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aspectos neuropsiquiátricos e pedagógicos.

Coordenação Técnica
Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto, 
médica do Departamento de Neurologia 
e Neurocirurgia da Unifesp, graduada pela 
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), 
neurologista com residência médica pelo Hospital 
das Clínicas da FMUSP, mestre e doutora em 
Medicina (área de concentração Neurologia) pela 
FMUSP, pós-doutoramento na Harvard University 
(2010).

Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO
UNIDADE VILA CLEMENTINO

Rua Loefgren, 2109 – Vila Clementino 
São Paulo – SP

Tel.: (11) 5080-7007 – instituto@apaesp.org.br

Informações: (11) 5080-7007 (Marcela)
instituto@apaesp.org.br

Inscrições: Março de 2018
Presencial – 600h/aula

Deficiência Intelectual:
aspectos neuropsiquiátricos, 

pedagógicos e inclusivos

PÓS
G R A D U A Ç Ã O

Faça sua 
inscrição

Pós Graduação 2ºSem_Revista DI-3.indd   1 07/12/2017   13:55:16

Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO
UNIDADE VILA CLEMENTINO

Rua Loefgren, 2109 – Vila Clementino 
São Paulo – SP

Tel.: (11) 5080-7007 – instituto@apaesp.org.br

CONHECIMENTO PARA
 TODA A VIDA

Faça sua 
inscrição

FEVEREIRO
• Teste do Pezinho - Vínculo, desenvolvimento e 
inserção social na Triagem Neonatal

• Práticas de Inclusão Profissional de Pessoas 
com Deficiência Intelectual

MARÇO
• Envelhecimento e Deficiência Intelectual: 
atualidades, principais demandas e desafios

• TDAH  - Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade: teoria e prática

ABRIL
• TEA - Transtorno do Espectro Autista

MAIO
• Práticas Pedagógicas na Inclusão da Pessoa 
com Deficiência Intelectual

JUNHO
• Psicomotricidade e Inclusão

JULHO
• CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade

Calendário de cursos 
2018 • 1º SEMESTRE

Anúncio Curso 2018_Revista DI 12-2.indd   1 01/12/2017   11:43:02



1REVISTA DI  •  NO 12  •  2017

Conteúdo
Revista Deficiência Intelectual • DI  Ano 7, Número 12 • Julho/Dezembro 2017

48 di RESPONDE

ARTIGOS

ENSAIOS

RELATO DE CASO

44

14
Independência, autonomia e empoderamento 
da pessoa com deficiência
Romeu Kazumi Sassaki

26
Inclusão profissional e interação social 
de pessoas com Deficiência Intelectual
José Leon Crochick, Viviane Borges Dias, Sandra da Cunha Cirillo, 
Cíntia Copit Freller, Alex Sandro Corrêa, Fabiana Duarte de Sousa Ventura, 
Alessandra Latorraca

32
Desenvolvimento social e inclusão de pessoas 
com deficiência
Marta Gil

Resultados de um projeto piloto em Educação 
Inclusiva em Santana do Parnaíba, SP
Ivone Santana, Isadora Pimenta

4
A condição limiar dos trabalhadores com Deficiência 
Intelectual no mercado de trabalho: um retrato singular
Carlos Veloso da Veiga

18
A Socioeducação para crianças e adolescentes com 
Deficiência Intelectual: Resultados de uma pesquisa
Gerson Heidrich da Silva, Edinete Nogueira de Sousa, Renata Zeigler Ananias, 
Laura Guilhoto

36
Hacia la inserción socio-laboral desde la planificación 
de apoyos en los servicios sociales y educativos
Antonio Manuel Amor González, María Fernández Sánchez, 
Virginia Aguayo Romero, Miguel Ángel Verdugo Alonso



Empregabilidade: 
Avanços e desafios 

O direito ao trabalho é assegurado na Consti-
tuição Federal de 1988 a todos os brasileiros, 
não apenas a um grupo específico da popula-
ção. No entanto, ainda não é uma realidade na 
vida de muitos brasileiros com algum tipo de 
deficiência. A fim de reforçar esse direito, a Lei 
n. 8.213, de 24 de julho de 1991, determina em 

seu artigo 93 que empresas com 100 ou mais empregados reservem o percentual 
de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados.

No Brasil, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, de acordo 
com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 
Entretanto, apenas 403.255 estão no mercado formal de trabalho e, desse total, 
apenas 8% são pessoas com Deficiência Intelectual (DI), segundo a Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2015. Os números comprovam que, na 
prática, o mercado de trabalho precisa evoluir e garantir a igualdade de oportuni-
dades com equidade para todos os brasileiros, especialmente as pessoas com DI.

Vários argumentos são usados para evitar a contratação de pessoas com 
deficiência, como o fato de que não haveria pessoas com deficiência em 
número suficiente para o preenchimento das vagas, a suposta incapacidade 
de tais pessoas para ocuparem os cargos oferecidos, a igualmente suposta pre-
ferência pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) em vez de uma vaga 
no mercado formal de trabalho e a periculosidade do ambiente de trabalho. 

Com os objetivos de enriquecer as discussões acerca da empregabilidade 
e esclarecer alguns dos inúmeros mitos relacionados à população com DI, os 
artigos desta edição permitem a reflexão a respeito do processo de inclusão 
laboral, do desconhecimento das habilidades e competências dessas pessoas, 
dos recursos existentes, da importância da valorização da diversidade humana 
e do entendimento de que incluir é mais do que oferecer uma oportunidade 
de emprego, é garantir condições para o desempenho das atividades possibili-
tando ao indivíduo a plena integração na sociedade.

Há avanços significativos em relação ao processo de inclusão, mas tam-
bém persistem barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas e, 
sobretudo, atitudinais, à qualidade do emprego oferecido às pessoas com DI e 
ao desenvolvimento profissional dessa parcela da população. 

Esperamos que os artigos desta edição temática contribuam para aperfei-
çoar os processos relacionados à empregabilidade das pessoas com DI, para 
esclarecer empregadores, familiares e profissionais envolvidos nesse processo e 
para ampliar a qualidade e a dimensão da inclusão profissional dessa parcela sig-
nificativa da sociedade.

A todos, boa leitura! 
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Somos reflexo 
das nossas 
atitudes. Eles 
também são.

A APAE DE SÃO PAULO 
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a inclusão de jovens com 
Deficiência Intelectual 
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desenvolvimento 
de suas potencialidades. 
Contrate uma pessoa 
com Deficiência Intelectual.  
A sua atitude tem um imenso 
reflexo e muda a vida de 
muita gente.

Para tirar suas dúvidas, envie e-mail 
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A condição limiar dos trabalhadores com 
Deficiência Intelectual no mercado de 
trabalho: um retrato singular
Entrevistas com empregadores de Portugal evidenciam a não 
participação, a exclusão, a desqualificação, a invisibilidade e o 
isolamento das pessoas com Deficiência Intelectual nos locais de trabalho
Carlos Veloso da Veiga1

1Professor do Departamento de Sociologia e pesquisador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (UMINHO).

RESUMO: Este artigo retrata os processos de inclusão profissional dos trabalhadores com Deficiência Intelectual (DI) no 
mercado de trabalho em Portugal, com base nos testemunhos de 30 empregadores de pessoas com DI, cujos contratos de trabalho 
se mantêm há vários anos em vigor. A aceitação das pessoas com DI no seio das organizações empregadoras se compõe de rejeições, 
contradições, ambiguidades e dualidades que permitem considerar que a inclusão completa de facto não acontece, ficando esses 
trabalhadores num estado permanente de transição, nem verdadeiramente incluídos, nem completamente excluídos, no umbral 
do mundo do trabalho e da participação social. As contradições, paradoxos e dualismos que definem a condição limiar das pessoas 
com DI não decorrem de uma separação institucionalizada, mas da negação prática de um estatuto social equivalente aos dos 
outros atores sociais com quem partilham os tempos e espaços de trabalho. 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Limiaridade; Mercado de trabalho; Contrato de trabalho sem termo.
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Como sabemos, a inclusão profissional é um dos princi-
pais objetivos da maioria dos membros da sociedade 
atual, sejam ou não pessoas com Deficiência Intelectual 
(DI) ou de qualquer outro tipo. Digamos que as polí-

ticas públicas e as práticas de formação profissional e apoio ao 
emprego atingem o seu sucesso quando as pessoas que delas se 
beneficiam conseguem obter um emprego e manter-se nele ao 
longo do tempo, se for essa a sua vontade. Neste artigo inten-
tamos retratar os processos de inclusão profissional dos traba-
lhadores com DI no mercado de trabalho, a partir do conceito 
de limiaridade. Fazemo-lo com base nos testemunhos dos 
empregadores e outros responsáveis das organizações (aqui 
genericamente denominados empregadores) que contrataram 
pessoas com DI por meio da celebração de contratos de traba-
lho sem termo. Não se trata, portanto, de emprego temporário 
ou a tempo parcial. Esses trabalhadores (homens e mulheres) 
sobre quem se pronunciaram os empregadores foram contra-
tados como efetivos nas mesmas condições dos demais traba-
lhadores, em termos formais de direitos e deveres profissionais. 

Vale a pena relembrar que, tal como é sobejamente reco-
nhecido, o exercício de uma atividade profissional é um dos 
fatores que contribui mais eficazmente para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência (EKLUND; 
HANSSON; AHLQVIST, 2004). Ter um emprego remune-
rado fornece as melhores oportunidades de reconhecimento 
social, contribuindo para a inclusão social e pertença a um 
coletivo e, mais especificamente, para ser reconhecido pelo 
contributo das suas habilidades pessoais para o bem-estar cole-
tivo, reconhecimento esse que sustenta a própria autoestima 
dos indivíduos (HONNETH, 2000). A inclusão profissional 
alimenta também os sentimentos de autocontrole e autorrea-
lização, devendo funcionar, no caso das pessoas com deficiên-
cia, em termos pessoais como meio de empoderamento ou 
emancipação e, em termos sociais, de acionamento dos senti-
mentos de estar na posse de um estatuto socialmente valori-
zado (PROVENCHER et al., 2002; CORBIÈRE; MERCIER; 
LESAGE, 2004). Além disso, exercer um trabalho remunerado 
significa aceder a uma identidade profissional, possibilitando 
a perda da identidade estigmatizada que tende a ser atribuída 
às pessoas que não contribuem para o bem-estar geral. Exercer 
uma profissão oferece ainda oportunidades de contatos e rela-
cionamentos sociais, fora do âmbito familiar, criando espaço 
à criação de relações de simples conhecimento, companhei-
rismo, amizade ou amorosas.

Neste artigo, é nosso propósito contribuir para uma melhor 
compreensão da situação das pessoas com DI incluídas no mer-
cado de trabalho “normal” ou “aberto”, a partir da forma como 
os empregadores percepcionam a sua presença e participação 

nas organizações empregadoras em Portugal. Em concreto, 
pretendemos mostrar que a inclusão profissional desses traba-
lhadores estagnou na condição limiar com base na percepção/
opinião dos empregadores sobre um conjunto de fatores rela-
cionados com o trabalho que realizam e com os coletivos de 
trabalho de que fazem parte. Procuramos mostrar que a acei-
tação da sua presença no seio das organizações empregadoras 
se compõe de várias rejeições, contradições, ambiguidades e 
dualidades que permitem considerar que a inclusão completa 
de facto não acontece, ficando esses trabalhadores num estado 
permanente de transição, nem verdadeiramente incluídos nem 
completamente excluídos, no umbral do mundo do trabalho 
e da participação social.

Portanto, procuramos mostrar que os trabalhadores com 
DI ocupam uma posição periférica no interior dos sistemas 
relacionais e de trabalho das organizações empregadoras. 
Faremos isso recorrendo a vários exemplos que evidenciam a 
não participação, a exclusão, a desqualificação, a invisibilidade 
e o isolamento, nos tempos e espaços de vida quotidiana nos 
locais de trabalho. O nosso principal argumento vai no sentido 
de que as contradições, paradoxos e dualismos que definem 
a condição limiar não decorrem de uma separação institucio-
nalizada, mas da negação prática de um estatuto social equi-
valente aos dos outros atores sociais com quem partilham os 
tempos e espaços de trabalho. Isso mostra como os trabalha-
dores em questão flutuam nos interstícios da estrutura social, 
estão na limiaridade, que é, em rigor, como se deve designar 
a configuração social específica que caracteriza a presença de 
pessoas com DI no mercado de trabalho.

Mobilizando o conceito de limiaridade para retratar a situa-
ção dos trabalhadores com DI no mercado de trabalho, pre-
tendemos também obter algumas pistas para a melhor com-
preensão e explicação dos processos de inclusão profissional 
que os envolvem.

A TEORIA DA LIMIARIDADE
Como marco teórico da nossa reflexão, recorremos a Arnold 
Van Gennep (1981) e ao seu modelo de sequência de passa-
gem para analisar o processo de inclusão profissional como um 
itinerário de passagem, caraterizado por um conjunto de con-
tradições, paradoxos e dualismos que dão mostras de como a 
perda do estatuto anterior, o de pessoas potencialmente excluí-
das do mercado de trabalho devido à deficiência, não conduz 
necessariamente à aquisição de um novo estatuto de pessoas 
socialmente incluídas. Ou seja, a inclusão efetiva nas organi-
zações em que trabalham (e fora delas) continua por reali-
zar, permanecendo assim na designada por condição limiar. 
Nesse sentido, assumimos que os quotidianos da vida laboral 
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são espaços sociais em que a inclusão cruza com a exclusão, 
fazendo-se sentir fatores que são o resultado do modo como 
a sociedade encara a deficiência sob a forma de várias práticas 
e representações. Fatores que, no essencial, advêm das crenças 
socialmente instituídas que colocam as pessoas com deficiência 
à margem da produção de relações sociais tidas como adequa-
das e que impelem os antagonismos culturais existentes entre 
a deficiência e a normalidade a manifestarem-se também nos 
argumentos que os atores tecem a propósito da sua presença 
e participação nas organizações de trabalho. 

Para compreender e explicar a condição limiar dos tra-
balhadores com DI, o que tentaremos retratar com base nas 
percepções/opiniões recolhidas pela análise de conteúdo dos 
testemunhos dos empregadores, apoiamo-nos também no 
antropólogo Robert Murphy (1990), que usou o conceito 
de limiaridade de Arnold van Gennep (1981) para explicar a 
situação das pessoas com deficiência em todas as sociedades. 
De acordo com o conceito, essas pessoas estão num estado 
de suspensão social, permanecem num limbo de indefinição 
e ambiguidade, colocadas perpetuamente entre a inclusão e a 
exclusão (BLANC, 1999; CALVEZ, 2000; GARDOU, 1996; 
2000; 2001; GILLIAN, 1998; TURNER, 1990). Por exem-
plo, ao ingressarem no mercado de trabalho, as pessoas com 
DI saem da condição de pessoas excluídas do mercado de tra-
balho, mas não são completamente incluídas nas organizações 
que as contrataram. Encontram-se na situação de passagem 
da exclusão para a inclusão, vivem em rigor num estado de 
suspensão social, na medida em que, hipoteticamente, tanto 
podem regressar à anterior situação de exclusão como serem 
efetivamente incluídas. 

Recorde-se que o conceito de limiaridade surgiu como alter-
nativa ao uso do conceito de estigma desenvolvido por Erwin 
Goffman (1975), o qual tem sido bastante usado nos estudos 
relacionados com a deficiência. Nesses casos, o uso do con-
ceito de estigma vale pela sua acepção social, permitindo olhar 
a deficiência como relação social e não como uma mera marca 
física, mental ou social reveladora dessa condição. Tal acepção 
permitiu passar das representações comuns da deficiência para 
o campo da análise sociológica, ainda que inscrevendo a defi-
ciência no campo do desvio social e classificando as pessoas 
com deficiência como desviantes sociais. 

A ideia de limiaridade foi introduzida no campo da antro-
pologia por Arnold Van Gennep (1981) que descreveu os ritos 
de passagem, tais como a entrada na maioridade e o casamento, 
como tendo uma estrutura dividida em três partes: separa-
ção, limiaridade e reintegração. Para lhe dar expressão, Robert 
Murphy (1990) implicou a comunidade na transformação da 
condição de alguns dos seus membros, os quais passam de um 

estado a outro em três fases. O iniciado (pessoa sujeita ao ritual) 
é primeiramente despojado do estatuto social que tinha antes 
do ritual, passa por um período de transição para, finalmente, 
adquirir um novo estatuto, reintegrando-se na sociedade. 

Alain Turner (1990, p. 54) clarifica as três fases atrás iden-
tificadas da seguinte forma: 
1. Fase de separação do sujeito do grupo social (os indivíduos 

são isolados da sociedade); 
2. Fase limiar, que se situa no limite entre o mundo dos valores 

pragmáticos e o dos valores ideais da communitas perfeita, 
que dá testemunho do(s) paradoxo(s) que precede(m) a 
transformação final (os indivíduos são instruídos ou edu-
cados, preparados para renascerem); 

3. Fase de agregação ou incorporação completa do sujeito no 
grupo, fase na qual adquire os direitos e deveres de ordem 
estrutural por transitar com sucesso da fase limiar (reinte-
grados na sociedade com um novo estatuto social). 

Na condição limiar as pessoas estão ocultas para os res-
tantes membros da sociedade, na situação que Alain Turner 
(1990) designa de “invisibilidade estrutural”, e por via disso 
são facilmente prescindíveis. Sendo uma situação ambígua, as 
pessoas com deficiência são alvo de atitudes e práticas sociais 
excludentes, dado que a situação de sujeito em condição limiar 
as torna simbolicamente invisíveis, ou seja, não estão “nem 
verdadeiramente vivas, nem verdadeiramente mortas, nem 
verdadeiramente excluídas, nem verdadeiramente incluídas” 
(RAVAUD; STIKER, 2000, p. 2).

Por conseguinte, assumimos que, após a entrada no mer-
cado de trabalho e durante o período que medeia a “separa-
ção” e a “reintegração”, as pessoas com deficiência permanente, 
como será o caso das pessoas com DI, ficam no estado limiar, 
no umbral, no limbo social, dado que a “passagem” não tem o 
sucesso esperado. Por outras palavras, nunca chegam a ser com-
pletamente incluídas nos coletivos de trabalho das organizações 
que as contrataram como seus trabalhadores. Digamos que, 
tal como intenta fazer Robert Murphy (1990), também aqui 
intentamos deslocar a análise do plano individual para o plano 
das relações sociais e dos próprios fundamentos e funciona-
mento das estruturas sociais e culturais1. 

METODOLOGIA
Analisaram-se entrevistas semidiretivas a 30 empregadores 
de pessoas com DI, cujos contratos de trabalho se mantêm 

1Acrescente-se que a limiaridade também pode ser entendida como um 
estado marginal. Ou seja, algumas pessoas não têm espaço nas classifica-
ções sociais existentes, pelo que não podem tomar parte das trocas sociais 
comuns. Estão nas margens da vida social.
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há vários anos em vigor. As entrevistas, com duração de 20 a 
30 minutos, realizaram-se nas instalações das organizações. 
Foram gravadas, tendo-se obtido expressa autorização dos 
entrevistados para o efeito. Posteriormente foram transcritas 
integralmente para serem analisadas no seu conteúdo, segundo 
as regras que se aplicam à análise de informação de tipo qua-
litativo (GUERRA, 2006).

Os trabalhadores com DI sobre quem se pronunciaram os 
empregadores realizaram cursos de formação profissional e 
receberam apoio público ao emprego, nos termos das políticas 
sociais de reabilitação profissional das pessoas com deficiên-
cia do estado português. Na verdade, a percepção/opinião dos 
empregadores tem sido identificada como um relevante fator 
para a contratação de pessoas com deficiência e sua continui-
dade ao longo do tempo (HERNANDEZ; KEYS; BALCAZAR, 
2000; LENGNICK-HAL; GAUNT; KULKARNI, 2008; 
FRASER et al., 2011).

Por um lado, sabemos que a vontade dos empregadores é 
determinante no sucesso da contratação e na sua continuidade 
(VEIGA, 2014, p. 107-187) e, por outro lado, a literatura mos-
tra-nos que os empregadores não têm um único olhar, não são 
unânimes na forma como percebem a inclusão profissional das 
pessoas com deficiência. Parece existir alguma variabilidade, 
seja na forma como aceitam contratar, seja na maneira como 
gerem a inclusão propriamente dita nos coletivos de trabalho 
(COLELLA; STONE, 2005, p. 227-253; WANG; BARRON; 
HEBL, 2010; COPELAND et al., 2010). Os trabalhadores 
sobre os quais os empregadores entrevistados se pronunciaram 
foram considerados formal e legalmente pessoas com DI (leve 
ou moderada), ou seja, foi nessa condição que foram recruta-
dos pelas organizações empregadoras. Tal atribuição significa 
que, antes da inclusão profissional, lhes foram reconhecidos: 
1. níveis de funcionamento cognitivo globalmente inferior à 

média das restantes pessoas, sobretudo se aferidos com as 
pessoas das mesmas idades e que vivem nos mesmos meios 
socioculturais; 

2. esse menor nível cognitivo é acompanhado de uma redu-
ção das capacidades de adaptação às exigências da vida 

quotidiana, fazendo-se sentir com especial incidência nas 
atividades educativas e de trabalho. 

Portanto, ainda que cada caso concreto seja único e dife-
rente dos restantes, os trabalhadores sobre quem os entrevista-
dos se pronunciaram terão algumas dificuldades na compreen-
são e análise das situações vividas, integração de experiências 
e conhecimentos, interpretação e retenção de informações e 
algumas dificuldades comunicativas acrescidas. Tais déficits 
de capacidade cognitiva tendem a impedir a generalização, 
o manejo de conceitos abstratos, a síntese da informação, a 
transferência das aprendizagens e a memorização. Reduzem-se 
pois as necessárias aptidões para ler, escrever, calcular, orien-
tar ou resolver problemas de forma considerada socialmente 
satisfatória. Operações como usar o dinheiro, fazer escolhas, 
mobilizar-se no espaço, estabelecer relações de amizade ou 
amorosas tornam-se complicadas de realizar, exigindo-se em 
muitos casos a intervenção de outras pessoas. Outras limita-
ções das pessoas com DI respeitam às habilidades adaptativas 
nas áreas de comunicação, autocuidado, habilidades domésti-
cas, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, 
autonomia, saúde e segurança, educação formal, funcionais, 
lazer e trabalho. Em suma, a sua capacidade de responder efi-
cazmente a determinadas exigências da vida quotidiana pode 
estar comprometida.

Recordemos que, independentemente de a origem ser 
congênita, devido a acidente ou mesmo associada a deficiên-
cia física ou distúrbio neurológico, a DI afeta a aprendizagem, 
a memória, a resolução de problemas com alguma complexi-
dade, o planejamento da vida quotidiana e, no geral, a realiza-
ção de tarefas ou atividades de tipo cognitivo. Porém, como 
as pessoas com DI podem ser, e são, bastante diferentes umas 
das outras, as suas capacidades podem variar de modo signifi-
cativo em função de numerosas variáveis de contexto de vida 
de cada uma, sejam pessoais, familiares, sociais e ambientais2. 

