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Nas últimas décadas, pessoas com 
Deficiência Intelectual têm tido 
a oportunidade de desfrutar de 

uma vida em sociedade de forma mais 
intensa e completa.  Essa possibilidade 
tem sido estimulada e facilitada por 
meio de várias ações positivas, as quais 
devem ocorrer continuamente, ao logo 
de toda a vida. O estímulo ao trabalho é 
uma dessas ações e a remuneração finan-
ceira decorrente dessa atividade leva à 

maior independência e autonomia, aspectos centrais para uma cida-
dania mais saudável.

Iniciativas de formação para o trabalho surgiram no pas-
sado, mas eram norteadas por ambientes de segregação em ins-
tituições que “treinavam” as pessoas com Deficiência Intelectual 
para a realização de tarefas padronizadas em ambientes isolados. 
Novas tendências surgiram em outros países a partir da década de 
1970 com o conceito de Emprego Apoiado, ou seja, a realização 
da capacitação nos próprios locais de trabalho. Essa mudança se 
deu pela dificuldade de generalização do aprendizado em diferen-
tes ambientes de trabalho pela pessoa com Deficiência Intelectual 
e pela falta de conhecimento prático dos formadores em relação 
ao real mercado de trabalho. No Brasil, paulatinamente, essa ten-
dência vem ganhando espaço e maior número de instituições vêm 
trabalhando essa forma de inclusão profissional da pessoa com 
Deficiência Intelectual. 

Deste modo, os cuidados em todas as fases da vida dessas pessoas 
se tornam de vital importância e estes devem estar integrados entre si, 
a fim de promover transições mais satisfatórias entre as etapas, desde a 
infância e a adolescência até a vida adulta. Nesta edição da revista DI, 
outro assunto de importância atual é a violência perpetrada contra a 
pessoa com Deficiência Intelectual em muitos ambientes. Tenha ori-
gem no ambiente doméstico ou em outro, a detecção da violência 
deve ser sempre objeto de atenção dos profissionais que atuam nessa 
área, a fim de promover a real inclusão social desses indivíduos, de 
uma maneira digna e sólida em suas bases mais iniciais, na família e na 
sociedade civil.
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Considerando que o atual enquadramento legal por-
tuguês da educação especial determina um envolvimento 
efetivo da família, nomeadamente dos encarregados de 
educação, quer no processo de avaliação, quer na elabora-
ção do Programa Educativo Individual (PEI), parece-nos 
pertinente que, ao nível dos agrupamentos de escolas, se 
espelhe esta legislação, intensificando as formas de comuni-
cação e de colaboração com as famílias. Essa será a forma 
de lhes facilitar não apenas o acesso à informação, como 
também uma participação ativa nas tomadas de decisão dos 
seus educandos.

A importância da parceria com as famílias
Em Portugal, verifica-se a necessidade de uma maior aproximação entre 
os responsáveis pelas crianças com necessidades especiais e os professores

*Centro Regional das Beiras da Universidade Católica Portuguesa

Este estudo, parte da dissertação de Mestrado da pri-
meira autora, sob orientação das outras duas e enqua-
dra-se numa abordagem descritiva da problemática 
da parceria educacional, contextualizada ao nível da 

escolaridade obrigatória, particularmente da relação e intera-
ção que as famílias de alunos com Dificuldades Intelectual e 
Desenvolvimental (DID)1 estabelecem com os professores. 

1Neste artigo, utilizamos a expressão DID, em vez de Deficiência Intelectual, por 
ser mais rigorosa e abrangente, criando expectativas mais positivas na inter-
venção com essa população (BELO et al., 2008; CARVALHO & MACIEL, 2003; 
MORATO & SANTOS, 2007).

• Celeste Torres Almeida*, Célia Ribeiro*, Cristina Simões*
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Decidimos realizar a investigação expressa neste artigo 
porque sentimos que uma interação regular e positiva esta-
belecida entre pais e docentes favorece o desenvolvimento 
do aluno e promove um forte impacto positivo na satis-
fação de tais famílias, quando participam em reuniões, 
tomadas de decisões, contatos informais, troca de infor-
mações ou até mesmo simples telefonemas. Deste modo, 
este estudo teve como objetivo analisar a visão das famí-
lias sobre a interação efetiva dos professores de educação 
especial (PEE) e os do ensino regular (PER) com famí-
lias de alunos com DID, suas práticas e procedimentos 
profissionais. 

