a amostra de respondentes poderia ter sido 

maior. A dificuldade de comunicação com algumas famílias (que não puderam comparecer, 

não viram os bilhetes nos cadernos dos filhos ou não viram os cartazes sobre a pesquisa), fez 

com que a amostra fosse menor do que o esperado. A amostragem, portanto, provou-se não 

probabilística. 

 

Por fim, limitações técnicas e de tempo impediram que os assistidos contribuíssem com a 

pesquisa. Para este estudo, conforme havia sido planejado inicialmente, não foi possível a 

realização de uma survey com os assistidos da APAE de Sete Lagoas. Primeiramente por 

causa da limitação de tempo, em segundo lugar o estudo iria ficar demasiado extenso e não foi 

possível a criação de um questionário adaptado para que fossem colhidas a opinião deste 

grupo de stakeholders tão importante. É fundamental lembrar que a opinião dos assistidos é de 

grande interesse para a instituição e para a comunidade. 

 

6.4 Recomendações para novos estudos 

 

Para futuros estudos é importante conhecer as prioridades dos responsáveis pelos assistidos. 

Assim, novas pesquisas devem ser feitas para se identificar essas prioridades ou o que é mais 

importante para eles, não somente para manter ou melhorar a qualidade desses aspectos, mas 

também eles serão a prioridade da comunicação da instituição no futuro. 

 

Novos estudos também podem levar em consideração a opinião dos assistidos. Sabe-se que 

muitos deles são capazes de responder por si só e é importante que eles se sintam capazes de 

participar de pesquisas que tenham como o objetivo a melhora dos serviços que são 

totalmente dedicados para eles. Desta forma será possível a sensação de importância, de 

participação e até do aumento da autoestima destas pessoas. 

 

É importante a realização, deste estudo em outras APAES brasileiras. Sabe-se que as APAES 

precisam seguir regras e legislações e existem padrões das federações estaduais e nacional a 

serem seguidas. Porém, a quantidade de assistidos, os serviços oferecidos, a realidade de cada 

região faz com que cada associação tenha suas diferenças. Seriam os resultados, também, 

diferentes? 
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Por fim, a criação de uma escala específica para a medição da qualidade dos serviços 

relacionada a instituições assistenciais será, também, importante contribuição, tanto para as 

instituições, quanto para a academia. 
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Apêndice 1 

 

1) Comunidades: 

 

1.1 Qual é a importância, para a comunidade, dos trabalhos atuais realizados pela APAE? 

1.2 Existe algum mito da comunidade em relação aos assistidos da APAE? 

1.3 O trabalho realizado pela APAE tem influência na opinião da comunidade em relação 

à pessoa com deficiência intelectual? Qual é a percepção da comunidade sobre os serviços e 

atividades assistenciais prestados pela APAE? 

1.4 A comunidade de assistidos da APAE está pronta para o convívio em sociedade? 

1.5 De que forma a APAE pode contribuir para aumentar a inclusão social em Sete 

Lagoas? 

1.6 O mercado de trabalho setelagoano está pronto para absorver a pessoa com deficiência 

intelectual? O que a APAE pode fazer para melhorar esta inclusão? 

 

2) Governos: 

 

2.1 Os governos demonstram interesse nos trabalhos realizados pela APAE? Eles realizam 

repasses financeiros para a APAE atualmente? 

 

3) Assistidos e famílias: 

 

3.1 Como os assistidos e famílias têm exigido mudanças dentro da APAE? 

3.2 Qual é a importância, para a os assistidos, dos trabalhos atuais realizados pela APAE? 

3.3 Qual é a importância, para as famílias, dos trabalhos realizados na APAE? As famílias 

reconhecem esta importância? 

3.4 Como a APAE prepara os assistidos para conviver em sociedade? 

3.5 As famílias acreditam que a APAE pode efetivamente contribuir com a evolução dos 

assistidos? 

3.6 Como as famílias e assistidos apoiam o trabalho realizado pela APAE? 

 

4) Mídia: 

 

4.1 Como a mídia tem ajudado/prejudicado a APAE? 
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4.2 Como a mídia tem contribuído para a divulgação das atividades da APAE? 

4.3 Quais as iniciativas que a APAE tem tomado para estar sempre na mídia? 

4.4 Em que nível aumentam as doações recebidas quando são realizadas campanhas na mídia? 

4.5 Existem, e como tem atuado, os aproveitadores da imagem da instituição? 

 

5) Fornecedores: 

 

5.1 Os fornecedores proporcionam benefícios exclusivos à APAE? 

 

6) Doadores: 

 

6.1 As pessoas procuram espontaneamente ajudar a APAE com doações ou apoio em 

projetos? 

6.2 A comunidade em geral atende às demandas de doações realizadas pela APAE? 

6.3 Até que ponto os subsídios e doações estão equilibrados para a manutenção da APAE? 

6.4 Os doadores demonstram interesse na destinação que a APAE dá às doações? 

 

7) Empregados: 

 

7.1 Qual a efetiva contribuição dos empregados para promover mudanças na APAE? 

7.2 Até que ponto os empregados estão preparados para lidar com os assistidos e famílias? 

 

8) Diretoria: 

 

8.1 Até que ponto a APAE necessita de mudanças? 

8.2 A APAE está preparada para lidar com as crescentes demandas dos assistidos e  

8.3 As expectativas das partes interessadas estão sendo acompanhadas pela APAE? 

8.4 Alguma coisa a mais que você gostaria de dizer? 
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