2Para uma compreensão mais aprofundada do conceito de Deficiência Intelectual 
e suas limitações, consultar AAIDD (2010).

Após a entrada no mercado de trabalho e durante o período que medeia a 
“separação” e a “reintegração”, as pessoas com deficiência permanente, como 
será o caso das pessoas com DI, ficam no estado limiar, no umbral, no limbo 

social, dado que a “passagem” não tem o sucesso esperado
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APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Todos os trabalhadores com DI sobre quem os empregadores 
entrevistados se pronunciaram frequentaram ações de forma-
ção profissional em organizações de reabilitação profissional 
para pessoas com deficiência. Podemos considerar que o iní-
cio simbólico do “ritual” que os levará à condição limiar acon-
tece aquando da sua admissão como formandos nas referidas 
organizações, momento em que ganha forma a perspectiva de 
perderem as suas identidades deterioradas, enquanto sujeitos 
estigmatizados e potencialmente alvo dos preconceitos e este-
reótipos associados às pessoas com deficiência. 

Contudo, a entrada na condição limiar começa de facto 
a estruturar-se justamente nas expectativas formadas pelos 
empregadores aquando da tomada de decisão de contra-
tar, e consolida-se quando os contratos de trabalho passam 
de provisórios a definitivos (contrato sem termo). É nesse 
momento que se dá perda do estatuto anterior de pessoas 

potencialmente excluídas do mercado de trabalho devido 
à deficiência. Termina, por assim dizer, o “ritual” que se 
desenvolve durante o período de tempo que medeia entre a 
admissão nas organizações empregadoras e a concretização 
da contratação em termos formalmente definitivos. Trata-se 
do período tido como experimental, durante o qual é testada 
a sua capacidade de adaptação ao sistema social das organi-
zações, às condições de trabalho e às atribuições do posto 
de trabalho. Durante esse tempo, os trabalhadores com DI 
submetem-se a um conjunto de práticas relacionais e produ-
tivas que farão a demonstração de que estão ou não aptos a 
transitar em definitivo para o estatuto de trabalhadores efe-
tivos das organizações empregadoras, ou seja, a poder teori-
camente considerar-se que foram incluídos como membros 
completos dessas organizações.

Porém, a obtenção de um contrato de trabalho efetivo é 
apenas mais uma etapa do processo de inclusão profissional 
(e social). Para que a transição da exclusão para a inclusão 
efetivamente aconteça, é fundamental que a presença das 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho não seja 
marcada por eventos não inclusivos persistentes. A esse 
propósito, vários exemplos, que a análise de conteúdo dos 
discursos dos empregadores revelou, mostram que a passa-
gem dos trabalhadores à fase de agregação ou incorporação, 
i.e., a sua inclusão como membros completos ou integrais 
das organizações empregadoras, não acontece. Referimo-
nos à passagem à fase que representaria a aquisição dos 
direitos e deveres de ordem estrutural resultantes do facto 
de transitarem com sucesso do estado limiar (que levaria 
à sua reintegração na sociedade com uma nova identidade 
social). Ou seja, essas pessoas, ao permanecerem na condi-
ção limiar, estão como que ocultas para os restantes mem-
bros da sociedade, na tal situação que Alain Turner (1990) 
designa de “invisibilidade estrutural” e por via disso são 
facilmente prescindíveis. Por estarem numa situação ambí-
gua, as pessoas com deficiência são alvo de atitudes e práti-
cas sociais excludentes, dado que a situação de sujeito em 
condição limiar as torna invisíveis. Portanto, terminado o 
“ritual” com a concretização formal da contratação em ter-
mos definitivos, manifestam-se os fatores que dão corpo à 
condição limiar para onde transitam e onde tenderão a per-
manecer por tempo indefinido. Desde logo, por se obser-
var que a sua aceitação nas relações de trabalho se faz, para-
doxalmente, umas vezes por meio da diferenciação, outras 
pela aproximação do seu desempenho produtivo ao dos 
restantes colegas de trabalho sem deficiência reconhecida. 

Nos primeiros casos, ganham destaque as hipotéticas con-
sequências socialmente positivas da inclusão das pessoas com 
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deficiência no mercado de trabalho, que sustentam que deve 
haver tolerância perante as debilidades evidenciadas, a qual 
passa a ser praticada de forma sobreprotetora e paternalista 
por responsáveis e colegas de trabalho. Alguns trabalhado-
res com DI tornaram-se, por assim dizer, em “mascotes” das 
organizações empregadoras, de quem se espera, sobretudo, 
que mantenham uma boa capacidade de adaptação aos cole-
tivos de trabalho e um desempenho aceitável em uma ou duas 
tarefas simples, rotineiras e repetitivas, ou seja, passaram a ser 
socialmente reconhecidos como trabalhadores incompletos. 
Consequentemente, a justificação para a continuidade dos 
contratos de trabalho passa a dar mais destaque ao empenho 
e à vontade de fazer as coisas bem-feitas e menos às avaliações 
do desempenho profissional. 

No segundo caso, talvez por as expectativas quanto ao 
desempenho serem mais elevadas, a tolerância dos coleti-
vos de trabalho para com os trabalhadores com DI não tem 
o mesmo nível de intensidade. Nesses casos o desempenho 
profissional é julgado no pressuposto de ter de ser muito 
semelhante ao dos restantes colegas em termos de produ-
tividade, algo que, com uma ou outra excepção, a maioria 
não consegue alcançar. Logicamente, face às debilidades 
reveladas, as diferenças vêm de cima, criando atritos nas 
relações de interação social nos coletivos de trabalho, que 
também podem resultar de algumas tentativas de dotar as 
pessoas de competências para realizarem tarefas mais com-
plexas ou com maior rapidez de execução e precisão saí-
rem frustradas. Digamos que as limitações próprias da DI 
se revelam de forma objetiva, vindo à tona a não percepção 
dos erros cometidos, o estresse emocional, a dificuldade de 
memorização e a falta de iniciativa e de autonomia, devido 
à menor capacidade cognitiva daqueles trabalhadores para 
entenderem os processos produtivos e realizarem as tarefas 
cometidas de forma tida como adequada. 

Em nossa opinião, ambas as situações parecem mos-
trar que, apesar de aceitarem pessoas com deficiência, os 
membros das organizações empregadoras não se encontram 
preparados para conviver com pessoas com DI. Esse desco-
nhecimento leva, inclusive, a que alguns dos trabalhadores 
com deficiência sejam julgados a partir da sua aparência 
física, aos quais, por não apresentarem sinais de “anorma-
lidade”, as debilidades demonstradas não são reconhecidas 
como decorrentes da deficiência, mas como manifestações 
de “mau” carácter ou comportamentos intencionalmente 
desviantes (preguiça, encosto, esperteza, manha etc.). São 
esses casos que ajudam a compreender que nem todos os 
empregadores contratam apenas pelas razões altruístas ou de 
solidariedade, discursivamente evocadas, mas que também 

o fazem com base na expectativa de que iriam obter níveis 
de desempenho acima dos custos salariais envolvidos. Para 
que isso, de alguma maneira possa acontecer, na maioria 
das vezes, os trabalhadores com DI acabam também por se 
fixar em algumas tarefas simples, repetitivas e rotineiras, 
com base na ideia preconcebida de que, simplificando as 
tarefas e com apoio e supervisão constantes, poderão atingir 
níveis de produtividade tido como aceitáveis. Essa prática 
permite a continuidade do emprego, mas coloca aqueles tra-
balhadores em posição de inferioridade perante os coleti-
vos de trabalho que têm de adaptar-se esforçadamente à sua 
presença, sendo considerados trabalhadores incompletos, 
alguns dos quais são representados com tendo limitações 
sem recuperação possível, que nunca irão produzir com a 
mesma qualidade ou quantidade como outros trabalhado-
res recrutados para idênticas funções.

Por conseguinte, os trabalhadores com DI não são con-
siderados iguais aos outros trabalhadores, sendo, em alguns 
casos, questionado continuamente se a manutenção dos seus 
postos de trabalhos é do interesse das organizações empre-
gadoras. Esse escrutínio permanente não acontece no caso 
dos trabalhadores sem deficiência. Colocados perante a 
menor capacidade técnica operativa dos trabalhadores com 
deficiência, os responsáveis justificam a sua continuidade 
reforçando a valorização dos esforços feitos, o tentar fazer, a 
dedicação e a alegria no trabalho que muitos dos outros tra-
balhadores não parecem demonstrar. Podem, em certas oca-
siões, justamente por serem pessoas com deficiência, servir 
como exemplos positivos na comparação com as atitudes 
e comportamentos dos trabalhadores sem deficiência, que 
mostram falta de sentido de pertença, que não valorizam ter 

A acomodação dos coletivos de 
trabalho à presença dos trabalhadores 

com DI está associada a um falso 
movimento de ascensão ou de 
mobilidade social aparente dos 

restantes trabalhadores, pelo facto de 
os trabalhadores com DI assumirem 

e darem provas de que o seu lugar na 
hierarquia social das organizações 

empregadoras é o último dessa escala
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um trabalho, preferindo alimentar as rotinas, vivendo o dia a 
dia do trabalho sem a emoção e o entusiasmo de quem con-
sidera o exercício de uma profissão como o papel-chave das 
suas vidas, que valoriza a sua importância para as necessida-
des da vida quotidiana. 

Seja como for, no caso dos trabalhadores com DI sobre 
quem os empregadores entrevistados se pronunciaram, deu-se 
o fenômeno da acomodação dos coletivos de trabalho à sua 
presença (VEIGA, 2014, p. 107-187). Esse fenômeno social 
também dá provas da sua condição limiar. De facto, a acomo-
dação dos coletivos de trabalho à presença dos trabalhadores 
com DI está associado a um falso movimento de ascensão ou 
de mobilidade social aparente dos restantes trabalhadores, 
pelo facto de os trabalhadores com DI assumirem e darem 
provas de que o seu lugar na hierarquia social das organiza-
ções empregadoras é o último dessa escala, designadamente 
de: boa educação, humildade, obediência aos outros, presta-
bilidade, não conflitualidade laboral; revelarem boa capaci-
dade de adaptação às condições de trabalho sem as questionar 
demasiado; não se negarem a satisfazer os pedidos pessoais 
dos colegas e responsáveis.

Vejamos agora mais alguns exemplos que parecem decor-
rer do seu não reconhecimento como trabalhadores comple-
tos das organizações empregadoras como atrás se eviden-
ciou. Como primeiro exemplo, podemos apontar o facto de 
várias organizações empregadoras não adotarem uma pos-
tura socialmente responsável, ao evitarem envolver toda a 
cadeia das suas relações externas (clientes e fornecedores) 
no processo de inclusão social dos trabalhadores com DI. 
Ainda que não sejam excluídas do convívio com os restantes 
trabalhadores das organizações empregadoras, por não se 
verificarem isolamentos ou concentrações de pessoas com 
deficiência num único sector, a maioria dos trabalhadores 

com DI, a quem os empregadores entrevistados se referem, 
não tem contato com clientes ou fornecedores, ficando invi-
síveis aos olhares externos, salvo num ou noutro caso em 
que é inevitável que se relacionem diretamente com esse 
tipo de pessoa3. 

O segundo exemplo da não transição para a fase de agre-
gação ou incorporação reside na reconhecida impossibilidade 
de esses trabalhadores aspirarem a uma futura melhoria da sua 
situação profissional, seja salarial, seja de carreira. Se é certo 
que nenhum dos trabalhadores transitou de categoria profis-
sional, importa especialmente reter que a norma seguida é 
não lhes ser reconhecida a possibilidade de evoluírem pro-
fissionalmente, de serem promovidos, de almejarem outras 
funções ou de mudarem a forma de contato com os restantes 
dos trabalhadores, podendo em alguns casos considerar-se 
que está institucionalizada uma certa forma de isolamento no 
seio das relações de trabalho. Salvo, quando discursivamente 
admitida como hipoteticamente desejável, a progressão em 
termos de salário e de trabalho que realiza não é equacionada 
como possível, pois o progresso operativo pode acontecer, mas 
é avaliado como incerto e lento. O que significa que a melhoria 
salarial apenas ocorrerá, em regra, aquando das atualizações 
do Retribuição Mensal Mínima Garantida (RMMG)4 [equi-
valente ao salário-mínimo no Brasil], valor pago à quase tota-
lidade dos trabalhadores com DI, ou eventualmente por meio 
da realização de horas extras de trabalho5. 

Convictamente ou apenas tacitamente, nem empregado-
res nem restantes trabalhadores acreditam que os trabalhado-
res com DI possam melhorar o seu desempenho por forma a 
merecerem maior recompensa salarial, a qual por norma acom-
panha a progressão profissional sob a forma de promoções a 
categorias com melhores níveis remuneratórios, que exigem 
mais responsabilidade e maior complexidade de funções, algo 
que muito dificilmente conseguirão atingir. E fatores legitima-
dores não faltam, inclusive nos casos em que o desempenho 
profissional é altamente elogiado. Argumentam os empregado-
res que tais trabalhadores dificilmente terão responsabilidades 
de chefia e, não as podendo ter, não haverá progressão, pois a 
experiência mostra-lhes que atingem rapidamente o máximo 
de rendimento possível devido a: não conseguirem realizar 
3Em certos casos não parece existir interesse das organizações empregado-
ras em publicitar a contratação de pessoas com DI na comunidades em que 
operam, visibilizando essa prática como uma prática meritória e de respon-
sabilidade social. 
4Refere-se ao montante salarial mensal mínimo que é garantido a todos os tra-
balhadores seja qual for a sua condição ou modalidade de trabalho praticada.
5Na verdade, aquando das contratações, o RMMG foi o referencial tacitamente 
adotado para fixar o valor salarial assumido por todos os envolvidos. Fixar o 
salário a pagar segundo o valor da RMMG implica assumir o não progresso 
salarial e funciona como fator de estímulo, ao desencadear e manter a rela-
ção contratualmente estabelecida.

A deficiência é vista como atributo 
pessoal para a realização de funções 
altamente desqualificadas, como é 
o caso do trabalho de limpeza na 
sociedade portuguesa, na qual as 

“mulheres da limpeza” ocupam o nível 
mais baixo da escala social, mesmo 
entre o pessoal mais desqualificado
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trabalhos mais complexos; dificuldades de memorização das 
tarefas; existência de atitudes e comportamentos não social-
mente corretos na interação com os outros (antipatia, intro-
versão); debilidades acadêmicas e comunicacionais6; lentidão 
na execução das tarefas; erros de produção que cometem; des-
favorável conjuntura econômica, em que sobreviver é a pala-
vra de ordem das organizações empregadoras; necessidade de 
apoio e incentivo permanentes; fazerem “trabalhinhos”, tare-
fas de pouca relevância e valor para as organizações, por vezes 
aquelas tarefas que ninguém quer fazer e de que se ocupam os 
mais desqualificados entre os desqualificados. 

Essa é mais uma razão pela qual esses trabalhadores se 
mantêm no estado limiar, e em alguns casos resulta muito cla-
ramente do seu desempenho ser feito com base no “normal” 
desempenho dos trabalhadores sem deficiência. De facto, ainda 
que possam ser (ou vir a ser) reconhecidos como competentes 
em algumas tarefas os trabalhadores com DI estão condena-
dos à estagnação salarial. Portanto, o não progresso profissio-
nal e/ou salarial não decorre da desregulação do mercado de 
trabalho, nem da degradação das condições salariais em curso, 
decorre de lhes exigirem as mesmas performances dos restan-
tes trabalhadores, como se fossem pessoas sem deficiência. 

O terceiro exemplo tem, justamente, a ver o acesso a for-
mação profissional interna ou externa já na condição de traba-
lhadores com contrato de trabalho sem termo, à qual a gene-
ralidade apenas acede à chamada formação em exercício, que 
não passa de explicações dadas por colegas ou responsáveis 
no decurso das atividades laborais. A outras formações ape-
nas alguns poucos acederam e apenas quando os conteúdos 
foram considerados muito simples. Ainda assim, fundamen-
talmente, importa reter o facto de nas organizações empre-
gadoras haver a percepção de que não vale a pena investir 
demasiado na formação desses trabalhadores, o que conduz 
a uma prática de negação do acesso a formação que acaba por 
legitimar ainda mais a atribuição das tarefas mais simples e 
rotineiras. Portanto, tendem a ficar à margem dos processos 
de formação e atualização professional certificada em que 

6Talvez uma das debilidades com mais impacto na manutenção do estado 
limiar seja a baixa capacidade comunicativa, tanto verbal como não verbal, 
demonstrada pelas pessoas com DI. Essa debilidade provoca várias dificul-
dades na interação com responsáveis, colegas, clientes e fornecedores. Não 
esqueçamos que a comunicação humana envolve a troca de informações, 
usando sistemas simbólicos, como acontece com a linguagem oral e a não 
oral, como o gesto e escrita. Numa perspetiva sociológica, podemos consi-
derar que comunicar é transmitir a cultura e os significados, que permitem 
às pessoas se integrarem nos grupos e nas comunidades a que pertencem. 
A comunicação é determinante para a interação social ser bem-sucedida, o que 
depende em boa medida do uso adequado das possibilidades de comunicação 
disponíveis. O pior que pode acontecer a qualquer pessoa é não comunicar 
com as outras ou utilizar as palavras da sua língua de forma desconexa dos 
seus diversos significados e contextos. As outras pessoas simplesmente não 
a vão entender ou incluí-las nas suas relações de interação social.

participam os restantes trabalhadores e, como tal, cada vez 
mais distantes dos níveis de competência dos restantes colegas. 
Os empregadores consideram que as debilidades acadêmicas 
e as dificuldades de memorização das tarefas, que impedem 
uma melhor produtividade, também impedem um adequado 
aproveitamento dos conteúdos da formação profissional. 
Segundo os empregadores, precisariam de formações espe-
cificas com conteúdos mais pormenorizados e metodologias 
de ensino e avaliação diferentes para que possam aprender e 
avaliar se de facto aprenderam, algo que objetivamente não 
existe no mercado formativo.

O quarto e último exemplo tem a ver com o paradoxo que 
acompanha os progressos revelados e o desempenho acima 
do esperado evidenciados por alguns trabalhadores, os quais 
geram desconfiança sobre a sua real condição de pessoas com 
DI. Nesses casos, percebe-se que florescem as dúvidas, entre 
os empregadores e os outros trabalhadores, se de facto tais 
pessoas são efetivamente pessoas com DI. E as interrogações 
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sobre o seu desempenho dentro ou mesmo acima da “nor-
malidade” colocam-nas numa posição ambígua evidente. 
Ou mesmo, como acontece num dos casos apreciados, quando 
em contraste com outra colega com DI, uma das trabalhadores 
assume que não gosta, que fica constrangida, de substituir a 
“mulher das limpezas”. Percebe-se que na ausência desta são 
as funcionárias com DI que são chamadas a substituí-la e não 
outras de suas colegas sem deficiência. Ou seja, a deficiência é 
vista como atributo pessoal para a realização de funções alta-
mente desqualificadas, como é o caso do trabalho de limpeza 
na sociedade portuguesa, na qual as “mulheres da limpeza” 
ocupam o nível mais baixo da escala social, mesmo entre o 
pessoal mais desqualificado.

Mas, como na condição limiar as pessoas não estão “ver-
dadeiramente excluídas, nem verdadeiramente incluídas”, 
tal condição também se pode comprovar nos próprios bene-
fícios que a entrada no mercado de trabalho reconhecida-
mente trouxe para os trabalhadores com DI. Dos testemu-
nhos recolhidos, percebe-se que, apesar de não transitarem 
do estado limiar, esses trabalhadores possuem uma forte 
relação de pertença com o trabalho que realizam; consi-
deram que o trabalho ocupa um lugar importante nas suas 
vidas; gostam do que fazem; estão relativamente satisfeitos 
com o salário que recebem porque lhes traz reconhecimento 
e lhes dá alguma autonomia financeira pessoal e familiar. 
Concordam que o trabalho lhes trouxe novas oportunida-
des de interação social e melhorias na sua autoestima, aspi-
rações novas e algumas alternativas às anteriores rotinas de 
vida quotidiana.

Apesar das limitações inerentes à manutenção no estado 
limiar, ter um estatuto profissional não deixa de transformar 
essas pessoas em termos de melhoria das relações sociais e inter-
pessoais e da imagem pessoal. Reconhecidamente, o atual rela-
cionamento pessoal com empregadores e colegas é satisfatório 
e, de um modo geral, o ambiente de trabalho é amigável, não 
se verificando casos de discriminação intensa e permanente. 
Existem algumas relações de amizade com um ou outro dos 
colegas de trabalho, que, embora raramente extravasem para 

fora dos muros das organizações empregadoras, acrescentam 
qualidade às suas vidas. Percebe-se que os estranhos deixaram 
de ser pessoas distantes para quem não se falava ou olhava (não 
comunicava), passando a haver comunicação, ainda que redu-
zida às convenções da boa educação. É notório que, embora a 
estrutura da vida quotidiana não sofra grandes alterações com 
a entrada no mercado de trabalho, a vida pessoal e familiar evo-
luiu, alguns saíram de casa dos pais e vivem atualmente com 
companheiros ou companheiras, casaram e têm filhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parece evidente que a reintegração dos trabalhadores com DI 
com um novo estatuto social plenamente reconhecido falha por 
não se verificar a sua plena inclusão no seio dos coletivos em 
que trabalham. Talvez por representarem uma ameaça à ordem 
social, personificarem os riscos, a adversidade, a desordem, o 
perigo ou a potencial contaminação dos outros (DOUGLAS, 
1991), a condição limiar dos trabalhadores com DI observada 
nas organizações empregadoras mostra que tal condição é mais 
de ordem social e cultural do que biológica. Estar nessa con-
dição significa que esses trabalhadores têm um estatuto social 
diminuído, ou pelo menos mal definido, no seio das organi-
zações empregadoras e que as relações sociais com as pessoas 
sem deficiência (empregadores, colegas de trabalho e pessoas 
externas) são quase sempre mediadas pela situação de defi-
ciência em que se encontram. 

Digamos que a condição limiar tende a adquirir um esta-
tuto permanente, devido à própria incapacidade dos siste-
mas organizacionais os incluir como membros completos 
dos subsistemas relacionais e produtivos das organizações 
empregadoras. Em boa medida, os fatores que sustentam 
a condição limiar parecem decorrer de os empregadores 
seguirem uma concepção de inclusão social que prefere 
valorizar a “normalidade” em vez de valorizar a diferença 
(FORTIN; CARRIER, 2000). De facto, essa concepção é 
baseada na ideia de que é preciso buscar a normalização das 
pessoas, e não o reconhecimento das suas diferenças. Em 
nossa opinião, tal acontece por causa do desconhecimento 

O sucesso da permanência dos trabalhadores com DI no mercado de trabalho 
não depende de um único fator, mas de uma série de elementos que, de forma 

sinérgica, garantem a adaptação ao posto de trabalho e aos coletivos de 
trabalho em que se incorporam
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dos empregadores e outros trabalhadores das limitações que 
decorrem da própria DI, o que leva à especulação sobre as 
reais capacidades de trabalho.

