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Este relatório tem como principal objetivo apresentar a pesquisa que

APRESENTAÇÃO

foi desenvolvida a partir do projeto idealizado por Francisca Edinete Souza (Setor Socioeducação – APAE DE SÃO PAULO), Laura Guilhoto (Instituto APAE DE SÃO PAULO) e coordenada pelo Prof. Dr. Gerson Heidrich
para a realização, em parceria com o CONDECA – Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo, da pesquisa sobre o
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Esta pesquisa se justificou pelo fato de que a socioeducação tem sido muito utilizada na atualidade, principalmente quando se fala de famílias
em situação de vulnerabilidade e exclusão social, com crescente destaque
para as condições de vida das crianças e dos adolescentes, por estarem
em uma faixa etária que comporta mudanças significativas. A criança, pela
fragilidade e dependência do adulto para se constituir como sujeito, tendo
na adolescência o marco do desenvolvimento da personalidade e construção de identidade, o que implica, muitas vezes, na exacerbação de conflitos internos em formas de expressões que desestabilizam famílias e comunidades.
Essa desestabilização parece ampliada e potencializada quando se trata de crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual, por ser um público que carece de atenção específica. E é justamente esta especificidade que não está clara, levando à construção diária de ações que, em certo
sentido, tentam dar conta das carências instauradas. A socioeducação, então, coloca-se e é colocada por quem a desenvolve e por quem a ela recorre como instrumento fundamental nesse processo de constituição de um
sujeito que, diante das expectativas do outro, parece ter pouco ou nada a
oferecer, além de atualizar frustrações.
O que se questionou, a partir disso, foi como a socioeducação está sendo realizada com a criança e o adolescente com Deficiência Intelectual,
considerando que seu objetivo principal é proporcionar a construção de
autonomia desses sujeitos para o exercício da cidadania.
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01
INTRODUÇÃO

No Brasil, para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes,
em 1990 foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), preconizando que estes, sem qualquer forma de discriminação, não deveriam
ser vistos nem tratados como objetos e sim como sujeitos de direitos. Um
desses direitos seria (e é) o da convivência familiar e comunitária, até porque é um ser que está em construção. Este e os demais direitos também
estão voltados à criança e adolescente com Deficiência Intelectual, tendo
na socioeducação a possibilidade de desenvolvimento de ações que contribuam para assegurar o direito ao exercício pleno da cidadania, sendo este muitas vezes negado pela discriminação e preconceitos.
É importante salientar que segundo o Relatório Mundial Sobre Deficiências (2012), mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo convive
com alguma forma de deficiência, sendo que cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Em todo o mundo, as pessoas com deficiência apresentam piores perspectivas de saúde, níveis mais
baixos de escolaridade, participação econômica menor e taxas de pobreza mais elevadas em comparação às pessoas sem deficiências. Em parte,
isto se deve ao fato das pessoas com deficiência enfrentarem dificuldades
acentuadas no que se refere ao acesso aos serviços básicos de atenção
como saúde, educação, trabalho, transporte, cultura e lazer entre outros.
Diante deste contexto propôs-se e realizou-se esta pesquisa, objetivando conhecer o trabalho socioeducativo que vem sendo desenvolvido por
organizações que atendem crianças e adolescentes, principalmente com
atenção voltada para o público com Deficiência Intelectual. Até porque a
socioeducação vem sendo utilizada como uma possibilidade de atendimento às pessoas com alguma deficiência, visando sua qualidade de vida
mediante práticas de (re) inserção social.
Metodologicamente, foram entrevistados gestores e representantes legais de 89 Organizações/Instituições, situadas no Estado e Município de
São Paulo, que desenvolvem a socioeducação com crianças e adolescentes, com ou sem Deficiência Intelectual. Ao disponibilizarem informações
como participantes desta pesquisa, compartilharam conhecimentos e contribuíram para que o objetivo deste estudo fosse alcançado: conhecer o
que entendem por socioeducação e como a prática tem sido desenvolvida, o que permite pensar e propor ações que possam contribuir com a formação continuada das pessoas que desenvolvem a socioeducação.
Os resultados serão apresentados ao longo deste relatório, considerando a análise e reflexão crítica dos dados coletados, sendo contextualizados pela história da socioeducação e fundamentado pelos preceitos da
psicologia Histórico-Cultural de Lev. S. Vigotski, cujo olhar para a educação era prospectivo, valorizando a atuação do professor como um media-
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dor necessário à aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Além disso,
esse autor foi um dos precursores no que se refere à defectologia, no início do Século XX, ou seja, o estudo do desenvolvimento e da educação da
criança considerada, na época, “anormal”. Sua atenção estava voltada para o investimento nas potencialidades da criança com alguma deficiência e
não na sua deficiência (VIGOTSKI, 2011).
O diálogo com autores que discutem e trabalham com a socioeducação voltada para a pessoa com Deficiência Intelectual também será apresentado, buscando expor o refinamento da crítica à realidade vivenciada
na atuação com esse público. Esse trabalho permitiu elencar alguns aspectos fundamentais e norteadores para a construção de metodologias
de trabalho para o desenvolvimento de ações que possam, de fato, contribuir com a construção da autonomia que cabe à pessoa com Deficiência Intelectual.
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02
OBJETIVO
GERAL

Conhecer e apresentar a prática socioeducativa desenvolvida no
Estado e Município de São Paulo a partir de Organizações/Instituições que
atuam com crianças e adolescentes com e sem Deficiência Intelectual.
E, a partir da avaliação do material disponibilizado, pensar a construção
de uma metodologia de base, norteadora às ações socioeducativas voltadas a esse público.
2.1. Objetivos específicos
a)

Apresentar referenciais teóricos sobre a Socioeducação, considerando, principalmente, o Estado de São Paulo.

b)

Conhecer sobre a prática socioeducativa no Estado e Município de
São Paulo voltada para a criança e adolescente, bem como para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social.

c)

Conhecer organizações sociais que desenvolvem atendimento socioeducativo e recebem crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual, a fim de identificar possíveis adequações quanto à estrutura física e de recursos humanos, assim como processos e rotinas de
trabalho quando comparados àquelas que não desenvolvem trabalho
com crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual.
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03
A SOCIOEDUCAÇÃO

A socioeducação, por ser um conceito em plena discussão, tem permitido variações em seus significados. Nesta pesquisa, corrobora-se a ideia
de um conjunto de ações que busca minimizar a situação de vulnerabilidade social de pessoas apartadas do exercício pleno da sua cidadania. Consequentemente, essas pessoas sofrem discriminações que, em certo sentido, as excluem da condição de sujeitos de direitos, uma vez desprovidas
da falta ou do acesso aos serviços básicos para se viver com alguma dignidade, como a educação, saúde, trabalho, transporte, lazer e cultura. Neste sentido, a socioeducação contempla a construção de metodologias de
trabalho a partir da prática cotidiana, aliada a pressupostos teóricos que
servem de base norteadora à reflexão crítica para seu exercício (SILVA,
2009).
Muito do que se tem hoje no Brasil sobre socioeducação advém da militância exercida em prol da defesa dos direitos humanos. Na década de
1960, a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou uma série de celebrações que colocou a pessoa humana como foco principal do direito internacional. Com isso, as discussões imprimiram à socioeducação a possibilidade de desenvolver ações que pudessem oportunizar a (re) inserção
de pessoas em situação de exclusão social, buscando assegurar o gozo
pleno de sua cidadania.
Trabalhos socioeducativos com famílias em situação de vulnerabilidade
social têm sido o mote de programas sociais, sendo uma das prioridades
o desenvolvimento do fluxo de comunicação entre seus membros, visando
o fortalecimento dos vínculos afetivos. Afinal, a família é considerada o alicerce de qualquer indivíduo e principal responsável pelo seu bom desenvolvimento. O adolescente, nesse contexto, tem se destacado por estar em
uma fase de transição necessária à estruturação da sua personalidade e
construção de identidade (s), marcada por conflitos diversos que evidenciam o não ser mais criança, mas também não ser adulto, o que o coloca
na condição de quase não ser.
Aberastury e Knobel (2011), assim como outros autores que discutem a
adolescência, dizem que esta, mais do que uma etapa estabilizada, tem de
ser vista como processo e desenvolvimento. Consideram “normais” as formas de expressão dos adolescentes pela ação sem a conceitualização lógica, desde que estas sejam transitórias. Afinal, eles estão em processo de
elaboração de lutos básicos, como o de não ser mais crianças, por exemplo, além de também não serem reconhecidos como adultos. É, portanto,
uma fase de transição, insegurança e busca por autoafirmação. As transgressões fazem parte desse processo, levando o adolescente, muitas vezes, a atos de ilegalidade, tornando-o, desse modo, alvo de atenção, inclusive da socioeducação.
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Neste sentido, o Estado de São Paulo possui como referencial importante e que norteia o trabalho socioeducativo, o SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que preconiza o atendimento do
adolescente em conflito com a lei por meio de ações socioeducativas, entendendo que este adolescente necessita passar por um processo de atendimento que priorize a construção de seu projeto de vida.
A partir da concepção do SINASE, a implementação de políticas de
atendimento tem se tornado objeto de considerações mais diversas, tanto
do ponto de vista teórico quanto das articulações práticas que envolvem
a construção dessa política. Ao se definir os atributos das ações socioeducativas como o de preparar os indivíduos para a vida social, instituiu-se um
parâmetro universal sobre os fins da socioeducação, ou seja, o de contribuir com a formação de indivíduos para o exercício da cidadania.
O SINASE, enquanto sistema integrado, articula os três níveis de governo para o desenvolvimento de programas de atendimento que priorizam
a municipalização dos programas de meio aberto, garantindo a convivência familiar e comunitária dos adolescentes internos, além de articular políticas intersetoriais e a criação de redes de apoio locais. Isso se deve ao fato de que o SINASE, na sua concepção, não considera o adolescente em
conflito com a lei um problema, mas sim uma prioridade no que se refere
à atenção social.
A implementação do SINASE teve como objetivo primordial o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos. Persegue, ainda, a ideia dos alinhamentos conceituais, estratégicos e operacionais, estruturados, principalmente, em bases éticas
e pedagógicas. Assim, de acordo com os parâmetros socioeducativos do
Município de São Paulo, a sua prática prevê ações cujos parâmetros passem por toda a Política da Assistência Social que, por sua vez, oferta aos
cidadãos um conjunto diversificado de oportunidades de aprendizagem.
Vale ressaltar que esses parâmetros visam contribuir para que os processos educacionais ofertados promovam uma formação que contemple o
desenvolvimento de competências sociais, cognitivas e afetivas, pautadas
por valores de inclusão e de protagonismo social. Isso só é possível mediante o desenvolvimento da autoconfiança e de capacidades com vistas
à construção de novos projetos, que possam contemplar as necessidades
individuais e coletivas. A socioeducação, portanto, se coloca como fundamental nesse processo de construção contínua, atendendo às necessidades dos indivíduos, dos grupos, das comunidades e, como dito anteriormente, das famílias em sua especial atenção, principalmente no que diz
respeito aos adolescentes.
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Para assegurar os direitos da criança e do adolescente, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) promoveu uma mudança de atenção ao
estipular legalmente que as crianças e adolescentes, sem qualquer forma
de discriminação, deixariam de ser tratados como meros objetos e passariam à condição de sujeitos de direito. O ECA, considerado um avanço importante, fundamenta e considera que a criança e o adolescente são seres
em construção, o que determina e busca assegurar seus direitos à convivência familiar e comunitária. Uma medida neste sentido foi o fim da política de abrigamento indiscriminado.
É neste contexto histórico e político que as medidas socioeducativas
surgem como resposta à inclusão social de adolescentes em conflito com
a lei, ou que estejam em situação de vulnerabilidade social, o que ampliou
estudos e discussões sobre a realidade em questão. Segundo Luedemann
(2002), o pedagogo ucraniano Anton Makarenko definiu a Educação como um processo social de tomada de consciência de si próprio e do meio
que o cerca. Educar é socializar para o coletivo em função da vida comunitária. Apresenta em sua obra o conceito de pedagogia do coletivo, uma
novidade na década de 1930, pois organizava a escola como coletividade e levava em conta os sentimentos dos alunos na busca pela felicidade.
O educador brasileiro Paulo Freire, reconhecido por suas práticas que
contribuíram para a mudança na escola e na sociedade, tendo também
atuado como secretário da Educação no Município de São Paulo, na década de 1990, trazia em pauta duas questões que se referem a dois tipos
de pedagogia: a dos dominantes, na qual a educação existe como modelo
de dominação, e a pedagogia do oprimido, como prática da liberdade, que
coloca o indivíduo na posição do sujeito da ação transformadora do mundo. O processo de liberdade deve ser visto e sentido por ambas as partes. A libertação do estado de opressão é uma ação social, não podendo,
portanto, acontecer isoladamente. O homem é um ser social e por isso, a
consciência e transformação do meio devem acontecer em sociedade, segundo Freire (1997).
Outro autor que tem sido referência quando se trata da socioeducação
é Antonio Carlos Gomes da Costa, pedagogo mineiro que foi um dos redatores da lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que instituiu o Estatuto da Criança
e do Adolescente, destacando o seu trabalho com adolescentes em conflito
com a lei. Este autor propõe a “pedagogia da presença”, que significa compreender a importância da presença no processo ensino-aprendizagem e o
significado de socialização. Segundo Costa (1995), a verdadeira socialização não é uma aceitação dócil, um compromisso sem exigências, ou uma
assimilação sem grandeza. Ao contrário, ela é uma possibilidade humana
que se desenvolve na direção da pessoa equilibrada e do cidadão pleno.
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Do ponto de vista da pedagogia da presença, o tipo de relação que se
estabelece entre o educador e a pessoa atendida é alicerçada na reciprocidade. No contexto escolar é natural que no dia a dia a relação vá ganhando certo grau de mecanização. A convivência diária leva ao desgaste de
atitudes simples, consideradas sem importância e que na verdade exercem
grande influência. São os “pequenos-nada”, diz o autor, que fazem a diferença: cumprimentos dos colegas, elogios entre a equipe de professores,
os pequenos favores, a troca de gentilezas.
Pensando a construção prática da socioeducação, destacam-se os
quatro pilares da Educação pautada no seguinte documento do ano de
2010: “Um tesouro a descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI”, de Jacques Delors:

1)

Aprender a viver junto é considerado uns dos pilares mais importantes do processo educativo desses
novos tempos. Ressaltam-se a interdependência do mundo moderno e a importância das relações.
Tudo que acontece está interligado e afetará a todos de uma ou outra forma. O que o mundo precisa
mais é de compreensão mútua, intercâmbios pacíficos e harmonia. “Trata-se de aprender a viver conjuntamente, desenvolvendo o conhecimento dos outros, de sua história, de suas tradições e de sua espiritualidade. E, a partir disso, criar uma sinergia que, graças precisamente a essa percepção de nossas interdependências crescentes e a uma análise partilhada dos riscos e desafios do futuro, promova
a realização de projetos comuns, ou melhor, uma gestão inteligente e apaziguadora dos inevitáveis
conflitos” (p. 31).

2)

Aprender a conhecer é um pilar que tem como pano de fundo o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir. Aprender para conhecer supõe aprender para aprender, exercitando a atenção, a
memória e o pensamento. Uma das tarefas mais importantes no processo educacional, hoje, é ensinar
como chegar à informação. Parte da consciência de que é impossível estudar tudo, de que o conhecimento não cessa de progredir e se acumular. Então o mais importante é saber conhecer os meios para se chegar até ele.

3)

Aprender a fazer significa que a educação não pode aceitar a imposição de opção entre a teoria e a
técnica, o saber e o fazer. A Educação para o novo século tem a obrigação de associar a técnica com
a aplicação de conhecimentos teóricos.

4)

Aprender a ser é um pilar que foi preconizado pelo relatório em que o mundo atual exige de cada pessoa grande capacidade de autonomia e uma postura ética. Considera-se que os atos e as responsabilidades pessoais interferem no destino coletivo. Refere-se ao desenvolvimento dos talentos do ser
humano: memória, raciocínio, imaginação, capacidade física, sentido estético, facilidade de comunicação com os outros, carisma natural, etc. Confirma-se a necessidade de “cada um se conhecer e se
compreender melhor”.
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Pode-se considerar que aprender a viver em sociedade pressupõe trabalhar para que haja a igualdade de oportunidades a seus membros, minimizando, assim, as discrepâncias e a vulnerabilidade social. Segundo Almeida (2005), os eventos que vulnerabilizam as pessoas não são apenas
de ordem econômica, ou seja, o resultado da ausência ou insuficiência de
rendimento para a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência.
Há outras variáveis que caracterizam esse fenômeno, como, por exemplo,
a dificuldade de acesso aos bens e serviços socialmente produzidos e a
fragilização de vínculos afetivo-relacionais de pertencimento social, destacando as discriminações etárias, étnicas ou por qualquer forma de deficiência.
Vulnerabilidade é entendida como uma condição de risco, de dificuldade, que inabilita de maneira imediata ou, enquanto processo, no futuro
próximo de pessoas, grupos e comunidades, incluindo as famílias, interferindo diretamente nas condições que permitem viver com dignidade. Sujeitos tornam-se vulneráveis em razão da precarização das relações de trabalho e de acessos aos serviços básicos, resultando, invariavelmente, na
fragilização dos vínculos afetivos com os outros atores sociais.
É necessário ter a clareza de que as situações de vulnerabilidade permeiam um processo que, na ausência de intervenções para revertê-las, levam à condição de exclusão. Sob o rótulo de excluído estão todos que
perderam ou, por alguma razão, não fizeram valer o seu direito como cidadão, resultando na fragilidade dos vínculos sociais. Pessoas idosas, com
deficiência, desempregados de longa duração e minorias étnicas são alguns exemplos. Diz Wanderley apud Xiberras, 2004 p.17): Excluídos são
todos aqueles que são rejeitados de nossos mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores.
Este estigma, imposto socialmente, é potencializado quando se trata
de pessoas com deficiência. Isso porque a deficiência tem sido vista como invalidez, anulando a possibilidade de investimento e construção de
ações que possam, de fato, contribuir com o desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência. Desse modo, autonomia e protagonismo ficam apenas no discurso, contando, invariavelmente, com a resiliência dos assistidos.
A resiliência é um conceito da Física, cujo significado é a capacidade de
um objeto recuperar-se, de moldar-se novamente depois de ter sido comprimido, expandido ou dobrado, voltando ao seu estado original. No entanto, quando se refere à esfera das relações sociais, é preciso ter a clareza de que o ser humano, embora tenha certa capacidade de adaptação
diante de condições desfavoráveis, depende do outro para superar as adversidades e se constituir como sujeito de direitos. Sob esta perspectiva, a
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resiliência não fica restrita a uma habilidade pessoal, pois as dimensões socioculturais são consideradas e colocadas como centrais à vida em sociedade (ASSIS et al., 2006).
Vulnerabilidade e resiliência são conceitos distintos que se articulam
mutuamente. Pode-se dizer que quanto mais se desenvolve a resiliência
nas inter-relações, a vulnerabilidade é minimizada. O social e cultural aqui
têm um papel importante na construção da resiliência dos sujeitos ao demarcar seu caráter processual e dinâmico. Ao mesmo tempo é contemplada e afetada pelas experiências concretas pelos quais passou, bem como
a percepção subjetiva frente a essas vivências, além das oportunidades
ofertadas ou negadas ao sujeito pelo meio social, os ciclos de vida e outros fenômenos.
Nesta pesquisa discute-se, principalmente, a socioeducação ofertada
ao adolescente com Deficiência Intelectual, um sujeito cuja cidadania tem
carecida do seu exercício.
3.1 A Socioeducação e o adolescente com Deficiência Intelectual
Um dos fundamentos legais da socioeducação, a partir da Organização das Nações Unidas (ONU), foi o artigo 30 da Convenção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, de 2006, que dispõe sobre participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. Os Estados signatários da Convenção – o Brasil é um deles – reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, o que requer a compreensão de uma prática de educar
para o coletivo e com o coletivo.
Neste sentido, preconiza-se que os Estados-parte tomem todas as medidas apropriadas e necessárias para que as pessoas com deficiência possam desfrutar de programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais em formatos acessíveis. Desfrutar, também, do acesso a
espaços e serviços de eventos culturais e turísticos, abarcando monumentos e locais de importância cultural nacional, o que impõe à socioeducação
contribuir para o desenvolvimento do sujeito em sua plenitude.
A Deficiência Intelectual é definida como funcionamento intelectual inferior à média, com início antes dos 18 anos de idade, associado a limitações em pelo menos duas áreas das seguintes habilidades adaptativas: a
comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas,
lazer e trabalho (AADID, 2013).

Pesquisa sobre o atendimento socioeducativo para crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual no Estado de São Paulo

15

Ainda de acordo com a AADID (Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento), a pessoa com Deficiência Intelectual apresenta um déficit de inteligência conceitual, prática e social. Assim, na prática, há lacunas no que se referem às habilidades de se manter
e de sustentar como uma pessoa independente, em relação à vida diária,
incluindo as habilidades sensório-motoras, de autocuidado, segurança, social, conceitual e na vida acadêmica. Quando se trata de questões relacionadas à capacidade de comunicação, expressão e argumentação, estas
também podem ser afetadas e precisam ser devidamente estimuladas para facilitar o processo de inclusão e fazer com que a pessoa com Deficiência Intelectual construa sua independência e autonomia.
Essa construção não é uma tarefa fácil, pois a pessoa com Deficiência
Intelectual requer atenção e cuidados específicos, acentuando, em muitos
casos, a situação de pobreza e precarização da família. Afinal, para cuidar
da pessoa com Deficiência Intelectual, um familiar, geralmente a mãe, deixa de trabalhar, comprometendo o orçamento diante do custo econômico para a realização de atendimentos de saúde e outros serviços de apoio.
Além disso, a pessoa com Deficiência Intelectual enfrentou, ao longo
da história, um forte processo de exclusão social que dificultou (e ainda
dificulta) sua participação na escola, no mundo do trabalho, nas atividades de lazer e cultura, e em diversas outras esferas do convívio e da participação comunitária. Hoje, há um cenário mais favorável, com o movimento de afirmação dos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual, que
vem ocorrendo no Brasil e no mundo a partir da década de 1990. No entanto, essas pessoas ainda vivem uma situação de certa invisibilidade social, causada pela carga de preconceitos e mitos que existem em torno da
Deficiência Intelectual.
Dados da Fundação Seade de 2000 indicam que apenas na cidade de
São Paulo há 570 mil pessoas de até 18 anos de idade vivendo em situação análoga à descrita acima. Este público foi segregado e privado do direito de ser reconhecido como criança e adolescente e, portanto, de experimentar as situações habituais dessa etapa de vida, com todos os seus
conflitos e experimentações que culminam na passagem para a fase adulta (SEADE, 2000).
Marques (1977) diz que um processo de inclusão social só é possível se
ocorrer uma via de mão dupla entre pessoas com deficiência e sociedade
em geral. Todos devem interagir na construção do entendimento comum
de que a diferença, por mais acentuada que seja, não representa um problema para a humanidade, e sim mais uma possibilidade na infinita pluralidade humana.
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Neste sentido, Martínez (2001) diz que os programas de desenvolvimento da criatividade são importantes para a promoção da saúde de pessoas com deficiência, pois ajudam a diminuir a vulnerabilidade frente aos
agentes estressores que esses indivíduos têm de enfrentar, devido a estereótipos e preconceitos presentes na cultura. A arte é vista, então, como
uma das formas que permite a essas pessoas demonstrarem, apesar de
suas limitações, que possuem habilidades, sentimentos, desejos e opiniões
como qualquer outra pessoa, ou seja, a arte capacita o homem a compreender a realidade e o ajuda suportá-la e transformá-la, tornando-a mais
humana e hospitaleira à humanidade.
Nos espaços de socioeducação está, então, a oportunidade de se oferecer às pessoas com Deficiência Intelectual um modo de se expressar.
Dessa forma, poderão ser capazes de construir sua autonomia e gozar do
direito à cidadania que lhes cabe. A prática da socioeducação deve ser capaz de acionar os meios intelectuais e emocionais de cada pessoa inserida nesse processo, buscando o desenvolvimento e aprimoramento das
potencialidades, sejam elas físicas, intelectuais, morais, compondo a formação contínua de um sujeito que se encontra, como dito anteriormente,
apartado de seus direitos.
Para que essa oferta seja, de fato, eficaz, é essencial a presença de
mediadores qualificados e competentes, com olhar prospectivo à prática
realizada. A mediação pode ser entendida, de acordo com Oliveira (1999,
p.26), como um “processo de intervenção de um elemento intermediário
numa relação; a relação deixa então de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”. Desse modo, um processo de aprendizagem e desenvolvimento pressupõe a mediação de um sujeito mais experiente, como condição fundamental na construção de um sujeito social e cultural. A
educação, neste sentido, como meio de aprendizado, torna-se base norteadora de um processo de apropriação e internalização do legado cultural de uma sociedade (REGO, 2003).
O aprendizado desperta e coloca em movimento, segundo Vigotski
(2003), vários processos internos de desenvolvimento que, por sua vez,
progride de forma mais lenta em relação à aprendizagem, resultando disso
as zonas de desenvolvimento proximal (ZDP). Nessa concepção, “aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente
organizado resulta em desenvolvimento mental [...]” (p.118).
Ainda no que se refere à zona de desenvolvimento proximal, Vigotski (2003) diz que ela define as funções que estão em processo de maturação, “em estado embrionário”, que “poderiam ser chamadas de ‘brotos’
ou ‘flores’ do desenvolvimento, ao invés de ‘frutos’, caracterizando assim, o
desenvolvimento mental prospectivamente.
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Desse modo, pode-se dizer que a ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real, aquilo que o sujeito já é capaz de fazer sozinho, e o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que o sujeito é capaz de fazer
com a ajuda de um mediador mais experiente. Portanto, “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real
amanhã” (p.113).
É importante ressaltar que a visão de homem apresentada por Vigotski é a de um ser que cria suas próprias condições de existência, e, ao