Acreditamos que, ainda que de forma latente, o retrato 
aqui traçado traz à tona algumas ligações simbólicas entre 
a limiaridade em que se encontram os trabalhadores com 
DI e a condição da deficiência na sociedade hipermoderna, 
que tende a impedir a inclusão plena das pessoas com defi-
ciência com um novo estatuto social plenamente reconhe-
cido, perpetuando a sua condição limiar, pois não lhes con-
segue dar uma identidade estável e socialmente valorizada 
(WILLET; DEEGAN, 2001). Por outras palavras, permite 
constatar que vivemos numa sociedade que desvaloriza e 

limita sistematicamente as oportunidades das pessoas com 
deficiência, ainda que, pelo facto de participarem no mundo 
do trabalho, a condição limiar para onde são remetidas tam-
bém signifique objetivamente e subjetivamente uma melhoria 
das suas situações pessoais, familiares e sociais.

Para além disso, o retrato aqui traçado também permite 
refletir sobre a forma como os empregadores tomaram as deci-
sões de contratação, as suas razões e os seus impactos. Permite 
ainda perceber que o sucesso da permanência dos trabalhado-
res com DI no mercado de trabalho não depende de um único 
fator, mas de uma série de elementos que, de forma sinérgica, 
garantem a adaptação ao posto de trabalho e aos coletivos de 
trabalho a que se incorporam.

13REVISTA DI  •  NO 12  •  2017



Independência, autonomia e 
empoderamento da pessoa com deficiência
À consciência da dignidade, do valor e do poder pessoal, 
somam-se as novas formas de atuação de instituições 
especializadas e de empresas, descortinando cenários auspiciosos
Romeu Kazumi Sassaki1

1Graduado em Serviço Social. Especializado em Aconselhamento de Reabilitação Profissional. Consultor em educação inclusiva das Secretarias 
de Educação de Goiás, Acre, Minas Gerais e Paraná. Um dos pioneiros em Emprego Apoiado no Brasil. Autor do livro Inclusão – Construindo uma 
Sociedade para Todos (1997, Wva). Presidente da Associação Nacional do Emprego Apoiado.

RESUMO: Este artigo analisa a nova fase de protagonismo das pessoas com deficiência no Brasil, iniciada com a ratificação da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) – com valor de emenda constitucional, aprovada em 2008 pelas 
duas casas do Congresso Nacional –, e os conceitos de independência, autonomia e empoderamento, derivados do movimento de 
vida independente das pessoas com deficiência (auditiva, física, visual, intelectual, psicossocial ou múltipla) nos Estados Unidos 
e no Brasil. A conclusão é que houve avanços claros no processo de construção de uma sociedade mais inclusiva. A crescente 
articulação das pessoas com deficiências, das instituições assistenciais e de empresas marca os movimentos mais recentes da 
trajetória do movimento de vida independente das pessoas com deficiência.
Palavras-chave: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Movimentos de vida independente; Inclusão social.

PROTAGONISMO

Iniciaremos esta trajetória do movimento de vida indepen-
dente das pessoas com deficiência renovando nossa crença 
nos princípios basilares do protagonismo: a independên-
cia, a autonomia e o empoderamento. 

Independência
É a faculdade de decidir sem depender de outras pessoas (por 
exemplo, membros da família e profissionais especializados). 
Uma pessoa com deficiência pode ser mais ou menos inde-
pendente em decorrência não só da quantidade e qualidade 
de informações que lhe estiverem disponíveis para tomar a 
melhor decisão, mas também da sua autodeterminação e/ou 
prontidão para tomar decisões em determinada situação. Essa 
situação pode ser pessoal (quando envolve a pessoa na priva-
cidade), social (quando ocorre com outras pessoas) ou eco-
nômica (quando se refere às finanças dessa pessoa). Tanto a 
autodeterminação como a prontidão para decidir podem ser 
aprendidas e/ou desenvolvidas. E quanto mais cedo na vida 
a pessoa tiver oportunidades para fazer isso, melhor. Porém, 
muitos de nós, adultos, parecemos esperar que a independência 
da criança com deficiência irá ocorrer repentinamente depois 
que ela crescer, o que configura uma espera inútil e prejudi-
cial para essa criança. 

Autonomia
A autonomia consiste na condição de domínio no ambiente 
físico-social, preservando ao máximo a privacidade e a digni-
dade da pessoa que a exerce. Ter maior ou menor autonomia 
significa que a pessoa com deficiência, com ou sem o uso de 
tecnologia assistiva, tem mais ou menos controle nos vários 
ambientes que ela quer e/ou necessita frequentar para atin-
gir seus objetivos. 

O grau de autonomia resulta da relação entre o nível de 
prontidão da pessoa (com ou sem ajudas técnicas) e a realidade 
de determinado ambiente. Por exemplo, certas pessoas podem 
ser autônomas para descer de um ônibus, atravessar uma ave-
nida e circular em um edifício para cuidar de seus negócios, 
sem ajuda de ninguém nesse trajeto. Já outras pessoas podem 
não ser tão autônomas e, por isso, necessitar de uma ajuda para 
transpor fisicamente algum obstáculo do ambiente ou operar 
certos equipamentos e máquinas. 

Relação entre independência e autonomia
Assim, uma pessoa poderia não ser totalmente autônoma, 
por exemplo, em certo ambiente físico, mas ao mesmo 
tempo ser independente na decisão de pedir ajuda física a 
alguém para superar uma barreira arquitetônica e na deci-
são de orientá-la sobre como prestar essa ajuda. Ou em uma 
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situação laboral, quando vários trabalhadores estão conver-
sando, uma pessoa com deficiência poderia não possuir sufi-
ciente autonomia social por não dominar as regras sociais 
daquele grupo específico, porém, com independência, ela 
saberia tomar uma decisão que a deixaria à vontade entre 
aqueles trabalhadores. Já em outros ambientes, essa mesma 
pessoa poderia agir com total autonomia e total indepen-
dência, ao mesmo tempo. 

Em relatório sobre atividades em várias regiões do 
mundo, a Organização das Nações Unidas (ONU) relata 
que representantes de 24 organizações de pessoas com 
deficiência se reuniram em Bruxelas em outubro de 1994 
e salientaram “a importância da autonomia, da liberdade 
de escolha e da vida independente” (UNITED NATIONS, 
1995). Na reunião internacional, realizada em 1992 no 
Canadá sob o patrocínio da ONU, peritos — em sua maio-
ria, pessoas com deficiência — aprovaram estratégias para 
implementar o Programa de Ação Mundial para as Pessoas 
Deficientes, entre as quais a extensão de serviços de reabi-
litação baseados na comunidade que promovam às pessoas 
com deficiência “independência e autonomia” (UNITED 
NATIONS, 1995). 

Empoderamento
Empoderamento significa “o processo pelo qual uma pessoa, ou 
um grupo de pessoas, usa o seu poder pessoal para fazer esco-
lhas e tomar decisões, assumindo assim o controle de sua vida” 
(SASSAKI, 2010). Nesse sentido, independência e empode-
ramento são conceitos interdependentes. Não se outorga esse 
poder às pessoas; o poder pessoal (ROGERS, 1978) é inerente 
ao ser humano. Ou seja, está em cada um de nós desde o início 
até o fim da nossa vida. Todavia, com frequência acontece que 
a sociedade — famílias, profissionais, instituições — não tem 
consciência de que a pessoa com deficiência também possui 
esse poder pessoal, e, em consequência, essa mesma sociedade 
faz escolhas e toma decisões por ela, acabando por assumir o 
controle de sua vida. 

O que o movimento mundial de vida independente vem 
exigindo é que seja reconhecida a existência desse poder nas 
pessoas com deficiência e que seja respeitado o seu direito de 
usá-lo como e quando bem lhes aprouver. Nesse caso, esta-
mos empoderando essas pessoas, ou seja, devolvendo-lhes o 
seu direito ao empoderamento, que havíamos tirado delas no 
passado. Quando alguém sabe usar o seu poder pessoal, dize-
mos que é uma pessoa empoderada.

Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos das pes-
soas com deficiência iniciou-se na Califórnia em 1962 com os 
Tetras Rolantes, apelido criado pelos próprios ativistas porque 

tinham tetraplegia e usavam cadeiras de rodas. O movimento 
de vida independente começou em 1972 com a criação do 
Centro de Vida Independente de Berkeley (CVI-Berkeley), 
o primeiro dos Estados Unidos e do mundo, estando o ati-
vista norte-americano Edward (Ed) Roberts (1939-1995) 
à frente com seu empoderamento, competência e carisma. 
Com tetraplegia total por poliomielite contraída aos 14 anos 
de idade, Ed Roberts foi considerado “o pai do movimento 
de vida independente”. Disse ele: “O CVI-Berkeley se tor-
nou um modelo de organização baseada em autodefensoria: 
nunca mais toleraríamos que outras pessoas falassem por nós” 
(ROBERTS, 1973). 

Deve-se salientar que Ed Roberts usou a palavra auto-
defensoria, conceito que surgiu no início da década de 60 
do século 20, na Suécia, quando grupos de pessoas com 
deficiência intelectual pleitearam e obtiveram apoio para 
formar e dirigir diversos clubes de lazer (WILLIAMS; 
SCHULTZ, 1982). Ações de autodefensores com defi-
ciência intelectual, ocorridas na década de 80, são relata-
das por Goode (1994). 

O uso das palavras empoderamento, empoderar, empoderando 
e empoderado está se tornando comum na literatura. Seu uso 
foi iniciado no movimento das pessoas com deficiência a partir 
da década de 70 (por exemplo: ROBERTS, 1973; DEJONG, 
1979; RATZKA, 1990; UNITED NATIONS, 1995; REED; 
FRIED; RHOADES, 1995; PEDLAR et al, 1996; BARRETT; 
CRIMANDO, 1996; SCHRINER; SHIELDS, 1998). 

O NOVO PODER
O ideograma chinês para a palavra poder contém os seguin-
tes elementos, da esquerda para a direita e de cima para baixo 

Uma parte da população de pessoas 
com deficiência é bem informada e 
está se organizando rapidamente 

para partilhar e compartilhar 
informações. Esse fato lhes confere 
poder de influir sobre os sistemas 

de uma sociedade, como educação, 
trabalho, saúde, transporte, lazer, 

esporte e turismo
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(Figura 1): UM PASSO À FRENTE, DEZ OLHOS, RETIDÃO 
e CORAÇÃO PULSÁTIL. Portanto, o poder está na direção 
de uma força cuja “retidão” (lisura de procedimento) não apre-
senta falhas aos “dez olhos” (milhares de olhos) e está posicio-
nada sobre um “coração pulsátil” (WING, 1986). Poderíamos 
fazer esta interpretação livre: poder é uma força que está no 
comando (um passo à frente) em conformidade com a justiça 
(em que não há falhas aos olhos de muita gente) e com a ener-
gia da alma (o coração pulsátil).

Milhões de pessoas com deficiência ao redor do mundo 
ainda vivem na mais absoluta pobreza e sem acesso à informa-
ção, ao trabalho, à escola, à reabilitação nem a outros impor-
tantes direitos humanos. A maior parte dessas pessoas está 
totalmente desinformada sobre seus direitos referentes à plena 
participação na sociedade. Enquanto desinformadas, elas são 
pessoas sem poder. E se não o são pela desinformação, são pes-
soas que se sentem sem poder por conta da longa dependên-
cia e segregação a que foram submetidas e da baixa expecta-
tiva demonstrada pela sociedade para com a capacidade delas.

Ao mesmo tempo, outras pessoas com deficiência estão 
plenamente inseridas na comunidade como resultado da com-
binação de vários fatores. São pessoas que desenvolveram o 
controle de sua vida.

Entre esses dois extremos existe um considerável contin-
gente de pessoas com deficiência tomando consciência de que, 
além de terem o poder de controlar sua vida, possuem o poder 
também de exigir mudanças na sociedade. Essas pessoas cons-
tituem um segmento populacional bem informado, consciente 
de seus direitos, de suas capacidades e de seu poder de escolher 
e decidir sobre a sua vida e influir no contexto social. Ou seja, 
elas se tornaram pessoas empoderadas.

Na condição de pessoas com poder, elas exigem a ade-
quação da sociedade às necessidades e especificidades das 
pessoas com deficiência, objetivando a implementação do 
conceito de equiparação de oportunidades. Essa adequa-
ção precisa ocorrer nos comportamentos das pessoas em 
geral (acessibilidade atitudinal), no ambiente físico cons-
truído (acessibilidade arquitetônica) e na natureza (aces-
sibilidade natural), bem como nos produtos, serviços, pro-
cessos e procedimentos (acessibilidades metodológica, 
instrumental e programática) e nos meios de informação 
(acessibilidade comunicacional).

Esse poder é tão característico hoje das pessoas com defi-
ciência que elas próprias se tornaram um poder: o poder de efe-
tuar mudanças em si mesmas, em outras pessoas e no entorno 
físico construído ou natural.

AS MUDANÇAS EM ANDAMENTO
Assim, as mudanças que estão ocorrendo atualmente na socie-
dade em relação à pessoa com deficiência podem ser observa-
das em quase tudo. Eis alguns exemplos:
• Formas de inserção social: moradia independente na 

comunidade, trabalho competitivo, esportes competitivos, 
vida conjugal e filhos, inclusão na educação comum, trans-
portes acessíveis, logradouros públicos acessíveis etc.;

• Atitude da pessoa com deficiência: consciência da sua 
dignidade, do seu valor e do seu poder pessoal e exigência 
para participar das decisões que afetam sua vida, não acei-
tando critérios caritativos, assistencialistas, paternalistas, 
autoritários etc.;

• Tecnologia assistiva e tecnologia da informação e 
comunicação: exigência por aparelhos, dispositivos e 
equipamentos que atendam às necessidades específicas 
de cada usuário;

• Organização de pessoas com deficiência: centros de 
vida independente e associações de pessoas com deficiên-
cia tomam a iniciativa e a liderança para equacionar e solu-
cionar problemas desse segmento populacional;

• Atitude dos executivos empresariais: abertura ao diálogo 
e às experiências sobre trabalho, adequação de máquinas e 
ferramentas, adequação do espaço físico no local de traba-
lho etc.;

• Mercado de trabalho: presença irreversível da informá-
tica na vida cotidiana, novos perfis da mão de obra e cres-
cimento da economia baseada em serviços, relativo declí-
nio da industrialização, reaquecimento dos negócios por 
conta própria, centros de teletrabalho etc.;

• Perfil da clientela nas entidades: novo perfil demográ-
fico (por exemplo, mais mulheres, mais adultos e idosos, 

Figura 1. Ideograma chinês para a palavra poder.
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mais escolaridade, mais deficiências graves) e novo perfil 
atitudinal (mais consciência de seus direitos, mais asserti-
vidade ao falar) compõem a população a ser atendida pelos 
centros de reabilitação e entidades afins;

• Formas de atuação das instituições de reabilitação e 
entidades sociais especializadas: adoção de esquemas 
de parceria (em cooperação horizontal) e consultoria de 
organizações de pessoas com deficiência, obedecendo a 
resoluções internacionais.

CONCLUSÃO
Podemos dizer que uma parte do segmento populacional 
constituído por pessoas com deficiência é bem informada e 
está se organizando rapidamente para partilhar e compartilhar 
informações. Esse fato lhes confere poder de influir sobre os 
sistemas de uma sociedade, como educação, trabalho, saúde, 
transporte, lazer, esporte e turismo.

Desde a segunda metade da década de 1980 para cá, o mundo 
já não é mais o mesmo em relação às pessoas com deficiência. 
Ele continua sendo transformado pelo poder desses indiví-
duos, poder que tem sua força maior na posse de habilidades 
de vida independente, no acesso a informações e nos direitos 
que eles conquistaram para viver inseridos na comunidade em 
igualdade de oportunidades com pessoas sem deficiência e no 
controle de sua vida.

Daí a pergunta final: estão as entidades assistenciais brasi-
leiras, seus dirigentes e equipes técnicas, dando respostas ade-
quadas às mudanças sociais do mundo do hoje no que se refere 
à pessoa com deficiência que elas atendem?

Nesse mundo submetido a 
transformações sociais rápidas, 

as entidades assistenciais só 
poderão ser úteis e ter o direito 

de continuarem existindo na 
comunidade se elas adequarem 

seus programas, políticas e equipes 
a todo um novo tipo de demanda 

vinda dos clientes de hoje 
e de amanhã.
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A Socioeducação para crianças e 
adolescentes com Deficiência Intelectual: 
Resultados de uma pesquisa
Levantamento com 89 organizações sociais do estado de São Paulo 
indica boas perspectivas para a socioeducação e a necessidade da 
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RESUMO: A socioeducação, há alguns anos, tem sido objeto de estudo das Ciências Humanas. Uma busca evidenciada é 
a reivindicação de parâmetros metodológicos que, de fato, possam servir de norteadores para o exercício da socioeducação 
com diferentes públicos. Este artigo, ao apresentar os resultados descritivos da PESQUISA SOBRE O ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ESTADO DE 
SÃO PAULO, objetiva contribuir com a reflexão e possível ressignificação das ações desenvolvidas nessa função, principalmente 
com as pessoas com Deficiência Intelectual (DI). Essa pesquisa foi realizada com 89 organizações do estado e munícipio de São 
Paulo, que atendem pessoas com e sem DI. Buscou-se conhecer como a socioeducação vem sendo desenvolvida, bem como o perfil 
dessas organizações. Dos resultados, destaca-se a ideia de “educar para a vida em sociedade”, tendo como pressuposto a autonomia 
das pessoas com deficiência atendidas. No entanto, de modo geral, manifestaram a precarização e a falta de apoio na formação 
técnica para o exercício da prática, principalmente quando voltada às especificidades do atendimento às crianças e adolescentes 
com DI, o que leva à proposta de investimento na formação continuada do socioeducador.
Palavras-chave: Socioeducação; Deficiência Intelectual; Formação para Socioeducação
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Este artigo foi elaborado a partir dos resultados 
da PESQUISA SOBRE O ATENDIMENTO 
SO CI O E D U C AT I VO  PA R A  CR I A N Ç A S 
E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO1, realizada 
pela APAE DE SÃO PAULO, em parceria com o CONDECA 
– Conselho Estadual da Criança e do Adolescente do Estado de 
São Paulo, cujo objetivo foi conhecer e descrever como a socioe-
ducação vem sendo desenvolvida em organizações do municí-
pio e do estado de São Paulo que atendem pessoas com e sem 
deficiência, porém com especial atenção à criança e adolescente 
com Deficiência Intelectual (DI).

Essa pesquisa se justificou pelo fato de que a socioeducação 
vem sendo desenvolvida com crianças e adolescentes com DI, 
cujos traços marcantes dessa faixa etária são a fragilidade e a depen-
dência em relação ao adulto para se constituírem como sujeitos. A 
adolescência é o marco do desenvolvimento da personalidade e 
construção de identidade, o que implica, muitas vezes, na exacer-
bação de conflitos internos em formas de expressões que deses-
tabilizam famílias e comunidades, além do próprio adolescente. 
Essa desestabilização parece ampliada e potencializada quando se 
trata de crianças e adolescentes com DI, por se tratar de um público 
que exige atenção específica para a construção de sua autonomia. 

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados ao longo 
deste artigo, contextualizados pela história da socioeduca-
ção e fundamentados pela psicologia Histórico-Cultural de 
Vygotsky, cujo olhar para a educação era prospectivo, valori-
zando a mediação de alguém mais experiente no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento do sujeito. Vygotsky (2011) 
foi um dos precursores no que se refere à defectologia, no iní-
cio do Século XX, ou seja, o estudo do desenvolvimento e da 
educação da criança considerada, na época, “anormal”. Sua aten-
ção estava voltada para o investimento nas potencialidades da 
criança com alguma deficiência e não na sua deficiência.

OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa 
em referência, bem como a discussão sobre o entendimento das 
organizações participantes da pesquisa em relação à socioedu-
cação. Busca-se, a partir disso, a criticidade e a possibilidade de 
ressignificação do olhar para a prática socioeducativa. 

CONTEXTUALIZANDO A SOCIOEDUCAÇÃO
Quando se fala em socioeducação, é preciso ter uma noção his-
tórica da construção desse conceito, o que passa pela Pedagogia 

1O projeto que levou ao desenvolvimento da pesquisa em referência foi elabo-
rado por Francisca Edinete Souza (Setor de Socioeducação da APAE DE SÃO 
PAULO) e Laura Guilhoto (Instituto APAE DE SÃO PAULO).

Social como uma das ciências da educação, com pressupostos à 
educação social para pessoas e grupos que se encontravam em 
situação de inadaptação social. Segundo Trilla (2003, p. 16), a 
pedagogia social é um conjunto de saberes teóricos, técnicos 
e experienciais, sendo normativos ou descritivos, que tratam 
de um objeto determinado, ou seja, uma parcela do universo 
da educação chamada de “educação social”. “A educação social 
pertence, portanto, à ordem das práticas, processos, fenôme-
nos...; quer dizer, à ordem da ‘realidade educativa’”. 

A educação social está relacionada à crise europeia pós-
-guerra, no Séc. XX, incluindo a bélica, que resultou nos movi-
mentos migratórios, desemprego e pobreza, levando grande 
parte da população à situação de exclusão social e cultural, 
bem como ao abandono de crianças e jovens. Buscava-se na 
educação uma possível solução para os problemas humanos 
e sociais. Assim, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
realizou, na década de 1960, eventos destacando a pessoa 
humana como foco principal do direito internacional, aten-
tando para as situações de vulnerabilidade e risco social.

No Brasil, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, registrou-
-se o aumento da pobreza e da violência atribuída às crian-
ças e adolescentes, despertando a sociedade para esses pro-
blemas. No caso do estado de São Paulo há como parâmetro 
para a socioeducação voltada ao atendimento de adolescen-
tes em conflito com a lei o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE – lei n. 12594) (BRASIL, 2012). 
Ao definir o preparo do indivíduo para a vida social como um 
dos objetivos da socioeducação, busca garantir a convivência 
familiar e comunitária desses adolescentes, por considerá-los 
uma prioridade de atenção e não um problema. 

Considera-se que o marco da socioeducação no Brasil foi a 
criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), insti-
tuído pela lei nº 8069, em julho de 1990, com a finalidade de 
assegurar a legalidade e a regulação dos direitos humanos das 
crianças e dos adolescentes. O ECA promoveu uma mudança 
de olhar e de atenção às crianças e adolescentes, ao preconizar 
que estes, legalmente, sem qualquer forma de discriminação, 
passariam a ser tratados como sujeitos de direito e não como 
meros objetos (ECA, 2001). 