faz-se na história
ao mesmo tempo
em que faz essa
história

transformar a natureza transforma a si mesmo. Como diz Pino (2000, p.8):
“faz-se na história ao mesmo tempo em que faz essa história”. A deficiência não deve ser vista, então, como algo estático, pois novos processos
podem surgir como respostas à deficiência. Neste sentido, Dias e Oliveira
(2013) dizem que para compreender os processos de desenvolvimento de
uma pessoa com deficiência, é preciso conhecer as características da deficiência, bem como o lugar que essa deficiência ocupa na vida da pessoa.
A discussão de Vigotstki sobre a defectologia permite um olhar ampliado e mais apropriado à pessoa com deficiência. No seu modo de ver,
o desenvolvimento de uma criança com deficiência é, de fato, diferenciado qualitativamente, mas não deve perpetuá-la na condição de menos desenvolvida. Na especificidade da Deficiência Intelectual, considerando o
olhar prospectivo para o fenômeno, o estigma de eterna infância ou menoridade intransponível, segundo Dias e Oliveira (2013, p.179), “diluem-se para dar lugar ao reconhecimento de suas experiências de vida e de uma ética orientada à participação social e exercício de cidadania”. A deficiência
deixa de ser restritiva, despertando às possibilidades de desenvolvimento.
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Esta pesquisa foi desenvolvida com 89 Organizações Sociais do Estado de São Paulo e Município, que fazem atendimento socioeducativo com
crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual ou sem Deficiência Intelectual. Essa amostra foi dividida em dois grupos:

METODOLOGIA

GRUPO 1

GRUPO 2

47

42

ORGANIZAÇÕES

ORGANIZAÇÕES

cujo atendimento era voltado
à pessoa com Deficiência
Intelectual.

que não tinham atendimento
voltado à pessoa com
Deficiência Intelectual.

Dessa amostra, 69 organizações estavam locadas nos seguintes Municípios do Estado de São Paulo:

• Assis

• Dracena
• Itapeva

• Santos

• Barretos

• Jundiaí

• São Caetano do Sul

• Bauru
• Bragança Paulista

• Lins

• São José do Rio Preto

• Marília

• São José dos Campos

• Cachoeira Paulista

• Mogi das Cruzes

• São Vicente

• Campinas

• Piracicaba

• Sorocaba

• Caraguatatuba

• Pirassununga

• Taubaté

• Catanduva

• Presidente Prudente

• Votuporanga

• Cruzeiro

• Registro

• Araraquara

• Rio Claro

Já as demais 20 organizações
estavam locadas na cidade de
São Paulo.
A substituição das cidades, conforme apontado anteriormente,
deu-se pela indisponibilidade de
tempo para a entrevista.

OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DESSAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FORAM OS SEGUINTES:
1)

Organizações Sociais que atendessem pessoas com deficiência(s) na faixa etária até 18 anos.

2)

Organizações Sociais que atendessem pessoas com Deficiência Intelectual.

3)

Organizações Sociais que prestassem atendimento socioeducativo.

4)

Organizações Sociais considerando a localização geográfica: regiões que compusessem a abrangência do Estado de São Paulo, delimitadas àquelas que apresentassem número de pessoas com Deficiência Intelectual acima de 0,21%, conforme dados do censo demográfico do IBGE (2010).

5)

Organizações Sociais locadas em Municípios com população total acima de 43.000 mil habitantes.

6)

Organizações sociais com maior número de beneficiários.
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As atividades previstas e realizadas no primeiro trimestre (21/10/2016 a
20/01/2017), dando início à pesquisa, consistiu das ETAPAS 1 e 2:
ETAPA 1 - Mapeamento das possíveis Organizações Sociais para coleta de dados
No primeiro trimestre, seguindo os critérios de elegibilidade, foram mapeadas 31 Organizações Sociais. Dessas, 30 foram contatadas e convidadas para participarem da pesquisa, sendo que 27 organizações aceitaram.
Sob orientação da Coordenação Científica, a equipe técnica iniciou o mapeamento, os contatos e os convites às organizações para se tornarem
“participantes da pesquisa”. Havia uma logística em processo de construção e implementação a fim de que os técnicos responsáveis pela coleta de
dados pudessem dar início às entrevistas na primeira quinzena de fevereiro/17, o que ocorreu.
ETAPA 2 - Formulação do instrumental e início da capacitação técnica para o trabalho de campo
Trabalhou-se no aprimoramento do questionário que foi aplicado pelos técnicos aos gestores e corpo técnico das Organizações participantes
da pesquisa. Esse questionário, estruturado de forma qualitativa (questões
abertas) e quantitativa (questões fechadas), foi composto por três eixos e
um tópico:

EIXO 1
Caracterização da
Organização Social
• Características administrativas
• Fluxo de atendimento

EIXO 3
EIXO 2

Forma de Atuação

Público-alvo

• Atividades

• Atendidos

• Equipe Técnica

• Família

• Planejamento e Avaliação
• Rede de Apoio

TÓPICO
Considerações finais sobre a Socioeducação
• O que o entrevistado entende por Socioeducação
• O que o motiva e/ou desmotiva na prática
• Perfil de um socioeducador na visão do entrevistado
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Para a elaboração do questionário final, foram feitas discussões com a
equipe de trabalho, buscando percepções e pareceres que pudessem contribuir com o aprimoramento e concretização do instrumento de coletas
de dados. Ainda nesse período, iniciou-se a capacitação contínua dos técnicos que fizeram o trabalho de campo. Seguem os primeiros passos realizados a fim de que os técnicos se apropriassem do projeto e do processo
para o desenvolvimento da pesquisa:

1)

Apresentação do Projeto de Pesquisa.

2)

Indicação de material para leitura sobre a socioeducação.

3)

Discussão sobre o conteúdo das leituras realizadas.

4)

Apresentação do questionário e participação nas discussões de aprimoramento.

5)

Apropriação do questionário para a pesquisa de campo.

6)

Participação no mapeamento das organizações participantes da pesquisa.

7)

Início do contato e convite às organizações participantes da pesquisa.

Esse processo demandou reuniões semanais com a equipe de trabalho,
que continuaram ocorrendo ao longo da realização da pesquisa. Buscouse, assim, assegurar bom fluxo de comunicação ao oferecer um espaço para que os técnicos pudessem apresentar, discutir e refletir sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido. Foi possível, sempre que necessário,
fazer o realinhamento das ações a partir da exposição e compartilhamento das dificuldades encontradas na prática, bem como dos resultados considerados favoráveis para a pesquisa. Isso porque esse compartilhamento
era considerado parte fundamental para reflexão e elaboração de possíveis intervenções em situações semelhantes e adversas, advindas do trabalho de campo.
No 2º trimestre (21/01/17 a 20/04/17), após o processo de desenvolvimento das Etapas 1 - Mapeamento das Organizações Sociais para coleta
de dados (contínuo) e 2 - Formulação do instrumental e início da capacitação técnica para o trabalho de campo, deu-se início à ETAPA 3 - Visitas às Organizações Sociais, entrevistas e aplicação do questionário.
Sob orientação da coordenação científica e equipe de apoio, a pesquisa de campo foi iniciada na primeira quinzena de fevereiro/2017, a partir da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes da pesquisa, e finalizada em agosto de 2017. Os resultados apon-
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tam para um total de 129 organizações mapeadas e 115 convidadas a participarem da pesquisa. Dessas, 92 aceitaram inicialmente (03 declinaram) e
23 não aceitaram, totalizando, assim, 89 organizações entrevistadas.
Reitera-se que as organizações que declinaram alegaram indisponibilidade de tempo para a entrevista. Das demais, 05 recusaram de imediato
e 18 não retornaram o contato até o prazo determinado. A maioria das organizações não participantes estava localizada no Estado (15/26=57,5%)
e atendiam pessoas sem deficiência (14/26=53,8%. Cerca de 07 (26,9%)
eram APAEs, 05 (19,2%) classificadas como congênere e 14 (43,8%) como
não congênere.

Quadro demonstrativo do total de entrevistas realizadas
SD
(Sem Deficiência)

CD
(Com Deficiência)

TOTAL

APAEs
Estado de São Paulo

–

29

29

Organizações
Município de São Paulo

10

10

20

Organizações
Estado de São Paulo

32

08

40

TOTAL

42

47

89

Participantes da pesquisa

Ressalta-se que o número total de organizações entrevistadas foi acima do previsto no projeto, que era de 80, pois os técnicos de campo, a
partir de indicações de algumas participantes, otimizaram o tempo e conseguiram realizar novas entrevistas.
Todo o processo de desenvolvimento da pesquisa foi acompanhado,
monitorado e avaliado pela coordenação científica, com apoio da técnica
mediadora e da auxiliar administrativo, conforme segue:

Relatório final – setembro 2017

22

a)

Acompanhamento diário via grupo Whatsapp “Socioeducação Pesquisa”, criado e gerenciado pela
então Supervisora do Setor da Socioeducação.

b)

Acompanhamento das organizações visitadas por meio de postagem dos técnicos de campo na Rede Interna da APAE DE SÃO PAULO, campo voltado para a pesquisa, apontando a realização da(s)
entrevista(s).

c)

Acompanhamento do material coletado nas entrevistas, por meio de postagem dos questionários preenchidos pelos técnicos de campo na Rede Interna da APAE DE SÃO PAULO, campo voltado para a pesquisa.

d)

Reuniões semanais (presencial) com a equipe de trabalho, incluindo os técnicos de campo para apresentação e compartilhamento das entrevistas realizadas, discussão e reflexão do vivenciado na prática.

Esses passos propiciaram uma organização da coleta de dados e avaliação do trabalho desenvolvido, implicando, quando necessário, na construção de novas estratégias e realinhamento das ações. A discussão e a
análise do material coletado foram realizadas pelo coordenador científico,
em parceria com a equipe técnica, contando, também, com o relato das
experiências vivenciadas no trabalho de campo.
A análise estatística das informações coletadas foi feita, inicialmente,
de forma descritiva, pela média, mediana, valores mínimo e máximo, desvio-padrão, frequências absoluta e relativa (porcentagem). As análises inferenciais, empregadas com o intuito de confirmar ou refutar evidências
encontradas na análise descritiva, foram:
• Teste de Qui-quadrado de Pearson, teste Exato de Fisher ou sua extensão (AGRESTI, 1990), na comparação das características de natureza qualitativa (categórica) das instituições obtidas no questionário sobre o atendimento socioeducativo para crianças e adolescentes
com Deficiência Intelectual, segundo tipo de público atendido (sem
deficiência, com deficiência).
• Mann-Whitney (SIEGEL, 2006), na comparação das características
de natureza quantitativa (numérica) das instituições obtidas no questionário sobre o atendimento socioeducativo para crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual, segundo tipo de público atendido
(sem deficiência, com deficiência).
Em todas as conclusões obtidas pelas análises inferenciais, utilizou-se
o nível de significância alfa igual a 5%. Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 for Windows, para o adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram feitas com o programa estatístico R versão 3.0.2. (R Core Team, 2016).
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05
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DOS RESULTADOS

Os resultados descritivos, juntamente com a análise do material coletado, serão apresentados contemplando as entrevistas realizadas a partir da
aplicação do Questionário, conforme seus Eixos: EIXO 1 - Caracterização
da Organização Social; EIXO 2 – Público Alvo; EIXO 3 – Forma de Atuação.
As Considerações Finais sobre a Socioeducação, com questionamentos
sobre o que entendem por socioeducação, o que motiva e desmotiva trabalhar com socioeducação e o perfil que consideram mais adequado para um socioeducador, serão apresentados e analisados na parte final deste
capítulo. Também na parte final, serão apresentados alguns dados estatísticos e comparativos entre as organizações que atendem pessoas com
Deficiência Intelectual e aquelas que atendem pessoas sem Deficiência Intelectual, com as descrições e alguns gráficos do conteúdo dos dados disponibilizados pelas 89 organizações entrevistadas.
A compilação dos dados coletados foi ordenada da seguinte forma: a) 29 APAEs do Estado de São Paulo; b) 10 Organizações que atendem pessoas sem Deficiência no Município de São Paulo; c) 10 Organizações que atendem pessoas com Deficiência no Município de São Paulo;
d) 32 Organizações que atendem pessoas sem Deficiência no Estado de
São Paulo; e) 08 Organizações que atendem pessoas com Deficiência no
Estado de São Paulo.
Com referência aos dados estatísticos, serão apresentados gráficos e
respectivas descrições do conteúdo encontrado nas 89 organizações entrevistadas, além do comparativo entre as organizações que atendem pessoas com Deficiência Intelectual e aquelas que atendem pessoas sem Deficiência Intelectual.
Seguem, então, a compilação descritiva e a análise dos dados coletados, ordenadas conforme proposto:

a) Os dados apresentados a seguir correspondem a 29 APAEs do Estado de São Paulo:
EIXO 1 - Caracterização da Organização Social
a)

Características administrativas:
• 27 organizações realizam atendimento de forma filantrópica e 02 de
forma mista.
• 27 organizações seguem tipificação do SUAS.
• O tempo de existência das organizações varia de 29 a 60 anos.
• Todas as organizações relataram que o trabalho desenvolvido tem relação direta com a socioeducação, mediante espaço de convivência
para o desenvolvimento humano, com foco na socialização e na capa-
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cidade de produção em busca da autonomia e inclusão social. Essas
APAEs possuem um trabalho voltado para a área da educação, sendo
suas atividades complementares consideradas socioeducação.
• 24 organizações estão localizadas no interior, 02 na Grande São Paulo e 03 no litoral.
• Com relação ao número de funcionários, as organizações possuem de
29 a 220.
• O número de atendidos está entre 66 e 1800 pessoas.
• O trabalho é desenvolvimento em local próprio pela maioria das organizações (20), as demais atuam em locais alugados e em forma de
parceria.
• A maioria das organizações oferece alimentação para as pessoas
atendidas.

b)

Fluxo de atendimento:
• A capacidade de atendimento varia de 60 a 1870 pessoas.
• O público recebido na organização ocorre, em sua maioria, por demanda espontânea e por encaminhamentos das áreas da saúde, educação e assistência social.
• A taxa de ocupação está próxima ou em 100%. A sazonalidade ocorre, geralmente, no início do ano.
• Os critérios de inclusão utilizados pela maioria das organizações estão relacionados ao tipo de deficiência, uma vez que o foco é o atendimento da pessoa com Deficiência Intelectual. Porém, atendem outros tipos de deficiência, classificadas neste caso como múltiplas
deficiências. A situação de vulnerabilidade social também é colocada
como um critério de inclusão.
• Como critérios de desligamento estão questões relacionadas às faltas
e período de permanência na organização. A idade da pessoa atendida também é colocada como uma questão pertinente, sendo que as
solicitações partem, muitas vezes, das próprias famílias.

EIXO 2 – Público-alvo
a)

Beneficiários
• Todas as organizações têm como foco principal o atendimento da
pessoa com Deficiência Intelectual. Há, também, o atendimento às
múltiplas deficiências.
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• A maioria realiza avaliação das atividades de vida diária.
• Com relação à faixa etária, a maioria das organizações atende desde a
criança até o adulto. Mas, quando se trata do atendimento socioeducativo, predominam os adolescentes e os jovens.
• Nos atendimentos, há predominância de pessoas do sexo masculino.
• Na maioria, não há atendidos prestando algum tipo de trabalho.
• Em relação à questão da escolarização, destacam que a maioria das
pessoas atendidas frequenta a escola, mas grande parte não está alfabetizada.
• Quando se trata da questão da renda, a maioria das organizações
destaca renda familiar de até 02 salários mínimos, provenientes de
benefícios sociais como BPC, Bolsa Família entre outros.

b)

Famílias
• Todas as organizações destacaram realizar um trabalho voltado para
o atendimento das famílias, com grupos de orientação no sentido de
fortalecimento dos vínculos.
• A maioria das organizações faz visitas domiciliares, com o objetivo de
conhecer o contexto e fortalecer o vínculo com a família.
• A maioria das organizações realiza o estudo socioeconômico. Por
conta disso, priorizam o atendimento da pessoa que se encontra em
situação de vulnerabilidade social.
• Reitera-se que a maioria das famílias atendidas possui renda familiar
de até 02 salários mínimos.
• Das organizações pesquisadas, a maioria atende mais de uma pessoa
da mesma família.

EIXO 3 – Forma de atuação
a)

Atividades
• A maioria das organizações realiza um período de adaptação, mas
não é colocado como excludente.
• As organizações relataram oferecer uma diversidade de atividades,
como esporte, dança, música, teatro e arte, buscando o desenvolvimento da pessoa atendida.
• Quando se refere à forma como são oferecidas as atividades, na maioria das organizações é diária, com duração máxima de quatro horas,
divididas por faixa etária. O trabalho é realizado na modalidade grupo, em um ambiente multifuncional.
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• Promovem saídas externas como passeios para atividades culturais,
com o intuito de trabalhar questões relacionadas à autonomia.

b)

Equipe técnica
• A formação da equipe é, geralmente, multiprofissional, composta por
Psicólogo, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e outros profissionais da área da saúde.
• Há papéis definidos a cada membro da equipe, considerando a especificidade da formação.
• A maioria das organizações relatou existir um processo de formação
continuada, por cursos e reuniões semanais com a equipe.
• Quando se refere à supervisão formativa, a metade das organizações
respondeu que passa por esse processo. Porém, pode-se perceber
que consideram as visitas dos técnicos que acompanham o trabalho
como supervisão formativa, e não necessariamente a oferta de um
espaço de escuta, discussão e elaboração a partir da reflexão crítica
sobre a prática.

c)

Planejamento e avaliação
• Todas as organizações pesquisadas realizam o planejamento das atividades, mensal ou semestralmente, com um tema especifico, ocorrendo em momento de reunião de equipe com avaliação das principais metas traçadas para cada pessoa atendida.
• Todas as organizações realizam a avaliação do atendido, no momento
da sua entrada na organização.
• De acordo com os dados, 22 organizações realizam a avaliação através do PIA – Plano Individualizado de Atendimento. As demais utilizam outros instrumentais.
• Destaca-se que a maiorias das organizações realiza reuniões semanais e/ou quinzenais.

d)

Rede de Apoio

• Com relação à rede de apoio, a maioria das organizações relatou sua
existência, assim como a dificuldade nos encaminhamentos, principalmente no que se refere às áreas da saúde e educação.
• A maioria tem convênios com outras Organizações e esferas Governamentais, predominando o convênio com os Municípios.
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b) Os dados apresentados a seguir correspondem a 10 Organizações que atendem pessoas
sem Deficiência no Município de São Paulo:
EIXO 1 - Caracterização da Organização Social
a)

Características administrativas:
• 05 organizações atuam de forma filantrópica, 02 possuem o atendimento público e outras 03 atuam de forma mista.
• Todas seguem tipificação do SUAS.
• Sobre o tempo de existência, varia de 11 a 60 anos.
• Todas as organizações relataram promover a socioeducação, destacando o trabalho voltado para o fortalecimento dos vínculos familiares, exercício da cidadania, autonomia e independência com foco na
garantia de direitos. Destacaram, também, seguir os parâmetros estabelecidos pelo convênio com a Prefeitura, com eixo para o desenvolvimento global do ser humano.
• Com relação ao número de funcionários, varia de 29 a 110.
• O número de atendidos está entre 390 e 8000 por mês.
• 04 organizações atuam em local próprio, 03 em alugado e 03 em parceria.
• 09 organizações oferecem alimentação para os seus atendidos.

b)

Fluxo de atendimento:
• A capacidade de atendimento das organizações varia de 75 a 1755 pessoas.
• O público atendido pelas organizações corresponde, em sua maioria,
à demanda espontânea e por encaminhamentos dos setores da saúde, educação e assistência social. Ressalta-se que grande parte dos
encaminhamentos pela assistência, de órgãos que atendem crianças
e adolescentes em situação de risco social.
• A taxa de ocupação das organizações está na faixa de 100%, chegando a 125% em uma delas. Não há período de sazonalidade.
• Os critérios de inclusão utilizados pela maioria das organizações estão
relacionados à situação de vulnerabilidade social. Um dos critérios é a
frequência escolar. Ressalta-se que por terem um convênio estabelecido com instâncias governamentais, seguem uma tipificação.
• Como critérios de desligamento estão questões relacionadas às faltas
e período de permanência na organização, bem como mudança de
endereço e encaminhamentos para outros serviços. As organizações
destacaram haver uma rotatividade muito grande de pessoas atendidas, marcada pelo abandono das atividades.
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EIXO 2 – Público-Alvo
a)

Beneficiários
• A maioria das organizações tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Quando questionadas sobre o
público com Deficiência, colocaram a questão do despreparo e falta
de capacitação técnica para essa atuação.
• A maioria das organizações não realiza avaliação das atividades de
vida diária, por não ser uma questão que faz parte do atendimento
prestado.
• Com relação à faixa etária de atendimento, a maioria das organizações segue uma tipificação pré-estabelecida, de acordo com as seguintes faixas etárias: de 06 a 12 anos, de 12 a 15 anos e de 15 a 18
anos. Não há atendimento voltado para a pessoa adulta.
• Na maioria das organizações pesquisadas, há adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.
• Com relação ao público predominante, há um número maior de pessoas do sexo masculino.
• 07 organizações relataram que as pessoas atendidas exercem algum
tipo de trabalho, mas por meios informais.
• 09 organizações responderam que as pessoas atendidas por eles frequentam escola e estão alfabetizadas, embora na condição de analfabetos funcionais.
• Em relação à questão da renda, 07 organizações responderam que as
pessoas atendidas possuem algum tipo de renda, proveniente de trabalho informal e de algum benefício, como o Bolsa Família, por exemplo.

b)

Famílias
• 09 organizações destacaram realizar projetos voltados para as famílias dos atendidos, oferecendo espaços para a realização de atividades
que posam se tornar fonte de renda para essas pessoas: atividades artesanais e de reciclagem, por exemplo. Ressaltam, ainda, a realização
de grupos temáticos, com o intuito de discutir e promover o empoderamento das famílias e fortalecimento dos vínculos familiares.
• Sobre as visitas domiciliares, algumas organizações realizam com o objetivo de conhecer o contexto e fortalecer o vínculo com as famílias.
Outras as realizam somente se necessário, de acordo com a demanda.
• A maioria das organizações não realiza o estudo socioeconômico,
uma vez que a demanda dos atendimentos é via encaminhamento de
órgãos que já fizeram este estudo, constando do Cadastro Nacional.
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• Ressalta-se que a maioria das famílias atendidas possui renda familiar
de até um salário mínimo.
• Das organizações pesquisadas, todas atendem mais de uma pessoa
da mesma família.