Segundo Bisinoto et al. (2015, p. 581), o termo socioedu-
cação foi “cunhado” por Antonio Carlos durante a criação do 
ECA, a partir do livro “Poema Pedagógico”, escrito pelo peda-
gogo ucraniano Anton Semiónovitch Makarenko, narrando sua 
experiência como diretor de uma instituição que atendia jovens 
abandonados e infratores na União Soviética. Para as autoras, a 
socioeducação, “associada à já consolidada ‘Medida’, instaurou 
novas possibilidades no atendimento ao adolescente infrator”. 
Dizem que “Nesse cenário, entende-se que a socioeducação 
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emergiu com a responsabilidade de evidenciar o caráter educa-
tivo das medidas, rompendo com o caráter até então punitivo, 
coercitivo e corretivo que prevalecia na execução das medidas”. 

Ao se trabalhar com a socioeducação, principalmente a vol-
tada para crianças e adolescentes, é peciso ter conhecimento sobre 
as etapas do desenvolvimento humano, além de uma visão de 
homem a partir de uma teoria. Neste artigo, esses pressupostos 
advêm da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky (2003), 
que aponta duas características estruturais ao refletir sobre a 
gênese do desenvolvimento psicológico humano: a materia-
lidade do corpo, que é biológica e base material do funciona-
mento psíquico, comportando o cérebro e sua flexibilidade; e 
a materialidade do histórico, concebida como base do desen-
volvimento das chamadas “funções psicológicas superiores”, 
exclusivamente humanas, que se dá culturalmente e envolve a 
consciência, a intencionalidade, a capacidade de planejamento, 
além das ações voluntárias e deliberadas.

Nessa concepção, ao contribuir com a construção de sig-
nificações culturais por meio das mediações sociais, tendo na 
linguagem o principal signo e instrumento que simboliza o 
salto para a humanização, o homem transforma a natureza e 
a si mesmo, resultando na própria aprendizagem. Esta é vista 
como um processo contínuo de movimento e transformação 
“pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, ati-
tudes, valores etc a partir de seu contato com a realidade, o 
meio ambiente, as outras pessoas” (OLIVEIRA, 1999, p. 57).

Aprender a viver em sociedade pressupõe a igualdade de opor-
tunidades e o respeito às etapas do desenvolvimento humano. 
Assim, sob o rótulo de excluído estão todos que perderam o seu 
direito como cidadão, ferindo os quatro pilares da Educação 
que constam do documento de 2010, Educação: um tesouro a 
descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI, de Jacques Delors. Em síntese: 
o primeiro pilar é aprender a viver junto, ressaltando a interde-
pendência do mundo moderno e a importância das relações; o 
segundo é aprender a conhecer, com prazer no compreender 
e descobrir; o terceiro é o aprender a fazer, associando a téc-
nica com a aplicação de conhecimentos teóricos; o quarto pilar 
é o aprender a ser frente a exigência de autonomia e postura 
ética, desenvolvendo seus talentos humanos como a memória, 
o raciocínio imaginação e comunicação com os outros, junta-
mente à necessidade de se conhecer e compreender-se melhor.

Para Wanderley (2002, p. 23), como fenômeno multidi-
mensional, a exclusão social superpõe uma multiplicidade de tra-
jetórias e desvinculação. Em relação aos vínculos do mundo do 
trabalho, sua precariedade e instabilidade produzem contingen-
tes populacionais desnecessários. No mundo das relações sociais, 
por sua vez, a fragilização dos vínculos ( família, vizinhança, 

comunidade, instituições) pode produzir rupturas que conduzem 
ao isolamento social e à solidão. São estigmas que, se perpetua-
dos, inviabilizam qualquer ação que possa transformar uma 
realidade de privações. 

Esses estigmas são potencializados quando se trata de pes-
soas com deficiência, incluindo a Intelectual, ao se reforçar a 
ideia de invalidez. A socioeducação pode manter ou transfor-
mar essa ideia, pois o que diferencia as modalidades da edu-
cação é o que se pretende com a ação educativa, bem como a 
concepção filosófica, política e ideológica que a norteia.

A SOCIOEDUCAÇÃO PARA A CRIANÇA E 
ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Um dos fundamentos legais da socioeducação foi o artigo 30 da 
Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2006, 
da Organização das Nações Unidas (ONU), que diz respeito 
à participação desse público na vida cultural, lazer e esporte e 
práticas recreativas. O Brasil, como um dos Estados signatários 
da Convenção, reconhece o direito das pessoas com deficiên-
cia de participar da vida cultural de uma sociedade em igual-
dade de oportunidades, o que requer a compreensão de uma 
prática de educar para o coletivo e com o coletivo. 

No caso da DI e suas especificidades, é importante par-
tir de uma definição para se pensar as formas de desenvolvi-
mento da socioeducação. Segundo a Associação Americana de 
Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento, a DI é definida 
como funcionamento intelectual inferior à média, com início 
antes dos 18 anos de idade, associado a limitações adaptativas 
em pelo menos duas áreas das seguintes habilidades adaptati-
vas: a comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, 
saúde e segurança, uso de recursos da comunidade, determi-
nação, funções acadêmicas, lazer e trabalho. A pessoa com DI 
apresenta um déficit de inteligência conceitual, prática e social, 
necessitando de atenção para o seu desenvolvimento e inclu-
são social (AAIDD, 2013).

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. É preciso entender que 
qualquer deficiência não representa um problema para a huma-
nidade e sim mais uma possibilidade na infinita pluralidade 
humana. Para a construção da autonomia da pessoa com DI, 
é preciso pensar nas ações socioeducativas a partir de media-
dores experientes, capazes de intervir nas zonas de desenvol-
vimento proximal de seus atendidos, caracterizadas como a 
distância entre o nível de desenvolvimento real, aquilo que 
a pessoa é capaz de fazer sozinha, e o nível desenvolvimento 
potencial, aquilo que se é capaz de realizar com a ajuda de uma 
pessoa mais experiente. 
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Neste sentido, retomando Vygotsky (2011) sobre a defec-
tologia, o desenvolvimento de uma criança com deficiência é 
diferenciado qualitativamente, o que não significa perpetuá-la 
na condição de menos desenvolvida. O olhar prospectivo para 
o fenômeno da Deficiência, incluindo a Intelectual, torna-se 
fundamental para a construção de uma prática que rompa com 
o estigma de eterna infância ou menoridade intransponível. 
A deficiência não é vista como algo estático, pois novos pro-
cessos podem surgir como respostas à deficiência, despertando 
às possibilidades de desenvolvimento. 

Segundo Dias e Oliveira (2013, p. 179), as deficiências 
“diluem-se para dar lugar ao reconhecimento de suas experiências 
de vida e de uma ética orientada à participação social e exercí-
cio de cidadania”. Para compreender os processos de desenvol-
vimento de uma pessoa com deficiência é preciso conhecer as 
características da deficiência, assim como o lugar que ela ocupa 
na vida da própria pessoa e na vida das pessoas que a cercam.

Nesse processo de constituição do sujeito e sua subjetivi-
dade, entendida como uma síntese individual a qual comporta 
a complexidade carregada de sentimentos, emoções e afeto, 
não se deve ignorar as etapas do desenvolvimento humano 
como eixo norteador para se construir a prática socioeduca-
tiva. A adolescência, por exemplo, é descrita por vários autores 
como uma etapa de turbulência na busca por autoafirmação 
e reconhecimento de si e do outro como sujeitos de direito.

Aberastury e Knobel (2011) estão entre esses autores ao 
dizerem que, mais do que uma etapa estabilizada, a adoles-
cência é processo e desenvolvimento. Consideram “normais” 
as formas de expressão dos adolescentes através da ação, sem 
a conceitualização lógica. Salientam, no entanto, que essas 
expressões têm de ser transitórias, pois se o adolescente per-
sistir nessa forma de atuação, será visto e rotulado como desa-
justado. No caso das crianças e adolescentes com DI, é preciso 
considerar suas especificidades, como as limitações das habi-
lidades adaptativas, sem perpetuá-las.

Desse modo, segundo Díaz (2006, p. 103), a educação 
social (socioeducação), como função preventiva à cronifica-
ção dos problemas, “deve intervir naquelas circunstâncias que 
geram situações de necessidade nas pessoas”. Nos espaços de 
socioeducação está a oportunidade de se oferecer às pessoas 
com DI um modo de se expressar, de se reconhecer e serem 
reconhecidas como sujeitos de direitos. 

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida com 89 organizações sociais do 
estado de São Paulo e Município, que realizam atendimento 
socioeducativo com crianças e adolescentes com ou sem DI. 
Essa amostra foi dividida em dois grupos: 1º) 47 organizações 

que atendiam pessoas com DI; 2º) 42 organizações que não 
tinham atendimento voltado à pessoa com DI.

Dessa amostra, 69 organizações estavam situadas nos 
seguintes municípios do estado de São Paulo: Araraquara, 
Assis, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Cachoeira Paulista, 
Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cruzeiro, Dracena, 
Itapeva, Jundiaí, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba, 
Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Santos, 
São Caetano, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São 
Vicente, Sorocaba, Taubaté e Votuporanga. Já as demais (20) 
estavam situadas na Cidade de São Paulo. 

Os critérios de elegibilidade dessas Organizações foram: 
atenderem pessoas com deficiência (s) na faixa etária de zero 
a 18 anos; atenderem pessoas com DI; localização geográfica: 
regiões da abrangência do estado de São Paulo, apresentando 
número de pessoas com DI acima de 0,21%, conforme dados 
do censo demográfico do IBGE (2010); situadas em municí-
pios com população total acima de 43.000 mil habitantes; com 
maior número de beneficiários.

As atividades previstas e realizadas nos três primeiros meses 
da pesquisa consistiram das ETAPAS 1 - Mapeamento das pos-
síveis Organizações Sociais para coleta de dados, quando foram 
mapeadas 31 Organizações no primeiro trimestre, das quais 30 
foram convidadas e 27 aceitaram participar da pesquisa; e 2 - 
Formulação do instrumental e início da capacitação técnica para o 
trabalho de campo, quando trabalhou-se no aprimoramento do 
Questionário que foi aplicado pelos técnicos junto aos Gestores 
e Corpo Técnico das Organizações. Esse Questionário, estru-
turado de forma qualitativa (questões abertas) e quantitativa 
(questões fechadas), foi composto por três eixos e um tópico, 
como segue: EIXO 1 - Caracterização da Organização Social; 
EIXO 2 - Público-alvo; EIXO 3 – Forma de Atuação; e o Tópico 
– Considerações Finais sobre a Socioeducação.

No segundo e terceiro trimestres, além da continuidade do 
mapeamento e convite às Organizações, 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 de 2017 e finalizada em agosto de 2017. Os resulta-
dos mostraram um total de 129 organizações mapeadas e 115 
convidadas a participarem da pesquisa. Dessas, 92 aceitaram 
inicialmente (3 declinaram) e 23 não aceitaram, totalizando, 
assim, 89 organizações entrevistadas. As Organizações que 
declinaram alegaram indisponibilidade de tempo para a entre-
vista. Das demais, 5 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 
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07 (26,9%) eram APAES, 05 (19,2%) classificadas como con-
gênere e 14 (43,8%) como não congênere (quadro 1). 

O processo de desenvolvimento da pesquisa foi acompa-
nhado, monitorado e avaliado mediante acompanhamento diá-
rio via grupo WhatsApp; postagem dos técnicos de campo na 
Rede Interna da APAE DE SÃO PAULO, campo voltada para a 
pesquisa, apontando a realização da (s) entrevista (s). Reuniões 
semanais com a equipe de trabalho foram realizadas, tornando 
possível fazer o realinhamento das ações a partir da exposição 
e compartilhamento das dificuldades encontradas na prática. 

A análise estatística das informações coletadas foi feita de 
forma descritiva, através da média, mediana, valores mínimo e 
máximo, desvio-padrão, frequências absoluta e relativa (porcen-
tagem). As análises inferenciais, empregadas com o intuito de 
confirmar ou refutar evidências encontradas na análise descri-
tiva, foram: a) Teste de Qui-quadrado de Pearson, teste Exato de 
Fisher ou sua extensão (AGRESTI, 1990), na comparação das 
características de natureza qualitativa (categórica); b) Mann-
Whitney (SIEGEL, 2006), na comparação das características 
de natureza quantitativa (numérica). Nas conclusões obtidas 
através das análises inferenciais, utilizou-se o nível de signifi-
cância 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 realizadas com o 
programa estatístico R versão 3.0.2. (R CORE TEAM, 2016).

Em relação à análise qualitativa, buscou-se, além da reflexão 
crítica sobre o material disponibilizado pelas Organizações, a lei-
tura do conteúdo subjacente ao seu discurso manifesto, caracterís-
tica fundamental de pesquisa na área das Ciências Humanas. Por 
se tratar da complexidade das relações humanas em um campo 
dinâmico e fortuito, essa forma de análise não permite afirma-
ções absolutas. Permite, no entanto, a busca de sentido diante de 
uma prática que exige a construção contínua de conhecimentos. 

RESULTADOS GERAIS
Quanto à caracterização das 89 Organizações estudadas (Eixo 1), 
86,5% eram de caráter filantrópico (Figura 1) e 93,3% atendiam 

o público seguindo a tipificação do Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS). O tempo médio de existência dessas organiza-
ções levantado foi de 35,6 anos, variando de 09 a 98 anos. O 
número médio de funcionários e voluntários das organizações 
foi de 79,3, variando de 7 a 800, enquanto que o número médio 
de atendimentos foi de 545,9, variando de 25 a 5000. A maio-
ria das instituições, 56,2%, atuava em local próprio, fornecendo 
também alimentação para os atendimentos (92,1%).

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 diver-
sas áreas, tais como: saúde (46,1%), educação (55,1%), assistência 
social (67,4%), jurídica (20,2%) e outras (43,8%). A maioria tinha 
taxa de ocupação entre 71% a 100% (85,4%) e a sazonalidade foi 
comum em 51 (57,3%) das organizações. O tipo de deficiência 
(47,2%) e vulnerabilidade social (30,3%) foram os métodos mais 
comuns de inclusão. 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%).

Quanto ao público atendido (Eixo 2), as pessoas com múlti-
plas deficiências (72,3%) foram o principal foco das 47 organiza-
ções 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. Cerca de 50 (56,2%) 
organizações relataram que as pessoas atendidas não exerciam 
algum tipo de trabalho, porém 67 (75,3%) confirmaram a exis-
tência de alguma renda. Este dado pode estar relacionado ao 
fato de que 84 (94,4%) das organizações constataram que as 

 Participantes 
da Pesquisa

SD

(Sem Deficiência)

CD

(Com Deficiência)
TOTAL

APAE(s) do 
Estado de Sp 

- 29 29

Organizações do 
município de SP

10
10 20

Organizações 
do Estado de SP

32 08 40

Total 42 47 89

Quadro 1. Demonstrativo do total das entrevistas realizadas. 

Misto 9%
Público 3,4%

Privado 11%

Filantrópico 86,5%

Figura 1. Distribuição do caráter de atendimento das organizações.
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pessoas atendidas recebiam algum benefício Municipal/Estadual/
Federal. Em 41 (46,1%) organizações, a renda familiar (do aten-
dido) é de até 01 salário mínimo. A maioria relatou que as pes-
soas atendidas frequentam escola (88,8%), 87,6% tinham pro-
jetos 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 (Figura 2).

Quanto à forma de atuação (Eixo 3), a maioria das organiza-
ções possui período de adaptação (64,0%), ofertando diversas 
modalidades: 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). Oferecem 7 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%), fazem o controle da frequência (98,9%), 
sendo os trabalhos realizados de forma individual e em grupo 
(64,0%), divisão por faixa etária (82,0%). Os locais utilizados 
para o desenvolvimento das atividades foram: ambiente mul-
tifuncional (39,3%), ambiente específico (11,2%) e outros 
(49,4%). Há, também, atividades externas (95,5%). 

O planejamento das atividades da equipe técnica foi fre-
quente na maioria das organizações (97,8%), com periodici-
dade 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 semanalmente (60,7%).

A maioria das organizações 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%) tinham convênio com outras organiza-
ções. Ainda em relação à equipe técnica, a maioria das organi-
zações 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 encaminha-
mentos e acesso aos seus serviços, principalmente para áreas 
da educação e da saúde, gerando insatisfação quanto ao fluxo 
de comunicação e sua efetividade. Na ausência ou ineficiên-
cia desse fluxo, o desamparo prevalece, pois, segundo 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 importân-
cia de se manter a interdependência entre seus pares, aspecto 
fundamental para o fortalecimento de uma rede.

No que se refere à supervisão formativa, embora 49,4% das 
organizações relataram oferecê-la, constatou-se que a maioria 
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, oportu-
nizando, 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 e como se faz, além da avaliação 
dos resultados alcançados, tornando possível, mediante a sis-
tematização da prática, a construção de novas metodologias 
para a socioeducação (SILVA, 2015).

COMPARATIVOS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES 
QUE ATENDEM PESSOAS COM DI E AQUELAS 
QUE ATENDEM PESSOAS SEM DI
Os resultados comparativos entre as organizações que aten-
dem pessoas com Deficiência Intelectual (52,8%) e aquelas 
que atendem pessoas sem DI (47,2%) apontaram diferença no 
perfil. No primeiro grupo (com deficiência) há mais organiza-
ções do tipo APAE e congênere, com maior tempo mediano 
de existência, menos sazonalidade, sendo o método de inclu-
são mais comum o tipo de deficiência quando comparado às 
organizações que atendem pessoas sem deficiência (Figura 3). 

Quanto ao público alvo (Eixo 2), no grupo com deficiên-
cia há mais cadeirantes e mais avaliações das atividades da vida 
diária, atende todas as idades e o gênero predominante é o mas-
culino. No que se refere à família, as organizações que atendem 
pessoas com deficiência realizam estudo socioeconômico e as 

Todas as idades
47,2%

Até 12 anos
20,2%

13 a 18 anos
19,1%

19 a 30 anos
11,2%

Acima de 30 anos
2,2%

Figura 2. Distribuição da faixa etária do público atendido nas organizações.
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famílias têm renda acima de 01 salário mínimo. Em se tratando 
do recebimento do público para atendimento, há certa equi-
paração (Figura 4).

Quanto à forma de atuação (Eixo 3), as organizações que 
atendem pessoas com deficiência fornecem período de adap-
tação, mais atividades externas e utilizam com maior frequên-
cia a ferramenta PIA (Plano Individualizado de Atendimento). 
Para as demais características, não foi possível evidenciar dife-
rença estatisticamente significante. 

Sobre o que entendiam por socioeducação, as respostas 
assemelharam-se. De modo geral, as organizações a conside-
ram “educar para a vida em sociedade”, mediante atividades 
que favoreçam a convivência e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. No caso específico das APAES, há 
certa diferenciação quanto à preocupação com o desenvolvi-
mento de habilidades e competências para “a vida funcional”, 
incluindo a escolar, além do preparo da pessoa com DI para 
a vida laboral. 

Quando questionadas sobre o que as desmotivavam no exercí-
cio da socioeducação, a escassez de recursos financeiros, materiais 

e estruturais ganharam destaque, juntamente com o descaso dos 
governantes e Políticas Públicas não efetivas. Recorrentemente, 
foi apontado o não comprometimento das famílias e, às vezes, 
dos próprios atendidos, além da falta de investimento em capa-
citação e ausência de incentivo à formação continuada, pro-
porcionando, não raramente, práticas assistencialistas. No caso 
específico das APAES, acrescenta-se o manifesto sobre a falta de 
investimentos das empresas privadas para inclusão no trabalho, 
acentuando certo descaso com a pessoa com DI. 

Na motivação para a socioedução predominou a esfera emo-
cional. 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”. Ainda, como missão atribuída a APAE, a garantia 
de defesa para a pessoa com deficiência e sua família, ao ofere-
cer atendimento que qualifica as potencialidades dos atendidos.

Em se tratando do perfil do socioeducador, as organiza-
ções apontaram algumas características que consideram fun-
damentais, 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. Nas especificida-
des das APAES, a necessidade de ter uma visão ampliada da 
educação, atualizar-se, enxergar além da deficiência, resiliência 
e ter as competências “científica (conhecer o que faz), técnica 
(como faz) e humana (gostar do que faz)” foram destacadas, 
características encontradas em Silva (2009).

Como síntese desse perfil, pode-se pensar a mediação de 
Vygotsky (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 a pessoa atendida (do atendido), para a realiza-
ção 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. 

CONCLUSÕES
Não ficou claro na pesquisa um entendimento sobre a impor-
tância da construção de metodologia de trabalho para o desen-
volvimento da socioeducação, a partir do registro e sistemati-
zação das ações cotidianas. Pois é justamente esse registro que 
pode tornar uma ação metodologia de trabalho, cujas caracte-
rísticas básicas são: uma boa justificativa, objetivo claro, como 
será realizada e analisada, monitoramento, além da avaliação de 
todo o processo, incluindo o resultado. Se o resultado atender 
à proposta da ação, contando com uma fundamentação teó-
rica, ela (a ação) poderá se tornar uma metodologia norteadora 
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80%

60%

40%

20%

0%
4,8% 0%

58,7%

Sem deficiência Com deficiência

87,2%

8,5%9,5%
2,1% 2,1%

Público Privado Filantrópico Misto

Figura 3. Distribuição do caráter de atendimento das organizações.
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Figura 4. Distribuição da forma de recebimento do público alvo entre 
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de novas ações, desde que asseguradas as especificidades do 
novo público a ser atendido. Destitui-se, assim, a ideia de ações 
homogeneizantes desprovidas de reflexão crítica.

Apesar disso, a pesquisa mostrou que há boa perspectiva em 
relação ao desenvolvimento da socioeducação, ao se evidenciar 
a falta de formação especializada e a necessidade de capacitação 
contínua manifestada pelas organizações. O investimento na 
formação do socioeducador tem como finalidade aprimorar a 
capacidade crítica e reflexiva frente suas ações cotidianas, fato 
imprescindível na construção da sua autonomia e das pessoas 
por ele atendidas.

Propõe-se o investimento na formação continuada do socioe-
ducador, sendo uma das modalidades a supervisão formativa 
que, como espaço de escuta e discussão, favorece o desenvol-
vimento da capacidade crítica e reflexiva sobre as ações reali-
zadas, levando à construção de competências para o exercício 
da socioeducação. Nesse espaço, também é possível trabalhar 

algumas questões afetivas que afloram no socioeducador, pois, 
diante de uma realidade desfavorável à condição humana, a 
afetividade “nega a neutralidade das reflexões científicas sobre 
desigualdade social, permitindo que, sem que se perca o rigor 
teórico-metodológico, mantenha-se viva a capacidade de se 
indignar” (SAWAIA, 2002, p. 98).  