EIXO 3 – Forma de atuação
a)

Atividades
• A maioria das organizações não possui um período de adaptação.
Destacaram realizar, apenas, um acolhimento que favorece a inserção
dos atendidos na atividade.
• As organizações oferecem atividades diversificadas, como esportes,
dança, artes, teatro, música e informática, além de discussões temáticas em grupo. Todas as organizações seguem tipificação do SUAS,
oferecendo atividades todos os dias.
• Todas as organizações fazem o controle de frequência. O trabalho é
realizado em grupo, com divisão por faixa etária.
• A maioria das organizações relatou que o trabalho é realizado em
grupo e individualmente, em ambiente multifuncional e, quando necessário, em ambiente especifico.
• Todas as organizações realizam uma divisão por faixa etária, garantindo um atendimento especifico para crianças e para adolescentes.
• O atendimento também promove saídas externas, como passeios para atividades culturais, com intuito de trabalhar questões relacionadas à diversidade.

b)

Equipe técnica
• A formação da equipe geralmente é multiprofissional, composta por
Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo e educadores de diversas linguagens. Vale ressaltar que os educadores, na maioria das organizações, não necessitam ter uma formação específica. A atuação de alguns educadores acontece de uma forma mais generalista.
• Com relação à atribuição de cada um dentro da equipe, na maioria
das organizações há papeis definidos, sendo que cada um se responsabiliza por uma parte do atendimento, de acordo com a formação
especifica.
• Quando se refere à supervisão formativa, a maioria das organizações
relatou passar por esse processo. No entanto, pode-se perceber uma
vez mais que essas organizações consideram as visitas dos técnicos
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que acompanham o trabalho como supervisão, embora esta, às vezes,
pareça ter uma “finalidade investigativa”.

c)

Planejamento e avaliação
• 08 organizações realizam o planejamento das atividades, mensal ou
semestralmente (com paradas pedagógicas mensais).
• Com relação à avaliação voltada para a pessoa atendida, 05 organizações realizam a avaliação no momento em que a pessoa entra na organização. Ressalta-se que poucas organizações realizam a avaliação
de uma forma periódica.
• De acordo com os dados, 05 organizações realizam a avaliação por
meio do PIA – Plano Individualizado de Atendimento, e 05 realizam
por outro instrumental criado e estabelecido pela organização.
• Todas as organizações relataram realizar reuniões com frequência semanal e mensal.

d)

Rede de apoio

• Todas as organizações relataram existir uma rede de apoio, porém há
muita dificuldade para acessá-la via encaminhamentos, principalmente para as áreas da saúde e da assistência social.

c) Os dados apresentados a seguir correspondem a 10 Organizações que atendem pessoas
com Deficiência no Município de São Paulo:
EIXO 1 - Caracterização da Organização Social
a)

Características administrativas:
• 07 atuam de forma filantrópica; 01 possui o atendimento público; as
outras 02 atuam de forma mista; não há atendimento privado.
• 09 organizações seguem tipificação do SUAS; uma não segue a tipificação.
• O tempo de existência varia de 10 anos a 64 anos.
• Todas as organizações relataram que o trabalho desenvolvido tem
uma relação direta com socioeducação, voltado para o desenvolvimento humano, com foco na socialização e na capacidade das pessoas de desenvolverem suas competências.
• Com relação ao número de funcionários, varia de 11 a 300.
• O número de atendidos está entre 40 e 2000 pessoas.
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• 06 organizações atendem em local próprio, 01 alugado e 03 em forma de parceria.
• A maioria das organizações, 07, oferece alimentação para os seus
atendidos.

b)

Fluxo de atendimento:
• Quanto ao fluxo de atendimento, varia de 43 a 130. Uma organização
disse adequar-se à demanda.
• O público atendido é originário de demanda espontânea e encaminhamos de setores da saúde, educação e assistência social.
• A taxa de ocupação varia e não há sazonalidade. No momento da
pesquisa, a ocupação era de 90% a 100%.
• Os critérios de inclusão são determinados do público atendido. Na
entrada, há uma avaliação realizada pela equipe técnica, buscando
verificar a situação de vulnerabilidade social.
• Como critério de desligamento, destacam-se as faltas e o período de
permanência na organização. Há, também, a questão de mudança de
endereço e encaminhamentos para outros serviços.

EIXO 2 – Público-alvo
a)

Beneficiários
• O público-alvo de 07 organizações são pessoas com Deficiência Intelectual, mas atendem, também, outras deficiências, desde que associadas à intelectual. Há a presença de cadeirantes.
• Todas as organizações disseram realizar avaliação das atividades da
vida diária.
• A faixa etária de atendimento socioeducativo é de 15 a 30 anos.
• Não há presença de pessoas cumprindo medida socioeducativa.
• Há equiparação de gêneros, porém com certa predominância de pessoas do sexo masculino.
• Em algumas organizações, cerca de 50% das pessoas atendidas exercem algum tipo de trabalho na própria organização, visando à inserção no mercado de trabalho.
• 09 organizações responderam que as pessoas atendidas por eles frequentam escola, mas somente 03 relatam que as pessoas atendidas
estão alfabetizadas.

Relatório final – setembro 2017

32

• Em relação à renda, a maioria das organizações respondeu que as
pessoas atendidas possuem algum tipo de renda, proveniente de benefícios: BPC, Bolsa Família etc.

b)

Famílias
• 08 das 10 organizações pesquisadas destacaram realizar projetos voltados para o atendimento das famílias, com o intuito de oferecer espaços de convivência e grupos de apoio com temas específicos. Realizam visitas domiciliares, com o objetivo de conhecer o contexto e
fortalecer o vínculo com a família. Algumas destacaram realizar a visita somente quando é necessário.
• 09 organizações relataram realizar estudo socioeconômico na entrada da família como, forma de conhecer sua condição e estabelecer
critérios de elegibilidade.
• A maioria das famílias atendidas possui renda familiar de até dois salários mínimos.
• Todas atendem mais de uma pessoa da mesma família.

EIXO 3 – Forma de atuação
a)

Atividades
• A maioria das organizações tem um período de adaptação.
• A maioria das organizações oferece atividades todos os dias, por conta da tipificação do convênio a Prefeitura. Quando a organização possui autonomia, oferece atividades somente em dois ou três dias.
• Todas as organizações fazem o controle de frequência. Geralmente o
trabalho é realizado em grupo, com divisão por faixa etária.
• Na maioria, o trabalho é realizado em um ambiente multifuncional.
• Cinco organizações realizam a divisão dos atendidos por faixa etária. As outras, dividem de acordo com o tipo de deficiência da pessoa.
• Promovem saídas externas, como passeios para atividades culturais,
com intuito de trabalhar questões relacionadas à autonomia.

b)

Equipe técnica
• Equipe multiprofissional composta por Psicólogo, Assistente Social,
Terapeuta Ocupacional e outros profissionais da área da saúde.
• Das atribuições, há papeis definidos e cada um se responsabiliza por
uma parte do atendimento, de acordo com a formação especifica.
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• Atribuem à visita dos técnicos que acompanham o desenvolvimento
do trabalho como supervisão formativa.

c)

Planejamento e avaliação
• Todas realizam o planejamento das atividades, sendo, na maioria, semestralmente com tema específico.
• Todas as organizações realizam a avaliação no momento em que a
pessoa entra na organização. Ressalta-se, no entanto, que poucas organizações realizam a avaliação de uma forma periódica.
• Oito organizações realizam a avaliação por meio do PIA – Plano Individualizado de Atendimento.
• Destaca-se que todas as organizações realizam reuniões de equipe
semanalmente.

d)

Rede de apoio

• Todas as organizações relataram existir uma rede de apoio. Porém, citaram que há dificuldades de encaminhamentos, principalmente para
as áreas da saúde e educação.
d) Os dados apresentados a seguir correspondem a 32 Organizações que atendem pessoas
sem Deficiência no Estado de São Paulo:

EIXO 1 - Caracterização da Organização Social
a)

Características administrativas:
• 31 organizações realizam atendimento de forma filantrópica.
• Todas seguem tipificação dos SUAS.
• O tempo de existência das organizações está entre 10 anos e 98 anos.
• Todas as organizações relataram que o trabalho realizado tem uma
relação direta com a socioeducação, com foco no desenvolvimento
humano, na socialização e na capacidade das pessoas de produzirem
e desenvolverem suas competências.
• Das organizações, 29 estão localizadas no Interior e três na Grande
São Paulo.
• Dessas, sete têm menos de 100 mil habitantes e 25 mais de 100 mil
habitantes.
• Com relação ao número de funcionários, varia de oito a 197 funcionários.
• O número de atendidos está entre 50 e 3300 pessoas.
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• 16 organizações realizam o trabalho em local próprio, 13 utilizam espaço alugado e 13 em parceria.
• Apenas uma organização não oferece alimentação para os seus atendidos.

b)

Fluxo de atendimento:
• A demanda do público atendido por 28 organizações ocorre espontaneamente e por meio de encaminhamentos dos setores da saúde,
educação e assistência social.
• A taxa de ocupação varia de 70% a 110%.
• 22 apresentam um período de sazonalidade, sendo a maior procura
no início do ano.
• Os critérios de inclusão utilizados pela maioria das organizações estão relacionados às situações de vulnerabilidade social.
• Como critérios de desligamento estão as faltas e o período de permanência na organização.

EIXO 2 – Público-alvo
a)

Beneficiários
• Todas as organizações têm como foco principal o atendimento de
pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente crianças e adolescentes. Destaca-se que algumas delas atendem poucas
pessoas com deficiência.
• Com relação à faixa etária, a maioria das organizações atende desde a
criança até o adulto. Porém, quando se trata do atendimento socioeducativo, a predominância é de até 30 anos.
• Há uma presença mínima de pessoas cumprindo medida socioeducativa.
• O público predominante nas organizações é do sexo masculino.
• Na maioria das organizações pesquisadas, não há pessoas prestando
algum tipo de trabalho.
• Há um equilíbrio numérico entre as organizações que realizam avaliação das atividades de vida diária.
• Em relação à escolarização, a maioria das pessoas atendidas frequenta a escola que, aliás, é um critério de inclusão. Porém, não há informação sobre a alfabetização.
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• Sobre algum tipo de renda, a maioria das organizações destacou que
a renda familiar é proveniente de benefícios sociais, tais como: BPC,
Bolsa Família entre outros.

b)

Famílias
• Todas as organizações destacaram realizar projetos voltados para o
atendimento da família, com o intuito de oferecer espaços de convivência e grupos de apoio com temas específicos. Há trabalho para a
confecção de produtos que possam complementar a renda familiar.
Relataram, também, fazer visitas domiciliares com o objetivo de conhecer o contexto e fortalecer o vínculo com a família. Algumas realizam a visita somente se for necessária.
• Sete organizações relataram que realizam estudo socioeconômico no
ingresso da família, como forma de conhecer sua condição e estabelecer critérios de elegibilidade, visto que a maioria é voltada para o
atendimento da pessoa em situação de vulnerabilidade social.
• Ressalta-se que a maioria das famílias atendidas possui renda familiar
de até dois salários mínimos.
• Das organizações pesquisadas, a maioria atende mais de uma pessoa
da mesma família.

EIXO 3 – Forma de atuação
a)

Atividades
• No que se refere ao período de adaptação, há um equilíbrio entre as
organizações, visto que 16 delas realizam um período de adaptação e
14 não realizam, mas desenvolvem formas de acolhimento no sentido
de favorecer esse período inicial.
• A maioria das organizações oferece atividades todos os dias, com um
período máximo de quatro horas, com divisão por faixa etária. O trabalho é realizado em grupo, em um ambiente multifuncional.
• O atendimento também promove saídas externas, como passeios para atividades culturais, com o intuito de trabalhar questões relacionadas à autonomia.

b)

Equipe técnica
• Equipe multiprofissional composta por Psicólogo, Assistente Social,
Terapeuta Ocupacional e outros profissionais da área da saúde. O
atendimento é integral, voltado para a pessoa com Deficiência.
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• Com relação à atribuição de cada um dentro da equipe, a maioria das
organizações destacou que há papéis definidos, sendo que cada um
se responsabiliza por uma parte do atendimento de acordo com a
formação especifica.
• Para a maioria, há uma formação continuada por meio de cursos e reuniões pedagógicas.
• Metade das organizações (16) respondeu que passa por um processo de supervisão formativa. Pode-se perceber, no entanto, que poucas dessas organizações realmente passam por esse processo, pois
as outras organizações, como visto nos dados apresentados até agora, consideram essa supervisão as visitas realizadas por técnicos que
acompanham o trabalho desenvolvido.

c)

Rede de apoio
• A maioria das organizações relatou existir uma rede de apoio. Porém,
encontram muita dificuldade nos encaminhamentos, principalmente
no que se refere às áreas da saúde e educação.
• A maioria tem convênios com outras organizações e esferas Governamentais, predominando o convênio com os Municípios.

e) Os dados apresentados a seguir correspondem a 08 Organizações que atendem pessoas
com Deficiência no Estado de São Paulo:
EIXO 1 - Caracterização da Organização Social
a)

Características administrativas:
• Sete organizações atuam de forma filantrópica, nenhuma de forma
privada e uma possui o atendimento privado.
• Seis organizações seguem tipificação do SUAS e duas não seguem a
tipificação.
• Com relação ao tempo de existência, estão acima de 15 anos, sendo
que a organização mais antiga possui 43 anos.
• Todas as organizações relataram que o trabalho realizado tem relação
direta com a socioeducação. Destacaram que o trabalho está voltado
para o desenvolvimento humano, cujo foco é a socialização e a capacidade das pessoas de desenvolverem suas competências.
• Dessas organizações, seis estão localizadas no interior e duas na
Grande São Paulo.
• Sete possuem mais de 100 mil habitantes. Apenas um possui menos
de 100 mil habitantes.
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• Com relação ao número de funcionários, varia de sete a 47.
• O número de atendidos está entre 25 e 250 pessoas.
• Duas organizações atendem em local próprio, uma alugado e cinco
em forma de parceria.
• Sete organizações oferecem alimentação para os seus atendidos e
uma não.

b)

Fluxo de atendimento:
• A capacidade de atendimento varia de 30 a 300 pessoas.
• O público recebido nas organizações ocorre, em sua maioria, por demanda espontânea e por meio de encaminhamentos dos setores da
saúde, educação e assistência social.
• A taxa de ocupação varia de 60% a 100% ao longo do ano. Não há períodos de sazonalidade.
• Os critérios de inclusão utilizados pelas organizações são determinados de acordo com a sua realidade, mas pode-se destacar que a
maioria utiliza o tipo de deficiência. Há uma avaliação para a entrada
na organização realizada pela equipe técnica.
• Como critérios de desligamento estão as faltas e período de permanência, bem como mudança de endereço e encaminhamentos para
outros serviços.