Fomenta-se, desse modo, a possibilidade de construções 
metodológicas mais próximas da realidade vivida, ao ampliar 
o olhar do socioeducador às potencialidades e não às carências 
instauradas, com atenção à afetividade. Essa forma de olhar 
contrapõe-se ao tecnicismo na prática socioeducativa, princi-
palmente com os adolescentes com DI, quando visa simples-
mente (re)educar para o mercado de trabalho. A socioeducação 
tem de ser vista como direito e deveres, e não como um favor 
forjando cidadania, pois (re)educar para se viver em socie-
dade exige o aprender a viver junto, reconhecendo o outro e a 
si como sujeitos de direito.
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RESUMO: Este ensaio analisa a inclusão de pessoas com Deficiência Intelectual (DI) no mercado de trabalho e as decorrentes 
contradições desse processo, a partir dos trabalhos de teóricos da escola de Frankfurt, sobretudo Theodor W. Adorno e Herbert 
Marcuse. O ensaio discute o significado do trabalho em uma sociedade moderna, de alto desenvolvimento tecnológico, e reflete 
sobre a possibilidade de melhoria de vida como resultado da inclusão social de pessoas com DI, quando há baixos salários, condições 
inadequadas de trabalho e falta de perspectiva de ascensão profissional. Embora este ensaio defenda o contínuo desenvolvimento 
desse tipo de política de inclusão profissional, considerando a promoção de benefícios sociais e pessoais, também se discutem as 
possibilidades de avanços adicionais dentro dos limites dessa sociedade.
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A partir do final da década de 1980, as discussões 
sobre o processo de inclusão no Brasil se fortale-
ceram com as propostas de políticas públicas que 
enfatizaram a necessidade de escolas acessíveis, 

a garantia de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
para as pessoas com deficiência e a relevância da formação ini-
cial e continuada de professores como elementos fundamentais 
para assegurar o sucesso desse processo. Como a escolaridade 
é um fator imprescindível para o acesso ao mercado de traba-
lho e as pessoas com deficiência ocupam cada vez mais espaço 
na escola, esse movimento também é válido para entender o 
ingresso no competitivo mercado de trabalho.

Entretanto, considerando que, segundo Crochík (1996, 
p. 50), “os papéis sociais têm sido valorizados em função da 
sua importância para a manutenção da ordem social” e que, ao 
longo do tempo, as pessoas com deficiência pouco contribuíram 
para a esfera da produção, surgem alguns questionamentos: que 
lugar é esse ocupado por elas no mercado de trabalho, já que 
a história nos mostra que sempre foram alijadas dos diversos 
espaços? Se a deficiência implica realmente no pensamento 
estereotipado de que essas pessoas não são aptas ao trabalho, 
que movimento é esse que busca incluir pessoas que fogem 
do padrão que a sociedade impõe? Por que ultimamente essa 
discussão tem ganhado destaque? Se as pessoas com deficiên-
cia estão no mercado de trabalho, quais funções elas ocupam?

Como a inclusão escolar se amplia, a maior parte das matrí-
culas das pessoas com deficiência ocorre em sala regular de 
ensino (INEP, 2014), e se a política de cotas para a aquisição 
de empregos indica um movimento cada vez maior da inclusão 
social dessas pessoas (GARCIA, 2014), cabe verificar como a 
inclusão ocorre, o que nela há de progressivo e quais os obs-
táculos a serem superados para que essas pessoas se tornem 
ainda mais incluídas. Uma questão importante para possibi-
litar a inclusão é o enfrentamento do preconceito. Esse fenô-
meno, segundo Crochík et al. (2013), tem sido uma das bar-
reiras atitudinais mais frequentemente estudadas em relação 
à inclusão das pessoas com deficiência no sistema escolar; 
nesse estudo, os autores verificaram que há mais indicadores 
de inclusão do que de discriminação em relação a alunos com 
deficiência. Seria importante verificar se o mesmo ocorre no 
local de trabalho e o quanto a experiência com pessoas com 
deficiência no mundo do trabalho consegue superar os obstá-
culos gerados por atitudes preconceituosas. 

O objetivo deste ensaio é apresentar uma reflexão sobre 
esses questionamentos, sem a intenção de responder a eles. 
Antes disso, cabem algumas ponderações sobre o trabalho 
e sua relação com a identidade profissional, considerando o 
desenvolvimento histórico.

O TRABALHO E O INDIVÍDUO
Desde os primórdios da civilização ocidental, o trabalho tem 
sido uma atividade fundamental para a sobrevivência humana. 
A partir do momento em que foi possível armazenar alimentos 
para atravessar momentos de escassez, nasceu o pensamento, 
que permitiu que o trabalho árduo fosse cada vez menos neces-
sário. Numa sociedade de abundância de produção material e 
de crescente automação como a atual, as atividades desagradá-
veis ligadas à sobrevivência poderiam ser reduzidas, restando 
mais tempo para atividades menos repetitivas e mais ligadas à 
satisfação pessoal direta (ADORNO, 1995). 

Marcuse (1981) argumenta que o trabalho e a produção 
acabaram por se sobrepor à vida, operando como mecanis-
mos de poder independentes do indivíduo. Com a automati-
zação da produção, o trabalho tornou-se um instrumento de 
controle social, afetando a consciência, despojando-a de auto-
nomia, transformando o indivíduo em objeto manipulado, 
sendo o valor social individual balizado a partir de compor-
tamentos condicionados que não necessitam do pensamento. 
Por outro lado, a crescente automação poderia levar à gradual 
eliminação do trabalho desagradável, ampliando a possibilidade 
de os indivíduos viverem a vida como um fim em si mesmo. 
No entanto, mesmo com a possibilidade objetiva da diminui-
ção do tempo dedicado ao trabalho alienado que poderia nos 
liberar para atividades mais livres, como o trabalho intelectual 
ou artístico, esses últimos, conforme Adorno (1995), tomam 
o primeiro como referência e se tornam tão repetitivos e tão 
alheios como o é a labuta. Assim, acentuemos que, embora o 
trabalho alienado possa ser paulatinamente eliminado, ele se 
conserva e se fortalece ao se tornar, em sua forma, referência 
para trabalhos não alienados. 

Caberia indagar se a ausência de necessidade objetiva de pro-
dução não seria um dos fatores para o incremento da inclusão 
profissional de trabalhadores com deficiência, já que importa 
mais a extração da mais-valia do que o produto objetivamente 
constituído; não que esses trabalhadores não sejam capazes de 
produzir satisfatoriamente, desde que — o que é válido para 
todos os trabalhadores — sejam dadas as condições adequa-
das, mas que há preconceito em relação a eles que os impede 
de serem percebidos como pessoas eficientes e que podem 
efetivamente contribuir com a esfera da produção. 

Do ponto de vista pessoal, no entanto, o trabalho também 
é parte importante da identificação individual na sociedade: 
há trabalhos mais ou menos valorizados e seus ocupantes 
também são mais ou menos valorizados por isso. Em geral, 
o trabalho manual é desvalorizado em relação ao intelectual 
(ADORNO, 1995) e não exige mais a experiência, que per-
mitia ao artesão se reconhecer no fruto de seu trabalho, mas 
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o adestramento (BENJAMIN, 1989). Em consequência, a 
racionalização técnica do trabalho torna as atividades simila-
res e bloqueia a diferenciação individual (MARCUSE, 1981). 

Se, da perspectiva sociológica, a esfera do trabalho se torna 
anacrônica, do ponto de vista individual ela é posta como 
necessária para a formação possível na atualidade. O reconhe-
cimento, porém, é externo e decorre mais da remuneração e 
da importância atribuída ao tipo de trabalho do que à forma-
ção individual. Essa importância depende dos interesses dos 
proprietários dos meios de produção, que detêm as condições 
sociais para organizar o trabalho (MARX, 1984). Para Adorno 
(1995), como as atividades laborais decorrem da racionalidade 
técnica que as permeia e não contribuem para a diferenciação 
individual, e o trabalho repetitivo quase não é mais necessário 
em uma sociedade de produção material abundante, a necessi-
dade de trabalhar e ter um emprego não tem sentido do ponto 
de vista individual ou objetivo. 

RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE DE TRABALHO
Apesar dessas considerações, a redução da segregação de deter-
minados grupos sociais depende do reconhecimento da capa-
cidade de trabalho de seus integrantes. O processo de inclusão 
social não pode prescindir de empregos nem da possibilidade de 
conviver com as diferenças. Enquanto não ocorrerem mudan-
ças sociais estruturais, deve-se lutar pela maior igualdade social 
possível. Para reduzir a exclusão social, importa considerar as 
relações altamente competitivas do capitalismo, a realidade 
econômica de cada país, as políticas educacionais e o sistema 
educacional (AMARAL, 1994). 

Em perspectiva oposta, Hall (2010) critica as políticas de 
preparação de pessoas com Deficiência Intelectual (DI) para 
o mercado de trabalho e as empresas e as instituições que as 
formam com foco em si próprias, sem considerar as limitações 
sociais. Com base em pesquisas realizadas no Reino Unido, 
Hall argumenta que indivíduos com DI são mais suscetíveis à 
exclusão do mercado de trabalho e dos círculos sociais, a pio-
res condições de saúde, a abuso, negligência e desvalorização 
social. Nesse sentido, a inclusão profissional consistiria essen-
cialmente em um conjunto de práticas normativas, e não na 
busca de caminhos de efetiva transformação da sociedade.

Nesse modelo, segundo essa perspectiva, a inclusão pro-
fissional não significa, necessariamente, o sentimento de “per-
tença social”, e para ilustrar a possibilidade desse sentimento 
de pertença, Hall (2010) utiliza dois exemplos de trabalho no 
campo das artes — teatro e artes em geral — exercidos cole-
tivamente, em ambientes segregados na produção e exibição 
ao público mais amplo, tendo auxílio também de pessoas sem 
DI nessas atividades.

Com sua proposta, ele retrocede ao tempo das oficinas 
abrigadas de pessoas com DI, cujos produtos eram compra-
dos pelo público, e supõe que a sociedade mudará apenas 
com a mudança de práticas, diferentemente dos autores 
que fundamentam este ensaio, que defendem mudanças 
mais profundas. Hall (2010) não indica como mudanças 
sociais que defende possam ocorrer a partir de sua pro-
posta de trabalho coletivo e segregado para as pessoas que 
têm DI. Além disso, desvaloriza a percepção das contradi-
ções sociais — na sociedade capitalista, o trabalho deve 
ser pensado de acordo com as contradições de interesses 
de suas distintas esferas — e trata as pessoas com DI por 
meio da segregação, uma atitude condenada por quem 
defende a Educação Inclusiva (ver, por exemplo, PACHECO; 
EGGERTSDÓTTIR; MARINÓSSON, 2007). 

A convivência de pessoas com DI nas escolas e em espa-
ços públicos é garantida por lei em diversos países e defen-
dida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco). Em 1981, a promulgação do 
Ano Internacional da Pessoa com Deficiência representou um 
avanço importante para a inclusão social das pessoas com DI. 
A Constituição brasileira de 1988 proíbe a discriminação de 
qualquer pessoa com deficiência quanto ao salário e à possibili-
dade de obtenção de emprego (BRASIL, 1988). Leis criadas a 
partir de 1989 asseguram a reserva para pessoas com deficiên-
cia no serviço público e no privado. A Lei n. 8.213, de 1991, 
que prevê cotas no setor privado, foi regulamentada somente 
em 1999 (BRASIL, 1991). 

Garcia (2014) ressalta que o direito inalienável da pes-
soa com deficiência ao trabalho foi discutido na Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
aprovado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 
2006 e assinado por mais de 200 países, entre eles o Brasil, que 
o incorporou pelo Decreto federal n. 6.949, de 2009.

EMPREGO APOIADO 
Outra frente importante é a defesa do emprego apoiado, definido 
como o modo pelo qual pessoas com deficiência são encami-
nhadas ao mercado de trabalho, de modo que possam conseguir 
acesso, manter-se e promover-se em empresas, com apoio de 
materiais e de profissionais (GÁLVEZ; MARTIN; DURANTES, 
2009). As informações sobre essa parte da população, porém, 
podem guardar distorções, já que as pessoas com deficiência 
que não trabalham não costumam procurar empregos e, por-
tanto, não são contadas como força de trabalho. Desse modo, 
a taxa de desemprego poderia não oferecer uma imagem ver-
dadeira da situação delas no mercado de trabalho. A taxa de 
emprego é mais comumente usada como indicador do status 
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no mercado de trabalho de pessoas com deficiência (WHO; 
WORLD BANK, 2012, p. 245). Esse relatório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) ressalta que a exclusão de pessoas 
com DI no mercado de trabalho é maior que a de pessoas com 
outras deficiências. As pessoas com DI tinham uma chance 
de três ou quatro vezes menor que as pessoas sem deficiência, 
além de risco maior de terem períodos mais longos e mais fre-
quentes de desemprego e de serem empregadas em situações 
de segregação (WHO; WORLD BANK, 2012, p. 246-247).

A defesa do emprego apoiado para pessoas com defi-
ciência começou na década de 1980 nos Estados Unidos da 
América e no Brasil na década de 1990, por meio da atuação da 
Associação Nacional do Emprego Apoiado e de outras institui-
ções (KADOMOTO, 2015). Como resultado, várias empresas 
empregam pessoas com DI hoje no Brasil (ver artigos da Revista 
DI n. 6, jan.-jul. 2014). Apesar da tentativa de combater a dis-
criminação das pessoas com deficiência no mercado de traba-
lho e dos avanços da legislação brasileira, ainda não se conse-
guiu atingir de modo abrangente o universo das pessoas com 
deficiência em idade adequada para o trabalho (TOLDRÁ; DE 
MARQUE; BRUNELLO, 2010). Em 2010, havia 6,5 milhões 
de pessoas com deficiência em idade para o trabalho, das quais 
apenas 5% com emprego formal. Pode-se inferir que boa parte 
esteja trabalhando informalmente e que quase metade esteja 
sem ocupação (GARCIA, 2014).

Em 2010, pessoas com DI, que ocupavam os 5% das vagas 
formais do mercado de trabalho, ganhavam menos da metade 
que os trabalhadores com outras deficiências, o que se deve ao 
fato de assumirem trabalhos com baixas qualificações. A situa-
ção era ainda mais grave em 2007, quando as pessoas com defi-
ciência ocupavam apenas 1% dos 37,6 milhões de postos de tra-
balho (TOLDRÁ; DE MARQUE; BRUNELLO, 2010). A DI 
foi a deficiência que exerceu o maior impacto negativo sobre o 
nível de ocupação e a taxa de atividade (COSTA et al., 2011).

Garcia (2014) enfatiza que houve avanços nessa área, mas 
a proporção elevada de pessoas com DI ainda excluída do 
mundo do trabalho, a informalidade da maioria dos postos de 
trabalho e a baixa remuneração das pessoas com DI indicam 
que há problemas a serem resolvidos, como falta de acessibi-
lidade para pessoas com deficiência, escolaridade e formação 
profissional insuficientes, discriminação e estereótipos — em 
geral os outros trabalhadores consideram a priori que as pes-
soas com deficiência visual precisariam sempre ser cuidadas 
e que as com DI seriam incapazes para o trabalho para o qual 
foram selecionadas —, legislação inadequada e insuficiente, e 
superproteção familiar. 

Pereira-Silva e Furtado (2012) acentuam outros fatores 
que dificultam a inclusão de pessoas com DI no mercado de 

trabalho: a inadequada preparação de instituições de atendi-
mento especializado para atender às necessidades de empre-
sas interessadas em receber funcionários com DI e a formação 
insuficiente e os preconceitos dos funcionários que trabalharão 
com as pessoas com DI. Amaral (1994) e Toldrá, De Marque 
e Brunello (2010) indicam que o preconceito resulta do des-
conhecimento e da desinformação sobre a efetiva capacidade 
de trabalho das pessoas com DI. A disseminação de informa-
ções sobre o potencial delas certamente ampliaria o reconhe-
cimento social e a diversidade no trabalho. A falta de conheci-
mento sobre a capacidade das pessoas com DI é uma das razões 
para que ocupem postos de trabalho incompatíveis com suas 
habilidades (PINHEIRO; DELLATORRE, 2015). 

Uma legislação específica regula a contratação de pessoas 
com deficiência na esfera pública e na privada. Merece destaque 
a Lei nº 8.112/90, que, no artigo 5º, § 2º, assegura o direito das 
pessoas com deficiência de se increver em concurso público e 
a reserva para elas de até 20% das vagas oferecidas (BRASIL, 
1990). O artigo 37, inciso VIII, da mesma lei, define os crité-
rios para contratação das pessoas com deficiência aprovadas 
em concursos públicos. A Lei n. 8.213/91, também conhecida 
como Lei de Cotas, regula a contratação das pessoas com defi-
ciência nas empresas privadas, ao estabelecer que as empresas 
com mais de cem funcionários devem garantir de 2 a 5% dos 
postos de trabalho para pessoas com deficiência e prever multas 
para as que descumprirem as determinações (BRASIL, 1991).

Apesar do amparo legal, o desemprego e o subemprego 
ainda são comuns entre as pessoas com deficiência. Coelho, 
Sampaio e Mancini (2014) verificaram que, como resultado 

Compreender as concepções 
das empresas sobre deficiência é 

fundamental para promover a inclusão 
e a diversidade nos espaços de trabalho. 

As empresas podem não ter uma 
preparação adequada para receber 

pessoas com deficiência ou as contratar 
apenas para evitar multas, embora 

existam também as que não se limitam 
à legislação e se mostram de fato 

interessadas na inclusão de pessoas 
com DI no mercado de trabalho
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da formação profissional inadequada e dos preconceitos dos 
empregadores, as pessoas com deficiência aceitam mesmo 
trabalhos insatisfatórios, repetitivos, abaixo de suas qualifi-
cações, resultando em frustrações. Ao contratar pessoas com 
deficiência, as empresas geralmente seguiam a Lei de Cotas e, 
com frequência menor, por acreditarem na capacidade de tra-
balho delas (TOLDRÁ; DE MARQUE; BRUNELLO, 2010). 

Por outro lado, mesmo os trabalhadores sem deficiências 
raramente ocupam postos de trabalho compatíveis com suas 
habilidades, na medida em que o valor das pessoas é medido 
por meio de aptidões e qualidades padronizadas, não por habi-
lidades individuais intrínsecas (MARCUSE, 1981). A luta para 
ir além da mera repetição, mais adequadamente realizada pelas 
máquinas, envolve todos os trabalhadores (MARX, 1984), e 
não somente os com deficiência. Instaura-se assim uma con-
tradição, expressa pela necessidade de se obter um emprego 
para ser incluído socialmente, ao mesmo tempo que esses 
empregos, por serem alheios aos interesses do trabalhador, 
continuam a excluí-lo. Essa contradição se torna mais visível 
nas pessoas com DI.

Para as pessoas com DI, o trabalho ajuda a organizar a vida 
e a estruturar a identidade, mas gera tanto prazer quanto sofri-
mento. O prazer resulta de recompensas pessoais e sociais, 
enquanto o sofrimento expressa o descontentamento com as 
exigências organizacionais, a desvalorização e a falta de reco-
nhecimento (COELHO; SAMPAIO; MANCINI, 2014). O tra-
balho permite a saída de uma posição de vítima de preconcei-
tos sociais e favorece o reconhecimento social, mas mantém a 
situação extraterritorial (ADORNO, 2004), mesmo em rela-
ção a outros trabalhadores.

Compreender as concepções das empresas sobre deficiên-
cia é fundamental para promover a inclusão e a diversidade nos 
espaços de trabalho. As empresas podem não ter preparação 
adequada para receberem pessoas com deficiência ou as con-
tratarem apenas para evitar multas, embora existam também 
as que não se limitam à legislação e se mostram de fato inte-
ressadas na inclusão de pessoas com DI no mercado de traba-
lho. Ávila-Vítor e Carvalho-Freitas (2012) verificaram que o 
impacto dessas iniciativas é positivo quando não há privilégios 
para os trabalhadores com deficiência. Amaral (1994) alega 
que não cabe privilegiar a pessoa com deficiência, mas ofere-
cer-lhe igualdade de oportunidade de acesso ao mercado de 
trabalho, sem excluir sua condição de deficiência.

Toldrá, De Marque e Brunello (2010) assinalam que as 
relações e as práticas protecionistas devem ser repensadas e a 
inclusão social deve ser incrementada por meio da equiparação 
de oportunidades e da defesa dos direitos, envolvendo também 
as famílias e evitando o caráter assistencialista e filantrópico de 

instituições dessa área. Como estratégia para facilitar a obten-
ção e manutenção de empregos por pessoas com deficiência, 
Toldrá, De Marque e Brunello (2010) sugerem parcerias entre 
instituições de formação profissional e empresas. Pereira-Silva e 
Furtado (2012) concordam e salientam a importância do acom-
panhamento e do suporte às pessoas com DI, reforçando a esco-
larização e o preparo para a execução das tarefas profissionais. 

Díaz (2011) observa que a responsabilidade da transição para 
o mundo do trabalho não deve ser somente da pessoa com defi-
ciência, mas da sociedade, que, por meio de políticas educativas, 
profissionais e sociais, pode favorecer necessidades específicas 
do coletivo. Costa et al. (2011), no entanto, argumentam que 
o processo de qualificação profissional carrega muitas tensões, 
por vezes contraditórias, abrangendo diversas concepções e 
expectativas dos indivíduos envolvidos.  Pereira-Silva e Furtado 
(2012), por sua vez, ressaltam a necessidade da atuação inten-
siva de serviços profissionalizantes e das famílias para aprimora-
rem as habilidades físicas, sociais e emocionais das pessoas com 
deficiência, para facilitar o ingresso no mercado. Garcia (2014) 
defende o incentivo à participação direta das pessoas com defi-
ciência nas discussões sobre a obtenção e manutenção de empre-
gos. Ávila-Vítor e Carvalho-Freitas (2012) verificaram que os 
trabalhadores com deficiência têm uma percepção positiva das 
suas possibilidades de trabalho, mas é necessário a empresa se 
adequar às condições dessas pessoas.

Em Portugal, Veiga e Fernandes (2014) entrevistaram 32 pes-
soas com DI, escolhidas por centros de formação profissional e 
já empregadas, seus familiares e outras pessoas que poderiam 
dar mais informações sobre elas, além de fazer observações 
no próprio ambiente de trabalho. O propósito era verificar se 
a formação profissional foi de fato útil e se e como a inclusão 
no mercado de trabalho teria contribuído para a conquista de 
autonomia em atividades sociais e domésticas e para a melhoria 
da qualidade geral de vida. Os resultados indicaram melhoria 
na autonomia e na autoestima dos trabalhadores e trouxeram à 
tona questões importantes associadas aos baixos salários, à falta 
de perspectiva de ascensão profissional e de atitudes adequadas 
de convivência no espaço de trabalho. Em geral, os trabalhado-
res com DI interagem pouco com seus colegas no trabalho e 
precisariam aprender melhor as especificidades dos cargos que 
ocupam, indicando que a formação prévia teria de ser reforçada.

CONCLUSÕES
Com os resultados da pesquisa descrita no parágrafo anterior 
e os demais resultados aqui apresentados, é possível acen-
tuar a conclusão de nossa análise: a inclusão profissional de 
 trabalhadores com DI deve ser a superação dos limites do tra-
balho segregado destinado a eles. Nesse sentido, ela deve ser 
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defendida. Por outro lado, quer quando se consideram as con-
dições gerais dessa sociedade, quer quando são examinados 
especificamente os empregos destinados a esses trabalhadores, 
os limites para a inclusão social efetiva ainda são consideráveis 
e não passíveis de superação, só possível com a transformação 
dessa sociedade em uma que tenha a justiça, não meramente 
formal, como uma de suas bases, aliada à igualdade, e à não 
opressão de um sistema que torna todos os trabalhadores em 
mercadorias entre outras mercadorias. 

Enquanto as transformações sociais mais profundas não ocor-
rem, deve-se lutar para as condições de trabalho e de emprego 
serem as mais justas e dignas possíveis. Para as pessoas com 
DI, deve-se lutar por espaços profissionais associados não ape-
nas com salários adequados, mas também com os projetos de 
vida, com a individuação; a deficiência não deveria ser negada 
nem tomada como barreira ao desenvolvimento individual. 
Às empresas, caberia implantar alterações nos espaços físicos 

e nas relações sociais para favorecer a inclusão de pessoas com 
DI; não basta apenas colocá-las em ambientes que de modo 
geral não foram construídos para recebê-las.

Não se deveria negar sua deficiência, nem tomá-la como 
base para impedir o desenvolvimento individual. Tal como dis-
cutido em relação à educação inclusiva, o próprio ambiente de 
trabalho deve ser alterado para que a inclusão ocorra da melhor 
forma possível. Não basta integrar esse trabalhador ao que já 
existe; modificações, em geral, são imprescindíveis, tanto no 
ambiente físico quanto no que envolve as relações humanas.

Se o preconceito impede a experiência (CROCHÍK, 1996), 
o mero contato entre o preconceituoso e seu alvo não basta para 
superá-lo. É necessário que sejamos formados para a experiên-
cia, para o que há de desconhecido, não somente para ampliar 
nosso campo de conhecimento, mas para intensificar nossa 
possibilidade de identificação com todos os que são humanos 
e assim possibilitarmos nossa própria individuação. 
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Desenvolvimento social e 
inclusão de pessoas com deficiência
A Lei de Cotas merece um novo olhar, já que não é apenas uma exigência 
legal, mas uma oportunidade de fortalecimento social e econômico
Marta Gil1
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RESUMO: O artigo faz conexões entre os conceitos de sustentabilidade, diversidade e desenvolvimento social e em seguida 
apresenta a pergunta: nesse cenário, onde estão as pessoas com deficiência? A argumentação, em busca de respostas, considera as 
relações entre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), e a Lei de Cotas, e seus impactos sobre a inclusão de pessoas 
com deficiência. O artigo propõe um novo olhar para a Lei de Cotas, em vigor há 26 anos, não apenas como uma exigência legal, mas 
como um mecanismo que permite relevantes impactos econômicos e sociais e contribui para o desenvolvimento social sustentável.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Desenvolvimento social; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Lei de Cotas.

O s conceitos de sustentabilidade, diversidade e 
desenvolvimento social já fazem parte do vocabu-
lário cotidiano, de trabalhos acadêmicos, das redes 
sociais e da mídia. Vou falar resumidamente sobre 

cada um deles e depois fazer a conexão entre eles.
Inicialmente, o significado de sustentabilidade restringia-

-se ao meio ambiente. O conceito surgiu quando se percebeu 

que os recursos naturais, por mais abundantes que parecessem 
ser, precisavam ser preservados e manejados com cuidado: não 
eram infinitos nem eternos. Era preciso buscar o equilíbrio 
entre uso (presente) e preservação (futuro).

À medida que a conscientização ambiental se ampliava, 
gerando estudos, pesquisas, políticas públicas, iniciativas da 
sociedade civil organizada e do poder público, fomos nos 
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dando conta da diversidade vegetal, animal e mineral da Terra. 
A concepção de diversidade ampliou-se para acolher a imensa 
variedade de expressões biológicas, culturais, sociais, políticas 
e econômicas do ser humano.

Os conceitos de sustentabilidade e diversidade têm afini-
dades e complementaridades, e a busca por resultados econô-
micos, sociais e ambientais equilibrados aponta para o desen-
volvimento sustentável. A ética do bem comum é um de seus 
fundamentos: o objetivo básico é a valorização de cada um 
para que o todo se beneficie, a curto, médio e longo prazos.

Esses conceitos guardam relações hoje bastante dissemina-
das, mas o leitor pode se perguntar: onde entram as pessoas 
com deficiência nesse cenário? Essa pergunta tem muito sen-
tido, uma vez que a conexão entre esses conceitos não é usual.

A resposta exige uma digressão. O ponto de partida é a pro-
mulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD), em 2006, pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Essa foi a primeira convenção do século 21, resul-
tado da reivindicação de movimentos de pessoas com deficiên-
cia de vários países. A CDPD trouxe mudanças tão significativas 
que o desembargador federal do Trabalho do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 9ª Região Ricardo Tadeu Marques da 
Fonseca, que tem deficiência visual total, considerou-a “revo-
lucionária”. Algumas inovações decorrentes da CDPD:
• A incorporação da temática relativa às pessoas com deficiência 

à esfera dos Direitos Humanos. Ou seja, as pessoas com defi-
ciência deixam de ser vistas como receptoras de atos assisten-
cialistas e filantrópicos e passam a ser vistas como sujeitos de 
direitos. Como tal, estão incluídas na sociedade, porque tam-
bém são cidadãs, e, como cidadãs, têm os mesmos direitos e os 
mesmos deveres que os demais: não têm direitos “especiais”;

• A deficiência é um conceito em evolução, portanto, histó-
rico, e resulta da interação entre o indivíduo e as barreiras 
atitudinais e/ou ambientais. A deficiência não se define pelas 
limitações físicas nem intelectuais e outras, relacionadas ao 
indivíduo, mas pela relação entre as pessoas e as eventuais 
barreiras de acesso à educação, ao mercado de trabalho, aos 
serviços públicos, à participação social, entre outras;

• A acessibilidade é entendida como um direito-meio, que 
garante o exercício dos demais direitos: educação, saúde, 
trabalho, lazer, convivência etc. É ela que assegura a igual-
dade de oportunidades, ou seja, uma igualdade que reconhece 
as diferenças, sem reproduzir ou alimentar desigualdades. 
Para existir, a inclusão requer acessibilidade, em todos os 
sentidos: atitudinal, arquitetônica, comunicacional, etc. 
A falta de acessibilidade dificulta a inclusão e o exercício 
dos direitos; portanto, a falta de acessibilidade configura 
crime e, como tal, é passível de punição.

A CDPD foi incorporada ao ordenamento jurídico do 
Brasil pelo Decreto legislativo n. 186/2008, que a ratificou 
com equivalência de Emenda Constitucional (BRASIL, 2008). 
Posteriormente, em 2009, o Decreto executivo n. 6.949 pro-
mulgou a CDPD e seu protocolo facultativo (BRASIL, 2009). 
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) 
foi aprovada em 2015, sob o n. 13.146, para possibilitar a ope-
racionalidade da CDPD (BRASIL, 2015a).

Até agora, o Brasil é o único país-membro da ONU que 
ratificou a CDPD com status de Constituição federal e tam-
bém o único que aprovou uma lei que viabiliza sua aplicação, 
ao traduzir princípios e diretrizes em ações. Essas conquistas 
são relevantes e merecem ser conhecidas e comemoradas, pois 
concernem a todos nós — afinal, trata-se de Direitos Humanos! 

Os diplomas legais referem-se a uma parcela expressiva 
da população. Em 2010, 23,9% da população, o equivalente a 
45.606.048 brasileiros, possuía pelo menos um tipo de defi-
ciência: visual, auditiva, motora e mental/intelectual. As res-
postas, que integram a Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com 
Deficiência, são autodeclarativas e traduzem a percepção dos 
entrevistados sobre suas limitações (OLIVEIRA, 2012, p. 8). 
Alguns estudiosos consideram o contingente de pessoas com 
deficiências como “a maior minoria da humanidade”, pois mais 
de um bilhão de pessoas vivem com alguma forma de deficiência, 
algo próximo de 15% da população mundial (OMS, 2012, p. 7).

Considerando esses fatos, como pensar em promover um 
processo de desenvolvimento econômico e social que seja de 
fato sustentável? Como preconizar que a diversidade seja valo-
rizada, se as pessoas com deficiência não forem consideradas 
no ordenamento jurídico, nas políticas públicas, nos proje-
tos e ações do poder público e da sociedade civil organizada?

Uma pessoa com deficiência muitas vezes afeta a vida de sua 
família em termos financeiros, emocionais, afetivos e sociais. 
Dependendo da complexidade da condição da pessoa com defi-
ciência, um membro da família pode ter de parar de trabalhar 
para assumir o papel de cuidador, reduzindo a renda familiar. 
A deficiência de um dos membros de uma família pode signi-
ficar um acréscimo de até 30% nos custos, em razão de trata-
mentos especializados, equipamentos e cuidadores, entre outros 
itens. A deficiência favorece o desemprego, o subemprego e a 
aposentadoria precoce. Dificuldades para exercer uma função 
produtiva podem, ainda, ocasionar isolamento, frustração e o 
declínio mais rápido das capacidades cognitivas, em compa-
ração com pessoas sem deficiência.

Diante desse cenário, uma pergunta é praticamente ine-
vitável: o que está sendo feito? Há várias respostas possíveis, 
mas este artigo contemplará duas. A primeira, de abrangên-
cia mundial e de cunho normativo, refere-se aos Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável (ODS), que inspiram e orientam 
a elaboração de instrumentos jurídicos e até um estudo para 
estimular a emergência de mercados inclusivos, como vere-
mos adiante. A segunda resposta, de alcance nacional, propõe 
um novo olhar para a Lei de Cotas e principalmente para seus 
resultados, após 26 anos de vigência. 

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os ODS, uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), trazem uma perspectiva sistê-
mica, entrelaçando as dimensões social, econômica e ambien-
tal. Também conhecidos como Agenda 2030, representam um 
plano ambicioso e ousado para acabar com a pobreza, reduzir 
as desigualdades e combater as mudanças do clima, em seus 17 
objetivos e 169 metas. Caracterizam-se pelo olhar da inclusão, 
da equidade e da implementação efetiva dos Direitos Humanos 
e pretendem assegurar a igualdade de oportunidades para gru-
pos vulneráveis, entre eles as pessoas com deficiência.

Fundamentados no imperativo ético de que “ninguém será 
deixado para trás”, os ODS mencionam as pessoas com defi-
ciência em diversos objetivos e respectivas metas, em vigor nos 
próximos 15 anos (2015/2030). Nesse sentido, diferenciam-se 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que 
os antecederam. Embora os ODM visassem prioritariamente 
combater a pobreza, não citaram as pessoas com deficiência 
nem outros grupos vulneráveis.

As propostas dos ODS têm amplitude nunca antes alcan-
çada: a agenda foi construída por meio de consultas abertas 
e de pesquisa global, coordenada pela ONU, com a participa-
ção de mais de 1,4 milhão de pessoas de mais de 190 países — 
governos, sociedade civil, setor privado, universidade e insti-
tuições de pesquisa —, que utilizaram uma plataforma online. 
Os ODS foram assinados pelos 193 países-membros da ONU, 
e seu conteúdo é extenso: requer ações dos países emergen-
tes, dos países desenvolvidos e também dos indivíduos; todos 
devem atuar juntos para garantir o desenvolvimento econô-
mico, o progresso social e a sustentabilidade ambiental global.

Vale frisar que os ODS são uma iniciativa do PNUD, uma 
das agências da ONU. As iniciativas, propostas e diretrizes de 
todas as agências da ONU, como o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 
devem estar em conformidade entre si.

Este artigo examinará especificamente a sintonia entre a 
CDPC e os ODS. Os ODS não apenas reforçam os princípios 
e diretrizes da CDPD, mas também propõem metas e indicado-
res que apontam para sua concretização e permitem monitorar 

sua implementação pelo poder público e pela sociedade civil. 
As metas e os indicadores dos ODS representam uma opor-
tunidade para fazer e/ou aprimorar políticas públicas e tam-
bém para que a sociedade civil organizada possa acompanhar 
e participar desse processo.

O Brasil participou ativamente do processo de avaliação 
dos ODM e da construção dos ODS e é signatário dos dois 
documentos. Isso significa que o Brasil se comprometeu com 
a concretização dos objetivos, que reforçam a CDPD e tam-
bém a LBI: os três textos convergem e se reforçam. Em outras 
palavras, nós, brasileiros, temos instrumentos potentes para 
aprofundar a cultura da inclusão em nosso país.

LEI DE COTAS
A Lei de Cotas, na verdade, não é uma lei. Trata-se do artigo 93 
da Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e adquiriu o status de lei dada a relevân-
cia de seu conteúdo (BRASIL, 1991). 

A Lei de Cotas estabelece percentuais de contratação de 
pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), que podem não ter deficiência, por 
empresas privadas com 100 empregados ou mais. Como a Lei 
de Cotas não contém a definição de deficiência, só passou a 
ser aplicada com a promulgação do Decreto n. 3.298, de 1999. 
O decreto regulamentou a Lei n. 7.853, de 1989, que define 
“deficiência, deficiência permanente e incapacidade” e “pes-
soas portadoras de deficiência” e permitiu a aplicabilidade da 
Lei de Cotas, por delimitar quem se enquadra nessa condição. 
As definições do Decreto n. 3.298 foram atualizadas em 2004, 
pelo Decreto n. 5.296 (BRASIL, 1989; 1999; 2004).

A Lei de Cotas é considerada uma ação afirmativa, por-
que possibilita o ingresso no mercado formal de trabalho, em 
igualdade de condições, de trabalhadores com deficiência ou 
reabilitados pelo INSS. Essas pessoas eram sistematicamente 
preteridas nos processos de recrutamento e seleção de empre-
sas, em razão do desconhecimento, da insegurança, do medo 
ou do preconceito. Em 1999, os agentes da fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do 
Trabalho começaram a agir, respaldados pelo Decreto n. 3.298, 
para reparar essa falta de equidade de direitos.

Muitas empresas desconhecem os benefícios da inclusão de 
pessoas com deficiência, se o processo de contratação for ade-
quado como o dos trabalhadores sem deficiência. A inclusão 
não significa apenas cumprir a lei porque pode trazer benefí-
cios para a própria empresa e para a sociedade, incluindo evi-
dentemente as pessoas com deficiência, seus familiares e ami-
gos. Entre os benefícios para a empresa, podem ser citados: a 
criação de um clima organizacional positivo, que humaniza o 
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ambiente, estimula a cooperação, fortalece a identificação com 
a empresa e incentiva a criatividade, com adaptação de proce-
dimentos ou de equipamentos; a valorização da imagem cor-
porativa interna e externa; a redução da vulnerabilidade legal; 
e os impactos positivos sobre os públicos externos da empresa, 
como fornecedores, clientes e acionistas. 

O impacto econômico e social da Lei de Cotas pode ser ainda 
mais amplo. As pessoas com deficiência vivem um momento de 
ampliação do acesso a bens, serviços e produtos, fortalecendo 
o consumo e o mercado interno. Em 2015 havia 403.255 tra-
balhadores com algum tipo de deficiência no mercado formal 
de trabalho. É um número significativo, capaz de gerar efeitos 
sobre a economia (BRASIL, 2015b).

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma forma 
de assistência social que assegura um salário-mínimo mensal 
ao idoso com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência 
de qualquer idade que não possa trabalhar; o BPC Trabalho, 
outro programa de governo de apoio a pessoas entre 16 e 45 
anos que encontram dificuldades para ingressar no mercado 
de trabalho; e o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência — Viver sem Limite, de apoio a famílias com renda 
de até R$ 1.600, são exemplos de ações afirmativas que contri-
buem para o aumento da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, ampliam o mercado consumidor, aumentam a arre-
cadação de impostos e a renda familiar e, consequentemente, 
trazem melhorias para a sociedade como um todo.

Um nicho de mercado para produtos e serviços adequa-
dos para pessoas com deficiência e, muitas vezes, também 

para pessoas idosas já se formou e se encontra consolidado. 
Seguem dois exemplos:
• Em 2017, a 15ª Feira Internacional de Tecnologias em 

Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech) reuniu 
em São Paulo cerca de 300 expositores e 40 mil visitantes. 
Também em 2017, a primeira Mobility Rio 2017 reuniu 
cerca de três mil visitantes e empresas fornecedoras de 
produtos e serviços de acessibilidade para pessoas com 
deficiência. Segundo a Associação da Indústria, Comércio 
e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef), a venda de 
cadeiras de rodas, carros adaptados e outros equipamen-
tos para pessoas com deficiência movimenta, anualmente, 
cerca de R$ 5,5 bilhões por ano no Brasil (CBN, 2017);

• As vendas de veículos adaptados para pessoas com deficiência 
saltaram de 42 mil unidades em 2012 para 139 mil em 2016 
e atualmente respondem por 8,3% dos negócios automobi-
lísticos no país. Em comparação, o mercado total de carros 
novos continua instável, após ter encolhido quase metade 
nos últimos quatro anos (AGÊNCIA ESTADO, 2017).

Por essas razões, a Lei de Cotas pode ser considerada por 
outro ângulo: não mais como um remédio amargo, que impõe 
à empresa a obrigação de contratar pessoas com deficiência, 
mas sim como um elemento de fortalecimento dos Direitos 
Humanos e de fator de propulsão para o Desenvolvimento 
Sustentável, contribuindo para a criação de uma sociedade mais 
justa, igualitária, que aprecia a diversidade e a transforma em 
vantagem, em valor, em oportunidade e em direito.
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Hacia la inserción socio-laboral desde la 
planificación de apoyos en los servicios 
sociales y educativos
La adopción de enfoques de evaluación y planificación de apoyos 
centrados en la persona, la coordinación entre los servicios escolares y 
post-escolares y la facilitación de la transición a la vida adulta y activa 
son las claves para promover la inserción socio-laboral de las personas 
con Discapacidad Intelectual
Antonio Manuel Amor González1, María Fernández Sánchez1, Virginia Aguayo Romero1, 
Miguel Ángel Verdugo Alonso2

1Becario y Personal Investigador de Proyectos en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca.
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RESUMEN: Este trabajo recoge una visión actualizada de los procedimientos de evaluación y planificación de apoyos en los 
servicios sociales y educativos, haciendo énfasis en el Programa de Empleo con Apoyo como estrategia de inserción socio-laboral 
de las personas con discapacidad intelectual. Se presentan las barreras más importantes para la inserción socio-laboral a las que 
se enfrentan las personas con discapacidad intelectual en el contexto educativo ordinario analizando los enfoques de respuesta 
que este entorno ofrece a esta población y se recogen estrategias para superarlas. Estas estrategias enfatizan la promoción desde 
el contexto educativo de una respuesta educativa inclusiva, la coordinación entre servicios escolares y post-escolares y la mejora 
de los procesos de transición a la vida adulta y activa.
Palabras clave: Inserción socio-laboral; Programa de Empleo con Apoyo; Discapacidad intelectual.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los conceptos que más atención ha atraído 
durante las últimas décadas es el de discapacidad 
intelectual (DI). Los cambios producidos en la 
novena (1992), décima (2002) y onceava (2010) 

ediciones de la definición de DI, desarrolladas por la Asociación 
Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 
(AAIDD), se han traducido en la incorporación de nuevos 
y mejores enfoques para el diagnóstico, la clasificación y la 
provisión de apoyos y servicios (VERDUGO; SCHALOCK, 
2010). Atendiendo a la última definición de DI propuesta 
por la AAIDD, “la discapacidad intelectual se caracteriza por 
limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual 
como en conducta adaptativa tal y como se ha manifestado 
en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 
Esta discapacidad aparece antes de los 18 años” (SCHALOCK 
et al., 2010, p. 1).

Junto con esta definición operativa, ligada al diagnóstico, 
la AAIDD propone una definición constitutiva, vinculada a la 
práctica profesional y que destaca tres componentes: la mul-
tidimensionalidad del funcionamiento humano, el modelo 
de apoyos y los resultados personales deseados (IGLESIAS; 
CALVO, 2012).

El primer componente se refiere a que el funcionamiento 
humano puede explicarse atendiendo a cinco dimensiones media-
tizadas por la presencia de apoyos. En este sentido (figura 1), el 
peso que tienen las habilidades intelectuales, conducta adaptativa, 
salud, participación y contexto en el funcionamiento humano 

será mayor o menor dependiendo de la presencia o ausencia 
de apoyos adecuados (VERDUGO; SCHALOCK, 2010). 

En segundo lugar, el modelo de apoyos recoge una visión 
ecológico-contextual de la discapacidad, comprendiendo la DI 
como el desajuste entre las demandas del entorno y las capa-
cidades de la persona. Este desajuste crea las necesidades de 
apoyo, constructo psicológico que alude al tipo e intensidad 
de apoyo que la persona con DI requiere para participar en 
actividades vinculadas al funcionamiento humano normativo 
(THOMPSON et al., 2010). El puente que elimina tales dis-
crepancias son los apoyos individualizados, entendidos como 
recursos y estrategias que promueven el desarrollo, la educa-
ción, los intereses y el bienestar personal de las personas con 
DI (VERDUGO; SCHALOCK, 2010). 

Por último, el paradigma de apoyos se vincula directamente 
con el modelo de calidad de vida propuesto por Schalock y 
Verdugo (2002; 2007; 2012), pues los apoyos permiten mejorar 
no solo el funcionamiento del individuo, sino también obtener 
resultados personales conducentes a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con DI (Figura 2). Esta mejora ha de refle-
jarse en esferas como el bienestar emocional, material y físico, 
el desarrollo personal, relaciones interpersonales, inclusión 
social, derechos y autodeterminación (VAN LOON, 2015).

Partiendo de estos fundamentos, el objetivo de este trabajo 
es presentar una visión actualizada del proceso de evaluación 
y planificación de apoyos en España para la inserción socio-la-
boral de las personas con DI. Para ello, se presentan los un 
marcos de actuación desde los servicios sociales y educativos. 