EIXO 2 – Público-alvo
a)

Beneficiários
• Todas as organizações têm como público alvo a Deficiência Intelectual. Porém, sete atendem múltiplas deficiências, desde que a Deficiência Intelectual esteja associada. Há a presença de cadeirantes.
• Sete realizam avaliação das atividades de vida diária.
• Com relação à faixa etária de atendimento, a maioria das organizações atende desde criança até adulto. Porém, se trata do atendimento
socioeducativo, a predominância é a faixa etária dos 15 aos 30 anos.
• Não há presença de pessoas cumprindo medida socioeducativa nessas organizações.
• Há equiparação de gêneros em relação ao público atendido. Destacase, no entanto, um número maior de pessoas do sexo masculino (63%).
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• Em algumas organizações pesquisadas, cerca de 25% das pessoas
atendidas exercem algum tipo de trabalho na organização, visando a
inserção no mercado de trabalho.
• Com relação à frequência na escola, cinco organizações responderam
que as pessoas atendidas frequentam escola, mas somente três relatam que as pessoas atendidas estão alfabetizadas.
• Sobre a renda, a maioria das organizações respondeu que as pessoas
atendidas possuem algum tipo de renda proveniente de benefícios,
como BPC, Bolsa Família entre outros.

b)

Famílias
• Todas as organizações pesquisadas destacaram realizar projetos voltados para o atendimento da família, oferecendo espaços de convivência e grupos de apoio com temas específicos.
• A maioria também realiza visitas domiciliares, com o objetivo de conhecer o contexto e fortalecer o vínculo com a família. Algumas organizações realizam a visita somente quando há alguma necessidade.
• Sete organizações relataram realizar estudo socioeconômico na entrada da família, buscando conhecer a sua condição, pois há critérios
de elegibilidade, sendo um deles o atendimento da pessoa em situação de vulnerabilidade social.
• A maioria das famílias atendidas possui renda familiar de até dois salários mínimos.
• Das organizações pesquisadas, seis atendem mais de uma pessoa da
mesma família.

EIXO 3 – Forma de atuação
a)

Atividades
• Todas as organizações têm um período de adaptação.
• Quando se refere às atividades, a maioria das organizações as oferece todos os dias, uma vez que seguem uma tipificação do convênio
com a Prefeitura. Quando a organização possui autonomia, as atividades são oferecidas em dois ou três dias. Todas as organizações fazem
controle de frequência e, geralmente, o trabalho é realizado em grupo, com uma divisão por faixa etária.
• Na maioria, o trabalho é realizado em grupo, em um ambiente multifuncional.
• Com relação à faixa etária, há um equilíbrio nas respostas coletadas,
sendo que cinco realizam a divisão por faixa etária.
Pesquisa sobre o atendimento socioeducativo para crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual no Estado de São Paulo

39

• O atendimento também promove saídas externas, como passeios para atividades culturais, com o intuito de trabalhar questões relacionadas à autonomia.

b)

Equipe técnica
• Geralmente, a equipe é multiprofissional composta por Psicólogo, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e outros profissionais da área
da saúde.
• Com relação à atribuição de cada um dentro da equipe, a maioria relatou que há papeis definidos, e que cada um se responsabiliza por
uma parte do atendimento, considerando sua formação específica.
• Cinco organizações disseram que há formação continuada, por meio
de cursos e reuniões pedagógicas.
• Quando se refere à supervisão formativa, quatro organizações responderam que passam pelo processo. No entanto, pode-se perceber
que, novamente, e de forma equivocadamente, algumas consideram
as visitas realizadas pelos técnicos que acompanham o trabalho como supervisão formativa.

c)

Planejamento e avaliação
• Todas as organizações realizam o planejamento das atividades. Na
maioria das vezes, acontece de forma semestral e com um tema especifico. Destaca-se que ocorre em momento de reunião de equipe, com
avaliação das principais metas traçadas para cada pessoa atendida.
• Todas as organizações disseram realizar avaliação no momento em
que a pessoa entra na organização. Ressalta-se que a maioria (sete)
realiza a avaliação de forma periódica.
• Três organizações realizam a avaliação por meio do PIA – Plano Individualizado de Atendimento. A maioria (cinco) usa outros formulários: PEI, PAI, PDI, PEA.
• Todas as organizações disseram realizar reuniões de equipe semanalmente.

d)

Rede de apoio

• Com relação à rede de apoio, a maioria das organizações relatou sua
existência. Porém, essas organizações, assim como grande parte das
anteriores, destacaram a dificuldade de encaminhamento e acesso,
principalmente para as áreas da saúde e educação.
• A maioria (seis) tem convênios com outras Organizações e esferas
Governamentais, predominando o convênio com os Municípios.
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5.1 Dados estatísticos e comparativos
A seguir, serão apresentadas as descrições e alguns gráficos do conteúdo encontrado nas 89 organizações entrevistadas, além do comparativo entre as organizações que atendem pessoas com Deficiência Intelectual
(52,8%) e aquelas que atendem pessoas sem Deficiência Intelectual (47,2%).
Quanto à caracterização das organizações (Eixo 1), 86,5% eram de caráter filantrópico (Gráfico 1) e 93,3% atendem o público seguindo a tipificação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). O tempo médio de
existência dessas organizações levantado foi de 35,6 anos, variando de nove a 98 anos. Todas relataram alguma relação com a socioeducação em
sua linha de trabalho. O número médio de funcionários e voluntários das
organizações foi de 79,3, variando de sete a 800, enquanto que o número
médio de atendimentos foi de 545,9, variando de 25 a 5000. A maioria das
instituições, 56,2%, atuava em local próprio (Gráfico 2), fornecendo também alimentação para os atendimentos (92,1%).
Gráfico 1: Distribuição do caráter de
atendimento das organizações.

Gráfico 2: Distribuição do tipo de local
utilizado pelas organizações.
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A capacidade média de atendimentos das organizações foi de 613,2, variando de 30 a 8000. Cerca de 71 (79,8%) atendiam por demanda espontânea e também por encaminhamentos de diversas áreas, tais como: saúde
(46,1%), educação (55,1%), assistência social (67,4%), jurídica (20,2%) e outras (43,8%). A maioria das organizações tinha taxa de ocupação entre 71%
a 100% (85,4%) e a sazonalidade foi comum em 51 (57,3%) organizações. O
tipo de deficiência (47,2%) e vulnerabilidade social (30,3%) foram os métodos mais comuns de inclusão utilizados pelas organizações. Como métodos
de desligamento, utilizam a idade (23,6%), encaminhamento para outro serviço (23,6%), pedido da família (23,6%), faltas (11,2%) e outros (10,1%).
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Quanto ao público atendido (Eixo 2), o atendimento a pessoas com
múltiplas deficiências (72,3%) foi o principal foco das 47 organizações que
atendem pessoas com deficiência. Já nas organizações com atendimento
a pessoas sem deficiência, a vulnerabilidade (45,5%) e risco social (2,3%)
eram o foco, além de outros motivos (54,8%). Cerca de 50 (56,2%) organizações relataram que seus atendidos não exerciam algum tipo de trabalho, porém 67 (75,3%) confirmaram a existência de alguma renda. Este dado pode estar relacionado ao fato de que 84 (94,4%) das organizações
constataram que seus atendidos recebiam algum benefício Municipal/Estadual/Federal. Em 41 (46,1%) organizações, a renda familiar do atendente
é de até um salário mínimo. Em relação à educação, a maioria relatou que
seus atendidos frequentam escola (88,8%). Ainda, 87,6% tinham projetos
voltados às famílias, 93,3% realizavam visitas domiciliares e 73,0% apontaram estudo socioeconômico. Há prevalência de atendimento ao gênero
masculino (56,2%). A distribuição por faixa etária dos atendidos é variada,
conforme Gráfico 3:

18
-2

Gráfico 3: Distribuição da faixa etária do
público atendido nas organizações.
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Quanto à forma de atuação (Eixo 3), a maioria das organizações tem
período de adaptação (64,0%), mediante a oferta de diversas modalidades, tais como: esporte (80/89), dança (68/89), computação (64/89),
artes (83/89), teatro (58/89), escola (45/89), música (75/89), entre outras (64/89). Essas organizações oferecem sete ou mais atividades semanais (64,0%) e seus atendimentos têm duração diária de até quatro horas (92,1%), com frequência de cinco vezes por semana (82,0%). Ainda,
98,9% fazem o controle da frequência (98,9%), sendo os trabalhos realizados de forma individual e em grupo (64,0%), por divisão por faixa etária (82,0%). Os locais utilizados para o desenvolvimento das atividades são
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diversos: ambiente multifuncional (39,3%), ambiente específico (11,2%) e
outros (49,4%). Há, também, atividades externas (95,5%).
O planejamento das atividades desenvolvidas pela equipe técnica foi
frequente na maioria das organizações (97,8%), com periodicidade mensal
(19,1%), bimestral (6,7%), semestral (32,6%) e anual (32,6%). Em cerca de
82 (92,1%) há processo de avaliação voltado para o público atendido, utilizam o Plano Individualizado de Atendimento (PIA) (52,8%) e realizam reuniões de equipe (98,9%), sendo, em grande parte, semanalmente (60,7%).
A maioria das instituições contou com rede de apoio (89,9%) de diversas áreas, como Saúde (72/89), CAPS (57/89), Assistência Social (66/89),
Educação (61/89) e outros (51/89). Cerca de 75 (84,3%) instituições tinham convênio com outras organizações. Ainda em relação à equipe
técnica, a maioria das organizações relatou oferecer formação contínua
(84,3%), além de processo de supervisão formativa (49,4%).
Com relação à rede de apoio, cabe ressaltar que houve vários apontamentos no sentido da dificuldade de encaminhamentos e acesso aos seus
serviços, principalmente às áreas da educação e da saúde, gerando, assim,
certa insatisfação quanto ao fluxo de comunicação e sua efetividade. Na
ausência ou ineficiência desse fluxo de comunicação, o desamparo prevalece, pois, como dizem Freitas e Montero (2010), uma rede, como forma de
organização social, é caracterizada pelo intercâmbio contínuo de ideias,
serviços, atenção, objetos, modos de fazer. Vista como metáfora, suporta
os atributos de contenção e apoio, bem como a possibilidade de manipulação e crescimento. Sustenta-se, assim, a importância de se manter a interdependência entre seus pares, aspecto fundamental para o aprimoramento contínua do fluxo de comunicação e fortalecimento de uma rede.
No que se refere à supervisão formativa, embora 49,4% das organizações relataram oferecê-la, constatou-se que a maioria das organizações
concebe a supervisão técnica como se fosse essa modalidade. No entanto,
a supervisão formativa preconiza um espaço de escuta como uma das suas
principais características, oportunizando, a partir do relato da prática, a reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido. Ou seja, é uma mediação favorecedora das discussões do que se faz, como se faz e avaliação dos resultados alcançados, tornando possível, mediante a sistematização da prática,
a construção de novas metodologias para a socioeducação (SILVA, 2013).
5.2 Comparativos entre as organizações que atendem pessoas com Deficiência Intelectual e aquelas que atendem pessoas sem Deficiência Intelectual
Um importante objeto de investigação desta pesquisa foi a comparação do perfil das organizações, segundo o público atendido: sem deficiên-
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cia e com deficiência. Agrupando as 89 organizações, as que atendem o
público com deficiência não apresentam o mesmo perfil quando comparadas às que atendem o público sem deficiência. No primeiro grupo (com
deficiência) há mais organizações do tipo APAE e congênere, com maior
tempo mediano de existência (questão 3 -Eixo 1-A), menos sazonalidade
(questão 1-Eixo 1-B), sendo o método de inclusão mais comum o tipo de
deficiência (questão 5-Eixo 1-B), quando comparado às organizações que
atendem pessoas sem deficiência. O Gráfico 4 apresenta a distribuição do
caráter de atendimento das organizações, segundo o público atendido.