APOYOS

I. HABILIDADES INTELECTUALES 

II. CONDUCTA ADAPTATIVA 

III. SALUD

IV. PARTICIPACIÓN

V. CONTEXTO

FUNCIONAMIENTO

HUMANO

Fonte: Schalock et al., 2010.
Figura 1. Multidimensionalidad del Funcionamiento Humano.
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Dada la importancia que la etapa educativa tiene para la for-
mación y transición a la vida adulta y activa en las personas 
con DI, se recogen las principales barreras para su inserción 
socio-laboral en la etapa educativa y se presentan orientacio-
nes para poder superarlas. 

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
APOYOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES
En España, un alto número de las entidades encargadas de pro-
veer apoyos y servicios a las personas con DI forman parte de un 
fuerte movimiento asociativo. Las entidades que forman parte 
de este movimiento se engloban dentro de la Confederación 
Plena Inclusión, que incluye a más de 1.000 organizaciones 
que comparten como misión orientar la provisión de apoyos 
y servicios a la mejora de la calidad de vida de las personas 
con DI (y otras discapacidades del desarrollo) y de sus fami-
lias (TAMARIT; ESPEJO, 2013).

Para cumplir con esta misión, las entidades precisan ajus-
tar su metodología de trabajo al modelo de apoyos, es decir, 
partir de la evaluación individualizada de las necesidades de 
sus usuarios para ofrecer apoyos ajustados a las mismas y que 
estén centrados en la persona, superando así el enfoque anterior 
centrado en la organización. Una de las estrategias para ello es 
desarrollar Planes Individualizados de Apoyo mediante el pro-
ceso de evaluación y planificación de apoyos (SCHALOCK 
et al., 2010). 

El proceso de evaluación y planificación de apoyos fue pro-
puesto en 2002 desde la AAIDD y se ha mantenido en la última 
definición de la AAIDD. Como recoge la Figura 3, exige iden-
tificar metas y experiencias vitales deseadas de la persona con 
DI, así como la determinación apropiada de sus necesidades de 

apoyo. Una vez que se dispone de ambas informaciones, es preciso 
identificar los recursos de apoyo de los que dispone la entidad, 
así como aquellos que requiere para hacerles frente. Esta infor-
mación queda integrada en el plan individualizado del usuario, 
donde se especifica el perfil y los tipos de apoyos que necesita. 
Finalmente, se requiere una monitorización del plan, valorando 
la adecuación del mismo, y una evaluación de su utilidad para 
mejorar los resultados personales (SCHALOCK et al., 2010).

La puesta en práctica de este modelo exige la metodología 
de la planificación centrada en la persona (PCP) y el uso de 
procedimientos y herramientas de evaluación adecuadas para 
valorar sus necesidades de apoyo. Actualmente, la herramienta 
utilizada en España para tal fin es la Escala de Intensidad de 
Apoyos – SIS (VERDUGO et al., 2007; 2010). 

La SIS es la única herramienta existente en el contexto espa-
ñol desarrollada específicamente para evaluar con precisión las 
necesidades de apoyo de las personas con DI coherentemente 
con el nuevo concepto de discapacidad y DI (VERDUGO et al., 
2007). Esta herramienta evalúa las necesidades de apoyo en seis 
áreas: vida en el hogar, comunidad y vecindario, empleo, aprendi-
zaje a lo largo de la vida, salud y seguridad y actividades sociales 
(VERDUGO et al., 2010). La importancia de la SIS, además 
de sus buenas propiedades psicométricas, radica en que, desde 
el propio modelo de apoyos diseñado por la AAIDD, se alude 
explícitamente a su idoneidad para el desarrollo de planes indi-
vidualizados, convirtiéndose en un instrumento clave para las 
organizaciones encargadas de proveer apoyos y servicios a este 
colectivo (VERDUGO et al., 2014).

Siguiendo este marco, y aplicado de manera específica en el 
entorno laboral, la evaluación y planificación de apoyos para la 
inserción socio-laboral de las personas con DI en España sigue 

Desajuste 
entre competencia 

personal y 
demandas del 

entorno

Resultados 
personales 
mejorados 

conducentes a 
calidad de vida

Crea las 
necesidades 

de apoyo

Apoyos individualizados

Planificación y aplicación apoyos 
individualizados

Apoyos 
llevan a

Fonte: Schalock et al., 2010.
Figura 2. Paradigma de apoyos y resultados personales deseados.
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la metodología del Empleo con Apoyo (ECA). El ECA es un 
modelo de integración laboral para personas con discapaci-
dad, basado en el empleo integrado en la comunidad dentro 
de empresas normalizadas, a través dela provisión de los apo-
yos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo (ESTEBAN; 
JORDÁN DE URRÍES, 2006). Desde un punto de vista apli-
cado, el Programa de ECA sigue una serie de pasos recogidos 
en el Cuadro 1.

Los últimos datos disponibles sobre el Programa de ECA 
recogen que en 2015 un total de 4.772 personas recibieron el 
programa en 49 entidades participantes según la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo (AESE). De los usuarios del 
Programa, el 64%, eran personas con DI (n = 3.065). Las 49 
entidades consultadas tenían insertadas a 2.063 personas en 
empleo ordinario, de las cuales 1.520 (73,7%) eran personas 
con DI. Estos datos reflejan que, en España, el nivel de inserción 
laboral respecto del total de personas atendidas en el Programa 
ECA es del 43,2%, siendo las personas con enfermedad mental 
(61,8%) y con DI (46,2%) los que mayores tasas de inserción 
laboral consiguen. Los datos facilitados por la AESE ponen de 
manifiesto además que, durante 2015, un total de 800 usuarios 
del Programa ECA firmaron un contrato laboral ordinario con 
la empresa en la que trabajaron, de los cuales el 60,2 % fueron 
personas con DI (PRATS; MARTÍNEZ, 2015).

Así pues, el Programa de ECA se presenta como una meto-
dología consolidada en España que tiene un importante impacto 
en la inclusión laboral de las personas con DI y en la mejora 
de su calidad de vida (VERDUGO et al., 2012), siendo una 
herramienta que se alinea con la misión de la mayoría de enti-
dades proveedoras de apoyos y servicios. 

RESPUESTA Y BARRERAS PARA LA INSERCIÓN 
SOCIO-LABORAL DESDE EL CONTEXTO EDUCATIVO 
ORDINARIO
Antes de la llegada a la vida adulta, la evaluación y promoción 
de apoyos de los niños y adolescentes con DI se lleva a cabo 
en el contexto educativo. En España, la educación del alum-
nado con DI sigue los principios de normalización e inclusión: 
el entorno menos restrictivo posible, el planteamiento ecoló-
gico-contextual y el derecho a la inclusión educativa recogido 
en el artículo 24 de la Convención Internacional de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) (ONU, 2006).

Basadas en estos principios, la evaluación y respuesta ajus-
tada a las necesidades del alumnado con DI se lleva a cabo a 
través del proceso de atención a la diversidad. Este proceso 
supone fases interdependientes que se aplican sucesivamente 
en función de si las necesidades del alumno se cubren o no. 
Así, cuando las medidas generales de atención a la diversidad 
no son suficientes, se inicia la evaluación psicopedagógica, 
orientada a identificar el tipo de necesidad específica de apoyo 
educativo que presenta el alumno y proporcionar apoyos que 
respondan a la misma. Si durante la evaluación psicopedagó-
gica se detecta una necesidad educativa especial asociada a la 
presencia de determinadas condiciones de funcionamiento 
personal (i.e., discapacidad o trastorno grave de conducta), es 
obligatorio emitir un dictamen de escolarización en el que se 
valore la modalidad de escolarización más apropiada para el 
alumno entre las modalidades ordinaria, combinada o especial 
(AMOR et al., en prensa). 

Desde los entornos ordinarios, una de las medidas para com-
batir el riesgo de exclusión del sistema educativo que sufren 

Identificar metas y 

experiencias vitales 
deseadas

Evaluar las  

necesidades de apoyo

Desarrollar e implementar un plan 
individualizado de apoyos

Monitorizar el progreso

Fonte: Schalock et al., 2010.
Figura 3. Evaluación y planificación de apoyos.

La realidad es que los Programas de 
Formación Profesional Inicial tuvieron 
un impacto limitado para la inserción 
socio-laboral de estudiantes con DI

Valoración
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los alumnos fue el desarrollo de los Programas de Formación 
Profesional Inicial (PCPI, modificados por la Ley Orgánica de 
la Mejora de la Calidad Educativa por la Formación Profesional 
Básica), encaminados a la adquisición de competencias pro-
fesionales equivalentes al nivel 1 del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. Se trata de programas que se 
vertebraban en dos cursos académicos. En el primero, obli-
gatorio, se incorporaban módulos específicos vinculados a la 
formación profesional específica (con prácticas laborales) y 
módulos de formación general, mientras que el segundo curso 

era voluntario (AMORES; RITACCO, 2015). El PCPI se pre-
sentaba en diferentes modalidades: 
• PCPI básico, encaminado a la inserción socio-laboral y 

consecución del título de educación secundaria; 
• PCPI de talleres profesionales en modalidades ordinaria 

(dirigido a conseguir la inserción socio-laboral) y adaptada 
(inserción socio-laboral de estudiantes con trastornos gra-
ves de conducta); y 

• PCPI de modalidad especial, dirigido a estudiantes con necesi-
dades de apoyo vinculadas a situación personal de discapacidad. 

Cuadro 1. Fases del Programa ECA en España en personas con DI.

Fase Descripción

Acogida

Los centros derivadores facilitan informe del usuario con DI con el que cada Servicio se pone en contacto para entrevistarlo.

En la entrevista de acogida se informa sobre la metodología y objetivos del Programa ECA y el Contrato de Compromiso 
de Participación.

Detección inicial de expectativas del usuario y familia sobre su participación en el proyecto.

Valoración y 
Orientación (de 
aspectos laborales)

Valoración de habilidades de ajuste laboral y destrezas profesionales, motivación y expectativas laborales, trayectoria 
formativo-laboral y conocimiento sobre el mercado laboral.

Elaboración del Perfil de Empleabilidad mediante pruebas estandarizadas.

Programa Individual de Intervención (orientación vocacional-laboral, aspectos facilitadores y obstaculizadores y objetivos 
de intervención). Analizar barreras de acceso al empleo y formación interna (i.e., habilidades socio-laborales) y externa 
(orientación sobre recursos externos de formación).

Apoyo previo para el 
acceso al empleo

Establecimiento de vínculo participante-equipo profesional.

Intervención sobre factores obstaculizadores. Se realizan tutorías individuales con el candidato, acompañamiento para 
inscripción en bolsas de empleo y a empresas para procesos de selección, taller de entrevistas, etc.

Captación y Búsqueda 
de Empleo

Análisis de sectores laborales acordes con el perfil de empleabilidad del candidato (e.g., bases de datos de empresas, 
portales empleo, etc.).

Análisis de puestos captados para la selección de candidatos con DI. El análisis incluye: descripción de tareas y habilidades, 
ritmo de producción y rendimiento exigido, relaciones internas/externas, riesgos laborales, etc.

Preselección. Prueba de concordancia perfil persona-puesto para obtener perfil del puesto y compararlo con el perfil de 
empleabilidad. Si existe buen ajuste, se realiza la preselección.

Selección final. El equipo profesional elige al candidato con DI al ser los que mejor lo conocen. Cuando se reciben ofertas 
laborales, se les comunica a los candidatos y el propio Programa ECA comunica los resultados del proceso selectivo.

Inserción-Seguimiento 
Laboral

Inserción en el puesto y apoyo inicial.

• Intervención con el trabajador. Adquisición de habilidades de competencia personal y profesional (i.e., aprendizaje de 
tareas, ritmo de producción, habilidades socio-laborales). Provisión de apoyos fuera del puesto de trabajo en cuestiones 
laborales, aspectos cognitivos y psicológicos, y acceso/uso de recursos comunitarios.

• Intervención con la empresa. Apoyo y asesoramiento por parte del Servicio de inserción sobre la metodología, 
características del trabajador y pautas de interacción/comunicación. También el equipo ECA obtiene información del 
desempeño laboral del trabajador con DI.

• Intervención familiar. Información a la familia sobre la adaptación del trabajador con DI al puesto de trabajo y valoración 
de la empresa. Colaboración Equipo ECA-Familia para promover autonomía personal del trabajador con DI.

Seguimiento. Evaluación continua de satisfacción del trabajador con DI y el empleador, la calidad, cantidad y organización de 
tareas, ritmo, rendimiento y habilidades socio-laborales, etc.

Sensibilización-
Divulgación

Divulgación a agentes sociales relevantes y específicos en el colectivo de DI.

Divulgación a nivel comunitario: Jornadas, Congresos y medios de comunicación

Fonte: adaptado de Esteban y Jordán De Urríes, 2006.
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A pesar de estas alternativas formativas, la realidad es 
que los PCPI tuvieron un impacto limitado para la inserción 
socio-laboral de estudiantes con DI (FULLANA et al., 2015). 
La Formación Profesional Básica es la heredera de los PCPI, 
la cual también dispone de modalidad para el alumnado con 
discapacidad. Sin embargo, no es posible comparar su efecti-
vidad, ya que actualmente no se dispone de investigaciones 
que analicen el impacto de estos programas en la inserción 
socio-laboral de las personas con DI.

Si bien desde el contexto educativo ordinario se ha de garanti-
zar el derecho a una educación inclusiva a todos los niveles y pro-
mover la transición a la vida adulta y la inserción socio-laboral de 
las personas con DI (ONU, 2006), precisamente es la inserción 
socio-laboral de los jóvenes con DI uno de los principales retos 
de la orientación psicopedagógica (PALLISERA et al., 2013). La 
organización de la respuesta del contexto educativo ordinario para 
cubrir estos derechos permite identificar barreras que comprome-
ten las posibilidades de inserción socio-laboral satisfactoria de este 
colectivo. Estas barreras se dan fundamentalmente en tres áreas:
• Barreras desde la respuesta educativa y la atención a la 

diversidad:
• Enfoques tradicionales de evaluación y provisión de 

apoyos centrados en el currículum (VERDUGO, 2009);
• Modelos de evaluación psicopedagógica atrasados 

(ECHEITA et al., 2017);
• Falta de competencia de los profesionales en la aten-

ción a la diversidad (ANAYA; PÉREZ-GONZÁLEZ; 
SUÁREZ, 2011);

• Marcos legales de actuación profesional desactualiza-
dos en relación a las necesidades y apoyos que requiere 
el alumnado con DI (AMOR et al., en prensa);

• Orientación más centrada en la oferta de itinerarios 
que en el desarrollo de habilidades para la inserción 
socio-laboral (PALLISERA et al., 2013). 

• Limitaciones en la coordinación entre servicios escolares 
y post-escolares. Falta de marcos legales que, respetando 
la autonomía de los centros, establezcan orientaciones en 
relación al currículum facilitador de la inclusión y de las 
responsabilidades de la escuela como líder de los procesos 
de coordinación necesarios (VILÀ et al., 2012);

• Dificultades en los procesos de transición a la vida adulta 
y activa. Inexistencia de apoyos organizados en itinerarios 
de transición de jóvenes con DI (FULLANA et al., 2015).

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN 
SOCIO-LABORAL DESDE ENTORNOS ORDINARIOS
Superar estas barreras y fomentar la inserción socio-laboral de 
las personas con DI desde el entorno educativo exige: 

• una formación apropiada desde la escuela y los procesos 
de transición; 

• asumir enfoques de trabajo centrados en la persona y pro-
moción de la autodeterminación; 

• desarrollar habilidades sociales y laborales; 
• facilitar experiencias, oportunidades y prácticas laborales; 
• facilitar el acceso a los ámbitos laborales y servicios que pro-

muevan acceso al empleo, el desarrollo de políticas sociales 
y de empleo adecuadas; y 

• la creación y consolidación de servicios de intermediación 
especializados hacia el empleo integrado y ECA ( JORDÁN 
DE URRÍES; VERDUGO, 2014). 

Estas estrategias permiten avanzar lógicamente desde el 
contexto educativo hacia los planteamientos del ECA.

Gran parte de estas estrategias pueden abordarse a través 
de la incorporación de los últimos enfoques avalados desde la 
comunidad científica en el trabajo con el alumnado con DI. 
A la sazón, la adopción del modelo de apoyos (THOMPSON 
et al., 2010) y de un marco contrastado de calidad de vida 
(SCHALOCK; VERDUGO, 2002; 2007; 2012) permite una 
adecuada evaluación y promoción de apoyos, ofreciendo una 
formación holística al alumno desde la cual el desarrollar sus 
habilidades – no solamente académicas – desde enfoques indi-
vidualizados que incidan en su máximo desarrollo posible, su 
autodeterminación y calidad de vida (AMOR et al., en prensa).

Específicamente, aplicar el modelo de apoyos en el contexto 
educativo supone abordar las necesidades del alumno desde un 
planteamiento comprehensivo, estableciendo un plan de trabajo 
de evaluación de necesidades de apoyo y provisión de apoyos 
individualizados (WALKER et al., 2014). Este modelo ofrece 
herramientas para medir en condiciones de fiabilidad y validez 
las necesidades de apoyo del alumno con DI, como es la Escala 
de Intensidad de Apoyos para niños y adolescentes, validada en 
castellano y catalán manifestando óptimas propiedades psicomé-
tricas (GUILLÉN et al., 2015; 2017; VERDUGO et al., 2014; 
2016). Esta herramienta permite obtener información de siete 
áreas de la vida cotidiana (vida en el hogar, comunidad y vecindario, 
participación escolar, aprendizaje escolar, salud y seguridad, activida-
des sociales y autodeterminación/autorepresentación) para diseñar 
Planes Educativos Individualizados que incidan en la mejora del 
funcionamiento del alumno y su calidad de vida partiendo de 
enfoques centrados en el alumno (IGLESIAS; CALVO, 2012).

Por su parte, el modelo de calidad de vida permite evaluar 
el impacto de los apoyos en la consecución de los resultados 
personales deseados. Este modelo también ofrece herramien-
tas, como las escalas de calidad de vida (e.g., GÓMEZ et al., 
2016), que dan información de partida, proceso y resultados, 
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permitiendo acumular datos y contrastar resultados de las 
intervenciones, contribuyendo a las prácticas basadas en la 
evidencia (SCHALOCK et al., 2017). 

Las aportaciones de estos modelos se alinean con las pro-
puestas elaboradas por parte de autores que sostienen que, 
desde la respuesta educativa, se precisa reorientar el currícu-
lum hacia el desarrollo de habilidades socio-laborales para el 
desempeño autónomo en el puesto de trabajo con énfasis en 
la autodeterminación (PALLISERA, 2011; VILÀ et al., 2012; 
VILÀ; PALLISERA; FULLANA, 2017).

Además de la respuesta educativa, promover la inserción 
socio-laboral de los jóvenes con DI exige la coordinación entre 
servicios escolares y postescolares y la mejora de los procesos de 
transición (VILÀ et al., 2012; VILÀ; PALLISERA; FULLANA, 
2017; PALLISERA et al., 2013). Algunas orientaciones basa-
das en la investigación son:
• Coordinación entre servicios escolares y post-escolares:

• Establecer protocolos de actuación que clarifiquen las 
acciones curriculares y de orientación a emprender 
en el centro educativo durante la educación secun-
daria, especialmente a partir de los 14 años, con los 
alumnos con DI y sus familias (PALLISERA et al., 
2013);

• Articular acciones de coordinación entre los centros 
educativos y los dispositivos postescolares y comunita-
rios que permiten planificar con antelación las trayecto-
rias individuales de los alumnos con DI (PALLISERA 
et al., 2013).

• Transición a la vida adulta y activa:
• Trabajar con las familias, fomentando su implicación y 

colaboración como predictores del éxito de la inserción 
(PALLISERA, 2011);

• Definir equipos multiprofesionales que incorporen la 
visión de profesionales, familias, agentes escolares y 
socio-laborales expertos en transición a la vida adulta 
y activa (PALLISERA et al., 2013);

• Incidir en la transición a la vida adulta como objetivo 
explícito y prioritario de la educación secundaria obli-
gatoria (PALLISERA, 2011);

• Existencia de variedad de opciones formativas, de 
empleo y vida en la comunidad y elaborar Planes de 
Transición Individualizados ( JORDÁN DE URRÍES; 
VERDUGO, 2014).

Una de las mejores herramientas disponibles para para 
prevenir la inactividad de las personas con DI y promover su 
inserción socio-laboral desde el contexto educativo son los 
Planes de Transición Individualizados (FULLANA et al., 2015; 
JORDÁN DE URRÍES; VERDUGO, 2014). Estos programas 
(a) organizan e integran las estrategias anteriormente señaladas, 
(b) se basan en modelos de trabajo centrados en la persona y 
(c) establecen metas y orientan la consecución de resultados 
en diferentes áreas, como el empleo, formación laboral, educa-
ción post-secundaria media y superior, suficiencia económica, 
vida independiente, transporte y movilidad, relaciones sociales, 
ocio y tiempo libre, salud y seguridad y autorepresentación/
autogestión ( JORDÁN DE URRÍES; VERDUGO, 2014).

CONCLUSIONES
La inserción socio-laboral sigue siendo un reto pendiente para 
los servicios que trabajan con personas con DI. La concepción 
actual sobre DI desarrollada por la AAIDD ha traído nuevas 
perspectivas de evaluación y provisión de apoyos, posibilitando 
la presencia de planes promotores de inserción socio-laboral. 
En este trabajo se ha puesto el énfasis en el Programa ECA y 
en el desarrollo de actuaciones holísticas desde el contexto 
educativo para superar las barreras a la inserción socio-labo-
ral de los jóvenes con DI. La adopción de los últimos enfo-
ques de evaluación y planificación de apoyos centrados en la 
persona en el contexto educativo y en los servicios sociales, la 
coordinación entre los servicios escolares y post-escolares y la 
facilitación de la transición a la vida adulta y activa mediante 

Aplicar el modelo de apoyos en el contexto educativo supone abordar las 
necesidades del alumno desde un planteamiento comprehensivo, estableciendo 

un plan de trabajo de evaluación de necesidades de apoyo y provisión de apoyos 
individualizados
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planes adecuados, son las claves para promover la inserción 
socio-laboral de las personas con DI ofreciendo una respuesta 
alineada en diferentes momentos y entornos. Solo creando 
oportunidades desde las que construir sus capacidades se 

podrá facilitar su participación como ciudadanos de pleno 
derecho, disfrutando de un sistema educativo inclusivo y la 
obtención de un trabajo digno que contribuyan a la mejora 
de su calidad de vida.
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Resultados de um projeto piloto em Educação 
Inclusiva em Santana do Parnaíba, SP
Alguns professores se motivaram para implantar práticas pedagógicas 
que favorecessem a integração de alunos com deficiência e as famílias 
buscaram mais aproximação com a escola
Ivone Santana1, Isadora Pimenta2

1Graduada em Jornalismo pelas Faculdades Integradas de Uberaba, com pós-graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
e formação em Psicoterapia Analítica de Grupo pela Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo de Campinas e MBA em Gestão de Negócios pela 
Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. Fundadora e diretora do Instituto Modo Parités.
2Graduada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Psicóloga do Instituto Modo Parités.

RESUMO: Este relato de caso apresenta os resultados iniciais de um projeto piloto de educação inclusiva conduzido por 
uma associação sem fins lucrativos e uma empresa (negócio social), em parceria com o poder público (Secretaria Municipal de 
Educação), em uma escola de ensino fundamental no município de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Desenvolvido em 
2016, o programa de educação consistiu na aplicação de questionários de avaliação e de reuniões com os professores, alunos com e 
sem deficiência e familiares dos alunos com deficiência. Depois de cinco encontros, a equipe responsável pelo programa observou 
maior motivação em um grupo de professores para planejar e implantar práticas de educação inclusiva e maior aproximação das 
famílias com a equipe pedagógica. Apesar da adesão crescente, a maioria dos professores se manteve à margem das atividades, 
indicando a necessidade de mais mobilização e apoio do corpo docente e diretivo.
Palavras-chaves: Educação Inclusiva; Apoio pedagógico; Alunos com deficiência.

Em dezembro de 2015, a associação Turma do Jiló, que 
já trabalhava com o tema da inclusão de pessoas com 
deficiência, contratou o Instituto Modo Parités para 
estruturar o programa de educação inclusiva para a 

escola municipal de ensino básico e fundamental com cerca 
de 500 alunos, dos quais 30 com deficiência, no município de 
Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Em 2015 a escola 
tinha recebido alunos com deficiência que antes estudavam 
nas salas especiais e começado a preparar os professores para 
inseri-los nas classes adequadas a suas idades.

Em 2016, o programa de educação inclusiva foi apresen-
tado e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e 
pela direção da escola. Foram definidas as frentes de traba-
lho: anamnese dos alunos com deficiência, anamnese das 
famílias dos alunos com deficiência, questionário e entre-
vistas com a direção, coordenação e supervisão, questio-
nário com os alunos sem deficiência, questionário com os 
professores, curso de capacitação pedagógica para educa-
ção inclusiva, curso de educação ambiental aproveitando o 
horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) e encon-
tros com as famílias. 

Estruturado e coordenado por Ivone Santana, Karen Felipe 
e Isadora Pimenta, o programa tinha como objetivo apoiar a 
equipe pedagógica no planejamento e na execução de ações 

que pudessem promover novas práticas de gestão inclusiva e 
favorecer o desenvolvimento e a autonomia dos alunos com 
deficiência, além de ampliar a sensibilidade e a consciência 
da realidade, das necessidades e dos direitos das pessoas com 
deficiência. Ao longo do ano, os professores e gestores fize-
ram o plano de desenvolvimento individual (PDI) e o projeto 
político-pedagógico (PPP). A equipe de atendimento melho-
rou gradativamente. Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) começaram a trabalhar na escola em 2016 e uma pro-
fissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
em 2017, quando começou a funcionar uma sala para atendi-
mento desse grupo de alunos. 

Participam do programa professores e as equipe de coorde-
nação e de direção da escola, a equipe da Secretaria Municipal 
de Educação, os alunos com e sem deficiência e as famílias dos 
alunos com deficiência. As entrevistas com as equipes peda-
gógicas da escola e da Secretaria Municipal de Educação, rea-
lizadas no início do trabalho, definiram as prioridades a serem 
atendidas: conhecer a realidade dos alunos com deficiência e 
a percepção dos familiares sobre seus filhos com deficiência, 
dos professores sobre a inclusão dos alunos com deficiência e 
dos alunos sem deficiência sobre a inclusão dos colegas com 
deficiência; preparar a equipe pedagógica para as práticas da 
educação inclusiva; realizar encontros para empoderamento 
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das famílias; construir o Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI) dos alunos; e estimular professores a desenvolver auto-
nomia dos alunos com deficiência.

Como instrumento de pesquisa, foram utilizados a anam-
nese dos alunos com deficiência, anamnese com os familiares 
dos alunos com deficiência e questionário investigativo com 
os alunos sem deficiência e com os professores. Os resultados 
foram os seguintes: 708 alunos sem deficiência, com 15 a 21 
anos de idade, responderam a 31 questões sobre vida pessoal, 
escola e inclusão dos colegas com deficiência; com auxílio da 
professora de AEE, 27 dos 33 alunos com deficiência e idade 
média de 19 anos responderam a um questionário feito por 
uma psicóloga e uma assistente social com 80 questões sobre 
vida pessoal, da perspectiva de futuro e do desempenho esco-
lar; 20 familiares dos alunos com deficiência responderam a 
20 questões com temas relativos à deficiência, ao desenvolvi-
mento geral e escolar de seus filhos e aos receios e às expecta-
tivas em relação ao futuro deles; 40 professores responderam 
a um questionário de 28 questões tratando de facilidades e 
dificuldades da inclusão de alunos com deficiência.

As análises dos questionários com os quatro grupos — 
alunos com deficiência, alunos sem deficiência, familiares dos 
alunos com deficiência e professores — indicaram:

Alunos com deficiência
• 100% dos alunos não sabiam o que era a Lei de Cotas para 

inclusão de pessoas com deficiência;
• 85% responderam que exerciam tarefas domésticas, como 

arrumar a casa, e 15% responderam que não;
• 75% desejavam ter uma profissão no futuro; 18% não dese-

javam, e 7% não sabiam;
• depois do ensino médio, 34,4% gostariam de fazer um 

curso ou faculdade, 10,3% gostariam de trabalhar, 13,7% 
não sabiam, e 3,4% desejavam fazer outra atividade;

• 71% disseram que gostavam da escola e 29% que não;
• 43% declararam que sabiam ler, 30% afirmaram que sabiam 

um pouco e 23,3% declararam que não sabiam ler.

Os alunos expressavam a vontade e a capacidade em fra-
ses como: “Quero ajudar minha família” e “Trabalhei em casa 
de família”. Também relataram a necessidade de melhorias na 
rotina escolar em frases como: “Queria que tivesse professor que 
saiba Libras” e “Queria que não tivesse bullying”.

Alunos sem deficiência
• 71% dos alunos se mostraram dispostos a ajudar caso a 

escola necessitasse de reformas nos fins de semana, indi-
cando o apego à instituição;

• 63% desconheciam a Lei de Cotas para inclusão de pessoas 
com deficiência;

• 41% tinham amizade próxima com alunos com deficiência.

Os alunos sem deficiência demonstraram consciência 
das dificuldades e dos benefícios da inclusão de alunos com 
deficiência na sala de aula, em frases como: “É uma boa ação, 
pois ajuda a pessoa com deficiência a interagir com a socie-
dade, além do fato de que todos são dignos de receber educação, 
não importando sua condição física ou mental”; “Acho ótimo, 
pois intensifica o desenvolvimento deles e até mesmo o nosso. 
É uma grande experiência!”; “Na minha perspectiva por um 
lado é bom, pois eles conhecem novas pessoas; por outro lado, 
ruim, pois os professores não são especializados para traba-
lharem com os alunos inclusão e pelo fato de que nem todos os 
alunos têm maturidade para conviver humanamente com os 
alunos de inclusão”.

Familiares dos alunos com deficiência
• 89% dos familiares disseram que gostariam de trocar infor-

mações mais intensamente com as equipes da escola;
• 85% dos pais não deixam os filhos frequentarem outros 

lugares sozinhos, também por causa da segurança deles;
• 83% disseram que gostariam de estar mais próximos da 

escola e participar mais da vida escolar dos filhos;
• 75% das famílias não deixam os filhos utilizarem sozi-

nhos o transporte público, por se preocuparem com a 
segurança deles;

• 70% responderam que seus filhos não utilizam dinheiro na 
escola por não saberem como usá-lo;

• 41% dos pais disseram que os filhos provavelmente iriam 
trabalhar ou estudar depois de terminarem o ensino médio 
e 59% disseram que não sabiam ou que os filhos não fariam 
nada (as respostas dos próprios alunos com deficiência 
tinham sido 49 e 51%, respectivamente, e dos alunos sem 
deficiência, 91,5 e 8,5%).

Os pais expressaram a preocupação com o futuro dos filhos 
em comentários como este: “Minha filha tem 17 anos e tem de 
se preparar para o futuro, para outro momento da sua vida, e a 

Além de fortalecer e integrar os 
professores que já iniciaram os 

trabalhos, é importante atrair os que 
ainda não aderiram ao programa

45REVISTA DI  •  NO 12  •  2017



escola precisa ajudar”. E também se questionavam sobre a efe-
tiva inclusão escolar: “Às vezes tenho vontade de tirar meu filho 
[da escola], porque a escola não se preparou para receber nossos 
filhos aqui. Mas eles devem permanecer na escola, porque esse é o 
momento de eles aprenderem”.

Professores
• 84% dos professores pontuaram entre 1 e 5 (em uma escala 

de 1 a 10) seu nível de preparo para ensinar alunos com 
deficiência. A dificuldade para lidar com a educação inclu-
siva expressa-se também por meio de frases como: “Tudo é 
muito novo para mim, ainda não consigo entender como posso 
passar conceitos abstratos para alunos que têm limitações”, 
“No ano passado tivemos uma aluna deficiente visual que tinha 
uma pessoa que a ajudava. Se o professor tiver essa parceria 
para ajudar os alunos com grau leve de deficiência, a dificul-
dade diminui. O maior problema é a falta de profissionais de 
apoio” e “Alguns professores que desistiram dos alunos acham 
que todos os outros têm de desistir também. Eles desmotivam 
os que acreditam nos alunos”;

• 83% não utilizavam recursos de AEE em sua disciplina;
• 77% se disseram interessados em cursos sobre educação 

inclusiva e 68% disseram acreditar que os cursos de capa-
citação ajudavam no dia a dia da escola. O interesse pela 
educação inclusiva manifestou-se também por meio de 
comentários como estes: “Se o educador estiver preparado, 
poderá trabalhar as potencialidades de cada aluno conforme 
os seus limites” e “Toda intervenção e capacitação são bem-
-vindas”. Alguns entrevistados demonstraram confiança 
na capacidade de o aluno com deficiência se desenvolver 
a partir da capacitação dos professores para a educação 
inclusiva: “Dependendo da deficiência e do estímulo utilizado 
e da determinação, carinho e desenvolvimento, acredito que é 
possível, sim, atingir um grau de independência” e “Acredito 
que eles podem adquirir certos conhecimentos, habilidades (em 
um tempo diferenciado) e se tornar autônomos se tiverem os 

recursos, ferramentas adequadas”. Um dos entrevistados se 
mostrou satisfeito com as técnicas de trabalho aprendidas 
no programa: “Estou feliz, porque já consegui realizar algu-
mas adaptações e estou percebendo maior interesse dos alunos 
com deficiência”;

• 36% dos professores tinham feito cursos de educação inclu-
siva antes do programa.

A participação passou de 15% do total de professores da 
escola no primeiro módulo de Capacitação Pedagógica para 
26% no segundo módulo. Coordenadores pedagógicos, pro-
fessores de AEE, intérpretes de Libras e equipes da Secretaria 
de Educação também compareceram, formando grupos de em 
média 30 profissionais engajados e interessados em implemen-
tar a inclusão escolar de qualidade.

VISÃO GERAL DOS QUATRO GRUPOS
As respostas aos questionários e os encontros com os pro-
fessores, familiares e alunos com e sem deficiência eviden-
ciaram a complexidade da educação inclusiva. Cada grupo, 
a seu modo, mostrou-se despreparado para atuar com segu-
rança nesse campo. Por meio de comentários como “eles não 
colaboram”, os professores expressaram a sensação de isola-
mento e desamparo. 

Os familiares mostraram desconhecimento sobre seus 
direitos e distanciamento da escola. Em geral, os alunos sem 
deficiência enxergavam a inclusão de modo positivo e apoia-
vam-na, mas também percebiam o despreparo dos professo-
res e a falta de condições adequadas à efetiva inclusão dos 
alunos com deficiência. Por sua vez, a maioria dos alunos 
com deficiência mostrou desconhecimento de seus direitos e 
potenciais e comentou que eram infantilizados, ignorados e 
até mesmo vítimas de violência, antes do ingresso na escola. 
As atividades pedagógicas preparatórias ou de recuperação 
de conteúdo para esse grupo de alunos eram escassas antes 
do programa. 

A adesão dos professores ao programa foi crescente, 
mas ainda baixa, na medida em que 74% do corpo docente 
permaneceu à margem das atividades propostas, indicando 
a necessidade de mais mobilização e motivação. Além de 
fortalecer e integrar os professores que já iniciaram os tra-
balhos, é importante atrair os que ainda não aderiram ao 
programa. As estratégias utilizadas com essa finalidade 
são: evidenciar as boas práticas de educação inclusiva já 
implementadas; apoiar os professores com metodologias e 
recursos pedagógicos que promovam a educação inclusiva; 
e ressaltar a importância da educação inclusiva na vida das 
pessoas com deficiência. 

Os alunos sem deficiência são o 
grupo com maior potencial para 

protagonizar ações de inclusão, em 
razão das semelhanças entre eles, 
como a idade, a convivência em 
uma escola púbica, as opções de 

lazer e a origem familiar
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RESULTADOS
Depois de cinco encontros de capacitação com a equipe do 
programa, os professores apresentaram mudanças positi-
vas de comportamento e habilidade crescente em educação 
inclusiva. Traçaram o perfil comportamental e trabalharam 
a elaboração do currículo dos alunos com deficiência, a 
partir do PDI. Adaptaram as avaliações de acordo com as 
necessidades de cada aluno e começaram a implantar prá-
ticas autônomas que favorecessem a inclusão, como a ela-
boração de um projeto interdisciplinar para alunos com 
deficiência, o Identidade e Autonomia, cujo objetivo é 
fazer com que o aluno passe a se reconhecer como um ser 
social e histórico, criando meios de aquisição de conheci-
mento de si mesmo e do mundo que o rodeia. Eles também 
começaram a olhar cada aluno com deficiência não mais 
de forma geral, mas vendo suas especificidades, ampliando 
essa forma de olhar também para os outros alunos e com-
preendendo suas complexidades de forma individual, o que 
enriqueceu ainda mais sua atuação profissional. O grupo 
de professores que participam do programa se integra e 
se fortalece a cada encontro, tornando-se cada vez mais 
emancipado e emancipador. 

Depois de três encontros com a equipe do programa, as 
famílias dos alunos com deficiência reconheceram as pos-
sibilidades de fortalecer a autonomia de seus filhos e viram 
as reuniões como um espaço de escuta, esclarecimento de 
dúvidas, reconhecimento de sua história de vida e acolhi-
mento. Espontaneamente, buscaram mais aproximação com 
a equipe pedagógica para compartilhar conhecimentos e pla-
nejar estratégias que pudessem beneficiar o aprendizado e o 
desenvolvimento das crianças. O fortalecimento desse vínculo 
é fundamental para o progresso dos alunos com deficiência, 
que tomam a família e a escola como principais referências 
para suas vidas. 

Em geral, os alunos sem deficiência mostraram-se favorá-
veis à inclusão e, apesar do distanciamento dos alunos com 
deficiência, é o grupo com maior potencial para protagonizar 
ações de inclusão, em razão das semelhanças entre eles, como a 
idade, a convivência em uma escola púbica, as opções de lazer 
e a origem familiar. 

CONCLUSÕES
A integração dos alunos com deficiência começou quando 
eles chegaram à escola e tem sido feita na medida das pos-
sibilidades da própria escola, podendo ser fortalecida com 
a mobilização, motivação e apoio dos professores, em cola-
boração com os familiares e os outros alunos. Muitas outras 
possibilidades de ações de educação inclusiva de alunos 

com deficiência podem ainda ser exploradas, como: prepa-
rar alunos voluntários para dar aulas para os ainda não alfa-
betizados; promover visitas de professores a outros locais 
de formação, como escolas de ensino técnico e universi-
dades, que possam mostrar as perspectivas de estudo e de 
trabalho dos alunos com deficiência; levar à escola profis-
sionais, incluindo os com deficiência, de diversas áreas de 
trabalho, para falar do mercado de trabalho para as pessoas 
com deficiência. 

Em 2017, o programa foi aplicado com adaptações em 
uma escola municipal de ensino médio em Santana de 
Parnaíba com pouco mais de mil alunos, dos quais 33 têm 
deficiência. Em junho de 2017, a Secretaria Municipal de 
Educação reuniu as diretoras e coordenadoras pedagógi-
cas de 40 escolas de Santana do Parnaíba para implemen-
tar a metodologia do PDI aplicada nas duas escolas para 
os alunos com deficiência a partir das adaptações curri-
culares adotadas pelos professores de disciplinas regula-
res de Matemática, Geografia, História, Português, Artes, 
Química e Física. 

A abordagem contínua da educação inclusiva tem ampliado 
a atenção e as ações nesse campo, a despeito das dificulda-
des de sua rápida inserção na rotina escolar. Os conteúdos 
da educação inclusiva concorrem com as obrigações e tare-
fas habituais dos professores, exigindo mais esforço para a 
mudança de perspectiva e de atuação, até se tornar parte 
integrante da rotina escolar. O projeto piloto do programa 
também evidenciou a necessidade de trabalho em conjunto 
entre professores, equipes pedagógicas, diretores, supervi-
sores e alunos, em busca de novas formas de convivência e 
de ensino. Cada grupo se fortalece à medida que crescem 
a integração e a aceitação. Quando um grupo — os alunos 
com deficiência — está vulnerável, a vulnerabilidade de 
todos os outros torna-se mais evidente. A consciência dos 
próprios limites faz emergir também a força da diversidade 
com a clareza de que todos são importantes.

Cada grupo se fortalece à medida que 
crescem a integração e a aceitação. 
Quando um grupo — os alunos com 

deficiência — está vulnerável, a 
vulnerabilidade de todos os outros 

torna-se mais evidente
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AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TÊM DIREITO A 
RECEBER ALGUM BENEFÍCIO FINANCEIRO DO ESTADO?

Sim, existe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
que é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
após a pessoa com deficiência ser avaliada por perícia social 
e médica. O benefício é de um salário-mínimo por mês, pago 
mensalmente, para os que se enquadrarem nos critérios da 
Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Esse benefício é 
destinado a pessoas com deficiência de baixa renda. A lei esta-
belece que a renda per capita (por pessoa) da família da pes-
soa com deficiência ou dela própria deve ser no máximo de ¼ 
do salário-mínimo.

QUAIS OS BENEFÍCIOS RELATIVOS 
A TRANSPORTES PÚBLICOS?

No estado de São Paulo, a pessoa com deficiência pode 
usar gratuitamente ônibus, metrô e trens da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por meio do Bilhete 
Único Especial, a ser usado nos ônibus que circulam na cidade 
de São Paulo, metrô e trens da CPTM; e do Cartão BOM 
Especial, válido em ônibus intermunicipais que circulam na 
região metropolitana de São Paulo e destinado a pessoas 
com deficiência que não trabalham. Para obter esses bene-
fícios, a pessoa com deficiência deve apresentar atestado 
médico que confirme a deficiência.

O QUE É A ISENÇÃO DE IPI?
As pessoas com deficiência têm direito à isenção do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de automó-
veis novos, diretamente ou por intermédio de seu represen-
tante legal, no valor máximo de R$ 70 mil, fabricados no 
Mercosul. Para obter o benefício, devem apresentar laudo 
médico e fazer a solicitação de isenção de IPI à Receita Federal.

O QUE É ATENDE?
O Serviço de Atendimento Especial (Atende) é uma moda-

lidade de transporte porta a porta, gratuito aos seus usuários, 
com regulamento próprio, oferecido pela Prefeitura de São 
Paulo e gerenciado pela São Paulo Transporte S.A. (SPTrans). 
Destina-se às pessoas com autismo, surdez e cegueira ou 
deficiência física com alto grau de comprometimento e depen-
dência. A pessoa deve se cadastrar com formulário específico 
preenchido e assinado por médico especialista.

TODA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PODE OBTER O 
CARTÃO PARA ESTACIONAR EM VAGAS ESPECIAIS, 
O DEFIS-DSV?

Não. O Cartão de Estacionamento para Pessoa com 
Deficiência (DeFIS), emitido pelo Departamento de Operação 
do Sistema Viário (DSV), é concedido apenas para pessoas 
com mobilidade reduzida ou deficiência física, temporária ou 
permanente, nos membros inferiores, ou com deficiência visual. 
Essas características podem ou não estar associadas a outras 
deficiências, como a intelectual.

Dúvidas sobre os benefícios 
sociais das pessoas com deficiência
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Convênio

Objetivos

• Capacitar profissionais das áreas da saúde 
e educação sobre novos paradigmas na 
Deficiência Intelectual abordando aspectos 
biopsicossociais e neuropsiquiátricos com 
ênfase na proposta da educação inclusiva 
determinada pela UNESCO e referendada pelo 
governo brasileiro. 

• Proporcionar conhecimentos técnicos e 
metodológicos sobre Deficiência Intelectual e 
suas interfaces biopsicossociais, envolvendo 
aspectos neuropsiquiátricos e pedagógicos.

Coordenação Técnica
Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto, 
médica do Departamento de Neurologia 
e Neurocirurgia da Unifesp, graduada pela 
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), 
neurologista com residência médica pelo Hospital 
das Clínicas da FMUSP, mestre e doutora em 
Medicina (área de concentração Neurologia) pela 
FMUSP, pós-doutoramento na Harvard University 
(2010).

Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO
UNIDADE VILA CLEMENTINO

Rua Loefgren, 2109 – Vila Clementino 
São Paulo – SP

Tel.: (11) 5080-7007 – instituto@apaesp.org.br

Informações: (11) 5080-7007 (Marcela)
instituto@apaesp.org.br

Inscrições: Março de 2018
Presencial – 600h/aula

Deficiência Intelectual:
aspectos neuropsiquiátricos, 

pedagógicos e inclusivos
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Faça sua 
inscrição
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CONHECIMENTO PARA
 TODA A VIDA

Faça sua 
inscrição

FEVEREIRO
• Teste do Pezinho - Vínculo, desenvolvimento e 
inserção social na Triagem Neonatal

• Práticas de Inclusão Profissional de Pessoas 
com Deficiência Intelectual

MARÇO
• Envelhecimento e Deficiência Intelectual: 
atualidades, principais demandas e desafios

• TDAH  - Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade: teoria e prática

ABRIL
• TEA - Transtorno do Espectro Autista

MAIO
• Práticas Pedagógicas na Inclusão da Pessoa 
com Deficiência Intelectual

JUNHO
• Psicomotricidade e Inclusão

JULHO
• CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade

Calendário de cursos 
2018 • 1º SEMESTRE
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Em Portugal, estudo evidencia o isolamento 
de pessoas com Deficiência Intelectual

Da Espanha, uma proposta 
para promover a insersão laboral

Organizações sociais mostram boas 
perspectivas para a socioeducação 

Projeto acelera a integração de 
alunos e o diálogo com as 
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consciência do valor e do poder individual

Busca da justiça social pode ajudar a 
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