Gráfico 4: Distribuição do caráter de atendimento das organizações
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Quanto ao público alvo (Eixo 2), o grupo com deficiência atende mais
cadeirantes (questão 3-Eixo 2-A), há mais avaliação da atividade de vida diária (questão 4-Eixo 2-A), atendem todas as idades (questão 5-Eixo
2-A) e o gênero masculino é predominante (questão 7-Eixo 2-A). Predominam, também, os atendidos que não frequentam escola (questão 9-Eixo
2-A). Consequentemente, os alfabetizados estão em menor número (questão 10-Eixo 2-A). No que se refere à família do atendido (Eixo 2-B), as instituições com deficiência realizam estudo socioeconômico (questão 3-Eixo
2-B) e as famílias têm renda acima de um salário mínimo (questão 4-Eixo
2-B). Em se tratando do recebimento do público para atendimento, há certa equiparação, como mostra o Gráfico 5.
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Gráfico 5: Distribuição da forma de recebimento do público-alvo entre as organizações.
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Quanto à forma de atuação (Eixo 3), as organizações que atendem
pessoas com deficiência fornecem período de adaptação (questão 1-Eixo
3-A), mais atividades externas (questão 10-Eixo 3-A) e utilizam com mais
frequência a ferramenta PIA (Plano Individualizado de Atendimento). Para
as demais características, não foi possível evidenciar diferença estatisticamente significante entre as instituições.
5.3 As organizações do Município de São Paulo
Quando avaliadas somente as 20 organizações do Município de São
Paulo, observa-se que todas as organizações do grupo com deficiência
são congêneres, com menor número mediano de funcionários/voluntários
(questão 7-Eixo 1-A), de atendimentos (questão 8-Eixo 1-A) e menor capacidade de atendimento (questão 1 -Eixo 1-B), além de ter como método
de inclusão mais comum o “tipo de deficiência” (questão 5-Eixo 1-B). Segue Gráfico 6, apontando a distribuição do caráter de atendimentos dessas organizações.
Gráfico 6: Distribuição do caráter de atendimento das organizações do Município de SP.
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Quanto ao público-alvo (Eixo 2), há no grupo com deficiência mais avaliação da atividade de vida diária (questão 4-Eixo 2-A), não atendem medidas socioeducativas (questão 6-Eixo 2-A) e os alfabetizados estão em
menor número (questão 10-Eixo 2-A). Esses e demais dados constam da
Tabela 1, a seguir, baseada no Eixo 3, considerando que para as demais características não foi possível evidenciar diferença estatisticamente significante entre as organizações, como pode ser visto nos “valores de p”, por
exemplo, apontados, também, na Tabela 1.
Tabela 1: Formas de atuação das 20 organizações do Município (Eixo 3), segundo público atendido.

há período de adaptação
quantidade de atividades semanais

duração diária do atendimento
frequência semanal

como é realizado o trabalho
há divisão por faixa etária
local utilizado para o desenvolvimento das atividades

há formação contínua da equipe técnica

há um progresso de supervisão formativa

há planejamento das atividades desenvolvidas pela equipe técnica

periodicidade das atividades desenvolvidas pela equipe técnica

existe processo de avaliação voltado para o público atendido
é utilizada a ferramenta PIA (Plano Individualizado de Atendimento)
frequência das reuniões de equipe

há rede de apoio
há convênio com outras organizações
b

Exato de Fisher ou sua extensão
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sim
não
até 2
3a6
7 ou mais
outras
até 4 horas
sem resposta
1x semana
2x semana
3x semana
5x semana
grupo
ambos
sim
não
ambiente multifuncional
ambiente específico
ambos
sim
não
sem resposta
sim
não
sem resposta
sim
não
sem resposta
mensal
semestral
anual
outros
sim
sem resposta
sim
não
diária
semanal
quinzenal
mensal
sim
não
sim
não

público (deficiência)
sem
com
4 40,0% 9 90,0%
6 60,0%
1
10,0%
1
10,0%
2 20,0%
7
70,0% 3 30,0%
2
20,0% 4 40,0%
–
–
1
10,0%
9 90,0% 9 90,0%
1
10,0%
1
10,0%
2
20,0%
1
10,0%
3 30,0% 3 30,0%
–
–
1
10,0%
5 50,0% 5 50,0%
5 50,0% 6 60,0%
5 50,0% 4 40,0%
6 60,0% 5 50,0%
4 40,0% 5 50,0%
3 30,0% 3 30,0%
2
20,0%
1
10,0%
5 50,0% 6 60,0%
9 90,0% 9 90,0%
–
–
1
10,0%
1
10,0%
–
–
7
70,0% 7 70,0%
2
20,0% 3 30,0%
1
10,0%
–
–
8 80,0% 10 100,0%
1
10,0%
–
–
1
10,0%
–
–
4 40,0% 3 30,0%
3 30,0% 5 50,0%
–
–
1
10,0%
3 30,0%
1
10,0%
9 90,0% 10 100,0%
1
10,0%
–
–
5 50,0% 7 70,0%
5 50,0% 3 30,0%
–
–
1
10,0%
6 60,0% 6 60,0%
1
10,0%
1
10,0%
3 30,0% 2 20,0%
8 80,0% 10 100,0%
2
20,0%
–
–
7
70,0% 8 80,0%
3 30,0% 2 20,0%

p
0,057b
0,373b

>0,999b
>0,999b

>0,999b
>0,999b
>0,999b

>0,999b

>0,999b

>0,474b

>0,607b

>0,999b
>0,650b
>0,999b

>0,474b
>0,999b

46

06
RESULTADOS
SOCIOEDUCAÇÃO

Alguns fatores se destacaram no que se refere ao conhecimento sobre
o conceito de socioeducação, a formação para o seu exercício e a construção de metodologias para a prática cotidiana. Questionou-se as motivações e as desmotivações diante de uma realidade apresentada em sua
precariedade, desprovida, muitas vezes, de apoio e atenção dos seus pares, incluindo aqui a rede de atenção básica cuja eficiência fora contestada, assim como a falta de respaldo das famílias e o descaso de modo geral.
Esse conteúdo foi constatado no material disponibilizado pelos participantes da pesquisa, conforme constante do Questionário aplicado: Tópico –
Considerações Finais sobre a Socioeducação.

a)

29 APAEs do Estado de São Paulo
• Entendem por socioeducação: orientar as famílias; foco na socialização; promover qualidade de vida e autonomia; educar para viver
em sociedade; preparar para a vida funcional; evidencia o desenvolvimento das práticas educacionais; educar para a vida; processo contínuo na formação do cidadão; trabalhar habilidades acadêmicas direcionadas para o mercado de trabalho; trazer facilidades para a pessoa
com deficiência; garantir direitos; gerar oportunidades; resgatar esperança em ações de inserção social; atividades que favoreçam a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
• O que motiva trabalhar com socioeducação: poder ajudar a família na autonomia; sorriso e satisfação das famílias; amor pelo trabalho;
resultados; garantir direitos; capacitar pessoas para o mercado de
trabalho; fazer a diferença; proporcionar qualidade de vida nas ações
realizadas; amar a educação especial; articular ações de garantia de
defesa para a pessoa com deficiência e família; a missão da APAE, ao
oferecer atendimento de qualidade e acreditar nas potencialidades
dos atendidos.
• O que desmotiva trabalhar com socioeducação: falta de dinheiro,
de recursos e de investimentos; não colaboração das famílias; falta e
ineficiência de políticas públicas; burocratização do Estado na Educação; condição das pessoas; preconceito; falta de entendimento e
investimento das empresas para inclusão trabalho; descaso com a
Deficiência Intelectual, inclusive do poder público; não reconhecimento do trabalho realizado; parcerias e discriminação: “não somos um
depósito” ; falta de investimento em capacitação;
• Perfil do socioeducador: formação, carinho e amor; ter curso superior e especialização na área; paciente, dedicado e amar o que faz;
boa escuta e respeito; criativo e aberto às mudanças; visão ampliada
da educação; mediador; proativo; saber um pouco de tudo; atualizar-
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se; amar e enxergar além da deficiência; formação contínua; acreditar no trabalho; ético e amável; flexível; resiliente; ter três competências: científica (conhecer o que faz), técnica (como faz) e humana
(gostar do que faz).

b)

10 Organizações que atendem pessoas sem Deficiência no Município de São Paulo.
• Entendem por socioeducação: trabalho que amplia visão da pessoa;
transformador; construção de valores; trabalho desafiador, que envolve família, sociedade, indivíduo; trabalho de intervenção; mostrar caminhos; trabalho pautado na formação humana e cidadã.
• O que motiva trabalhar com socioeducação: possibilidade de transformar realidades; garantir direitos; resultados e retorno das famílias;
fazer a diferença na vida das pessoas; favorecer potencialidades; poder servir; acreditar nas pessoas.
• O que desmotiva trabalhar com socioeducação: ninguém ouve ninguém; violência; não reconhecimento do trabalho por parte da sociedade e das famílias; falta de profissionais com perfil de socioeducador; salário e falta de verba e de políticas públicas; não valorização;
falta de recursos.
• Perfil do socioeducador: facilitador para que haja transformação; saber ouvir; flexível; pedagogo com olhar para o social; ser graduado e
ter vivência no 3º setor; ser contra olhar assistencialista; ético; apartidário; organizado; criativo; olhar desenvolvimento integral.

c)

10 Organizações que atendem pessoas com Deficiência no Município de São Paulo.
• Entendem por socioeducação: o educar para a vida, para o social,
ensinando regras de convivência. Um trabalho voltado à cidadania, à
inserção social e laboral, em busca da autonomia.
• O que motiva trabalhar com socioeducação: amar o trabalho que
realizam, transformando a vidas das pessoas atendidas. Há realização
pessoal e profissional ao promoverem a garantia de direitos, bem como a integração da família em alguns casos.
• O que desmotiva trabalhar com socioeducação: falta de comprometimento e resistência da família; falta de políticas públicas; pouco resultado; falta de recursos; salário; gestão escolar não inclusiva; não
entendimento do trabalho.
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• Perfil do socioeducador: nível superior; pesquisador; buscar formação contínua; comprometido; ser paciente; manter afetividade; separar pessoal do profissional; saber lidar com frustrações; olhar ampliado para a família; mediador com perfil mais técnico.

d)

32 Organizações que atendem pessoas sem Deficiência no Estado
de São Paulo.

• Entendem por socioeducação: apoio às famílias; medidas para auxiliar
a rede escolar; trabalho preventivo, dar lazer, princípios Cristãos; formação integral; amparar o jovem para encarar o mundo; oficinas para
formação; inserir na sociedade; formação do cidadão; tirar jovens das
ruas e das drogas; rede de proteção ao jovem; atendimento biopsicossocial; trabalho com vulnerabilidade social e familiar; acessibilidade ao
mundo do trabalho; educar para o social; oficinas como direcionamento; ensina a não serem vitimistas, incentiva o melhor dele para conquistar seus objetivos e se transformar; complemento da escola, prever garantia dos direitos; melhorar convivência em sociedade; educar para
o social, educação de base que passa pelos acessos como cultura, lazer, comportamento; serviço ou atividade que ajuda o indivíduo a entender seus direitos e reconhecer o papel da escola; lugar de escuta;
criar espaço de pertencimento e fortalecimento de vínculos.
• O que motiva trabalhar com socioeducação: reconhecimento; paixão pela educação; prevenir situações de violência; resgatar vidas;
diminuir a desigualdade social; proporcionar oportunidades; transformação do adolescente e da família; fazer a diferença na vida de alguém; trabalho confessional, falar de Cristo, trabalhar valores; feedback
positivo das empresas; educar para o trabalho; missão da entidade;
mudança da realidade; desenvolvimento do protagonismo e conhecer direitos; promover inclusão social; realização pessoal; sorriso, o oi,
o abraço, carinho e reconhecimento; os assistidos, garantia de direitos
como lema e amor ao próximo; mostrar caminhos; contribuir para o
acesso aos direitos; poder ser útil; pequenos resultados diários; gerar oportunidades; meu coração, ajudar quem precisa; ver as crianças despertarem para o mundo e ter autonomia.
• O que desmotiva trabalhar com socioeducação: falta de apoio do
governo e do usuário; evasão dos jovens; desvalorização e não reconhecimento do trabalho; falta de políticas públicas; burocratização do
poder público; o sistema que exclui; preconceitos; falta de verba; falta de base educacional e de estrutura familiar; quando não atinge os
objetivos; falta de participação da família, do Estado, da rede e de dinheiro; falta visibilidade; apatia dos jovens; despreparo profissional;
falta de sensibilidade do poder público; falta de recursos; salário e
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falta de apoio e de reconhecimento; quando o jovem escolhe outro
caminho; falta gestão do poder público; precariedade das políticas
públicas e pouco investimento; financeiro, poucos recursos; não ter
supervisão; falta de clareza dos profissionais sobre a SE, descontinuidade dos projetos e fragilidade dos serviços públicos.
• Perfil do socioeducador: qualificação e amor; ser crítico e flexível;
mediador; ser sensível; bem preparado; conhecer realidade onde está inserido; sensibilidade e ampliar o olhar; formação e o coração falar mais alto; criativo; pessoa de garra; respeitar as diferenças; vontade de ajudar; capacitado, curso superior e vontade de aprender;
paciente; cumpridor da ética profissional; ser de ferro e enxergar além
do que se vê; formação pedagógica, especializado; crítico social; sem
preconceito; saber ouvir, eclético; preparo e boa vontade; proativo e
ampla percepção do mundo; pessoas que acreditam no que fazem,
emocionalmente equilibradas e que não surtam; não ser mal humorado, respeitar princípio da moral e da ética; amor no que faz, estudar muito, ter formação e ser bem remunerado; graduação e capacitação em alguma área social; se colocar no lugar do outro.

e)

Oito Organizações que atendem pessoas com Deficiência no Estado de São Paulo.
• Entendem por socioeducação: missão de transformar o olhar da sociedade para a deficiência; ensinamentos básicos para conviver; proporcionar autonomia e senso crítico; inserção do indivíduo na sociedade; desmistificar o preconceito; qualidade de vida; educação global; caminho
para autonomia e independência; olhar o indivíduo biopsicossocial.
• O que motiva trabalhar com socioeducação: paixão; evolução dos
atendidos; ajudar a construir políticas públicas; igualdade de direitos;
perceber que há resultados e gosto do elogio deles; alegria de viver
dos atendidos, melhorar a vida das pessoas.
• O que desmotiva trabalhar com socioeducação: falta de verbas, de
pagamentos e atrasos; desinteresse do poder público; precária participação da família, falta incentivo da organização e de formação continuada, financeiro; preconceito da sociedade, troca de funcionários e
falta de comprometimento; atraso de recursos, burocratização; falta
de comprometimento das famílias; falta de retorno da rede.
• Perfil do socioeducador: especialização e paciência; amor e respeito pelos limites; formação e estudar muito; ter qualificação; formação teórica direcionada para o público com deficiência; identificação
com a causa; ser paciente, observador ético e saber ouvir; “o meu”:
ser criativo, disposto, ter noção sobre desenvolvimento, formação.
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07
CONSIDERAÇÕES
FINAIS

No que se refere ao questionamento sobre o que entendiam por socioeducação, de modo geral as organizações responderam que é educar
para a vida em sociedade mediante atividades que favoreçam a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de preparar para a vida laboral, construindo, assim, autonomia para o exercício
da cidadania. No caso específico das APAEs, há a preocupação com o desenvolvimento de habilidades e competências para “a vida funcional”. Respaldam, de certa forma, o colocado pelas outras organizações que atendem pessoas com deficiência, cuja “missão”, a partir da socioeducação, é a
de “transformar o olhar da sociedade para a deficiência”.
Neste sentido, ressalta-se a ação socioeducativa realizada pelo Departamento de Socioeducação da APAE DE SÃO PAULO, a partir do Projeto
Arte em Movimento. Em suas oficinas, trabalhou-se a imagem corporal e
noções de orientação espacial com jovens com Deficiência Intelectual, por
meio de um ensaio fotográfico composto por retratos artísticos de pessoas com e sem Deficiência Intelectual, resultando na exposição “Mostrando Nós”. Nessa exposição, cujo principal objetivo foi mostrar que a deficiência invariavelmente é potencializada pelo olhar de quem a vê, não se
imprimiu legenda ou identificação aos retratos, propiciando a dúvida em
relação às (in)certezas e às limitações (GAMERO, C.U.; SANCHES, E.; SILVA, G.H. da.; ARAÚJO, M.C.C., 2016).
Considerando a noção conceitual de socioeducação que norteia esta

educação de base
que passa pelos
acessos como
cultura, lazer,
comportamento

pesquisa, apresentada na parte teórica, pode-se dizer que as organizações que atendem pessoas sem deficiências estão próximas dessa noção
ao conceberem a socioeducação como uma “educação de base que passa pelos acessos como cultura, lazer, comportamento”, que se dá pelas atividades que ajudam o indivíduo a entender seus direitos, incluindo o reconhecimento sobre o papel da escola na formação do sujeito. Aproximando
um pouco mais, consideram-na como lugar de escuta, espaço de pertencimento e fortalecimento de vínculos, principalmente os familiares.
Não foi contemplado, ou talvez não tenha ficado claro no entendimento sobre a socioeducação, um conteúdo que abordasse a importância da
construção metodológica de trabalho, cuja característica principal é a sistematização e avaliação das ações realizadas, fundamentadas em alguma
teoria, destituindo, assim, a ideia de ações homogeneizantes desprovidas
de reflexão crítica. A socioeducação, como um conjunto de ações que busca minimizar a situação de vulnerabilidade social de pessoas apartadas do
exercício pleno da sua cidadania, requer uma prática sistematizada e validada em sua eficiência, o que só é possível quando aliada a pressupostos
teóricos que possam atribuir algum sentido ao que se planeja e se realiza
na prática cotidiana (SILVA, 2009).
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Sobre a motivação e a desmotivação para a realização da socioeducação, pode-se dizer, também de modo geral, que a esfera emocional predomina nas manifestações das organizações pesquisadas, acentuando a
dicotomia entre o modelo médico, que geralmente privilegia os cuidados
físicos, e o modelo social que, por sua vez, privilegia os aspectos emocionais do sujeito, desconsiderando sua totalidade. Amor e paixão, satisfação
pessoal, gostar de elogios dos atendidos, sorriso, abraço, carinho e reconhecimento, pequenos resultados diários, poder ser útil e fazer a diferença na vida das pessoas foram colocações recorrentes, juntamente com a
ideia de “missão”. Houve, também, manifestações da prática voltada para desmistificação de preconceitos, a busca por garantias de direitos e autonomia para a cidadania. Ainda, como missão atribuída a APAE DE SÃO
PAULO, a garantia de defesa para a pessoa com deficiência e sua família,
ao oferecer atendimento que qualifica as potencialidades dos atendidos.
Quando questionadas sobre o que as desmotivam no exercício da socioeducação, a escassez de recursos financeiros, materiais e estruturais ganharam destaque no discurso das organizações, juntamente com o descaso
dos governantes e políticas públicas não efetivas. Recorrentemente, foram
apontados o não comprometimento das famílias e, às vezes, dos próprios
atendidos com o trabalho desenvolvido. No caso específico das APAEs, houve o manifesto sobre a falta de entendimento e de investimentos das empresas para inclusão no trabalho, acentuando certo descaso com a Deficiência
Intelectual, respaldados, por sua vez, pelo preconceito e discriminação.
A falta de investimento em capacitação também foi apontada, acentuando a precarização na construção e desenvolvimento das ações voltadas
às especificidades do público atendido. Desse modo, não menos importante foram as manifestações de ausência de incentivo à formação continuada,
resultando na falta de profissionais com perfil de socioeducador, comprometendo, assim, a qualidade e efetividade do trabalho realizado.
Esses dados corroboram as características que Silva (2009) elencou
em seu estudo sobre a construção de identidade que o educador social
(socioeducador) vem construindo na prática. Destacam-se a insatisfação,
a frustração e o não se sentir reconhecido e respeitado, levando aos sentimentos de desvalorização e de impotência, o que, não raramente, reforça um discurso mobilizado pela falta que, por sua vez, parece sustentar a
queixa instaurada.
Em se tratando do perfil do socioeducador, as organizações apontaram algumas características que consideram fundamentais, dentre elas a
criatividade, flexibilidade, ser paciente, saber ouvir, amor no que faz, ético,
saber lidar com frustrações, olhar ampliado para a família, formação universitária e ser um mediador proativo com perfil mais técnico. Reiteram a
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importância da formação continuada e, nas especificidades das APAEs,
encontra-se a necessidade de ter uma visão ampliada da educação, assim
como atualizar-se, enxergar além da deficiência, resiliência e ter as seguintes competências: “científica (conhecer o que faz), técnica (como faz) e
humana (gostar do que faz)”.
Como síntese desse perfil, pode-se pensar a mediação de Vigotski
(2003), quando este diz que um bom mediador é aquele que, sendo mais
experiente, é capaz de reconhecer e intervir na zona de desenvolvimento
proximal do seu aluno, neste caso do atendido, para a realização de uma
tarefa. O foco da intervenção mediadora está nas potencialidades do sujeito, ou seja, naquilo que ele é capaz de alcançar e realizar com a ajuda do
outro. Não se investe, desse modo, naquilo que o sujeito já é capaz de fazer sozinho, o que é determinado por meio da solução independente de
problemas, mas sim no que está por vir, caracterizado pelo seu nível de
desenvolvimento potencial para a solução de problemas, contando com a
colaboração de um mediador mais capaz.
Quando se fala na formação para a socioeducação, é importante esclarecer que no Brasil, diferentemente de alguns países Europeus, como Espanha e Alemanha por exemplo, não há essa graduação. Desse modo, a
socioeducação é vista como uma função que pode ser desenvolvida por
profissionais das mais diversas áreas, como foi possível perceber nos dados coletados, destacando o Serviço Social, a Psicologia e Terapeuta Ocupacional (Eixo 3-B). A formação em Ensino Médio também tem habilitado
o exercício da socioeducação.
Questiona-se, a partir dos dados, a forma pela qual a socioeducação
vem sem desenvolvida. Não havendo uma formação específica para a socioeducação, muito provavelmente as ações são desenvolvidas com base na formação acadêmica de cada profissional, aproveitando-se de metodologias já prontas, desconsiderando, não raramente, as especificidades
do público atendido. Há de se considerar, nesse trabalho, que cada sujeito é único em sua subjetividade, o que exige do socioeducador um olhar
que vá além das mazelas sociais quando atua com as pessoas em situação
de vulnerabilidade social, e que vá além da deficiência na atuação junto às
pessoas com Deficiência, a Intelectual, por exemplo.
Desse modo, reitera-se a importância de um processo de supervisão
formativa como parte da formação contínua do socioeducador, cuja principal característica é oferecer um espaço de escuta propiciador da reflexão crítica sobre as ações desenvolvidas na sua prática cotidiana. Fomenta-se, assim, a possibilidade de construções metodológicas mais próximas
da realidade vivida, ao direcionar o olhar do socioeducador às potencialidades e não às carências instauradas (SILVA, 2015).
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Esta pesquisa mostrou que há boa perspectiva em relação ao desenvolvimento da socioeducação. Ao se evidenciarem a falta de formação especializada e a necessidade de capacitação contínua manifestada pelas
organizações participantes, abre-se a possibilidade dessa oferta mediante
cursos de capacitação e especialização, além da supervisão formativa. Afinal, realizar a socioeducação não é tarefa das mais fáceis, pois exige do socioeducador a capacidade de investir nas potencialidades dos atendidos
em detrimento das carências, inclusive as suas.
Essa exigência, de certo modo, ratifica a necessidade de investimento na formação do socioeducador, com a finalidade de aprimorar a capacidade crítica e reflexiva frente suas ações cotidianas, fato imprescindível
na construção da sua autonomia para o exercício da prática socioeducativa junto às pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente as famílias, bem como junto às pessoas com Deficiência Intelectual.
No caso desta pesquisa, cujo objetivo principal foi conhecer e apresentar a prática socioeducativa desenvolvida por Organizações que atendem
crianças e adolescentes com e sem Deficiência Intelectual no Estado e Município de São Paulo, conclui-se que o olhar voltado para os casos de deficiência, como a Intelectual por exemplo, tem de estar desprovido da dicotomia ainda presente entre o modelo médico e o modelo social. É preciso ver
e atender o sujeito em sua totalidade, o que só é possível com a construção
de ações prospectivas voltadas ao desenvolvimento de potencialidades.
Ainda, como fator preponderante para o reconhecimento e valorização da socioeducação, faz-se necessário o registro e a sistematização das
ações realizadas, condição fundamental para descolá-las do senso comum. Pois, é justamente esse registro que pode tornar uma ação metodologia de trabalho, cujas características básicas são: uma boa justificativa,
objetivo claro, como será realizada e analisada, além da avaliação de todo o processo, incluindo o resultado. Se o resultado atender a proposta da
ação, contando com uma fundamentação teórica, ela (a ação) poderá se
tornar uma metodologia norteadora de novas ações, desde que asseguradas as especificidades do novo público a ser atendido.
Por fim, a queixa que permeia a socioeducação e geralmente leva à certa
mesmice nas ações, pode ser um fator mobilizador para a construção de novas iniciativas, desde que, como colocado ao longo desta pesquisa, haja o investimento na formação continuada do socioeducador, sendo a supervisão formativa uma modalidade que, ao oportunizar a reflexão crítica sobre a prática
e na prática, implica, necessariamente, colocar em movimento, principalmente
o olhar para a socioeducação. Afinal, a forma como se olha para um fenômeno
faz a diferença, o que remete à afirmação de que a socioeducação tem de ser
vista como direito e deveres, e não como um favor forjando cidadania.
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