A inclusão de alunos com DID nas escolas do ensino 
regular deve ser fruto da conjugação dos esforços dos 
professores e famílias (CORREIA e SERRANO, 2000; 
DIAS, 1999; PEREIRA, 1996; RAMALHO e ALMEIDA, 
2007). No entanto, parece-nos que o papel atribuído às 
famílias de alunos com DID só recentemente foi valori-
zado. Tememos que grande parte dos pais ainda não parti-
cipe nos processos de decisão ou o faça de forma passiva. 
Por  outro lado, não nos parece viável que o comporta-
mento do professor no processo de ensino e aprendiza-
gem possa ser entendido isoladamente, sem levar em con-
sideração os contextos em que se insere: sua formação, as 
condições institucionais gerais, as condições do exercí-
cio profissional, o modo como se desenvolvem as relações 
humanas e as características da população escolar.

Já que este estudo versou sobre a ligação entre profes-
sores e família, pareceu-nos adequado refletir sobre esta 
relação, levando em conta sua pertinência e atualidade: a 
interação dos professores junto a famílias de alunos com 
DID à luz de alguns pressupostos de suporte legislativo. 
Neste contexto, refletiu-se sobre a intervenção e os proce-
dimentos do PEE e do PER.

A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL NA ATUALIDADE EM PORTUGAL
Portugal contempla, no seu quadro político-estratégico, 
objetivos de inclusão de alunos com deficiências e inca-
pacidades, patente em vários documentos de referência. 
Neste sentido, publicou-se o decreto-Lei 3/2008, de 7 de 

janeiro, que define os apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 
dos setores público, particular e cooperativo. 

A busca da escola inclusiva parece ganhar terreno neste 
lapso de tempo, apesar de ainda constituir um processo 
complexo que envolve diversas esferas da vida pessoal e de 
ordem institucional. Reiteramos que “o modelo de escola 
inclusiva é uma exigência social e política, que se impõe 
como cumprimento de valores como a democracia, a jus-
tiça social e a solidariedade e o direito de todos à educa-
ção” (Direção Geral da Educação).

Nos últimos anos, o Ministério da Educação identifi-
cou alguns erros na aplicação da legislação, os quais decor-
riam de procedimentos associados com os processos de 
referenciação e avaliação de alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE), que tiveram como conse-
quências negativas as respostas a esses alunos. Tendo em 
conta esses resultados, o Ministério decidiu por uma reor-
ganização da educação especial. Os desacordos com a 
aplicação da legislação foram, provavelmente, algumas 
das razões que levaram à criação do decreto-Lei 3/2008, 
de 7 de janeiro, o qual, em primeira instância, pretendeu 
romper com aquela prática, ao definir claramente o gru-
po-alvo da educação especial, bem como as medidas orga-
nizativas, de funcionamento, de avaliação e de apoio que 
garantam a esses alunos o acesso e o sucesso educativo, 
elevando os seus níveis de participação e as taxas de con-
clusão do ensino secundário e de acesso ao ensino supe-
rior (DGIDC, 2008, p. 17).

O decreto-Lei visou ainda respeitar o princípio da diferen-
ciação de respostas num conjunto de medidas nele espelha-
das, em associação com o Despacho Conjunto 453/2004, de 
27 de julho; o Despacho Normativo 50/2005, de 9 de novem-
bro; e o Despacho Normativo 1/2006, de 6 de janeiro. Esses 
documentos determinam o envolvimento dos docentes nas 
respostas a alunos com dificuldades de aprendizagem ou de 
adaptação à escola, resultantes de desvantagens de ordem 
diversa: cultural, social ou econômica.

A atual legislação de educação especial prevê uma 
intervenção direcionada aos alunos com limitações sig-
nificativas ao nível da atividade e participação em um ou 

Cabe aos profissionais da educação informar, orientar e ajudar na procura de 
soluções, já que, muitas vezes, as famílias não sabem por onde começar
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vários domínios da vida, decorrentes de alterações fun-
cionais e estruturais, de caráter permanente, que resultem 
em dificuldades continuadas nas áreas da comunicação, 
aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento 
interpessoal e participação social. A legislação pretende, 
igualmente, promover a inclusão social, a autonomia, a 
estabilidade emocional, assim como a igualdade de opor-
tunidades para uma adequada preparação para a vida pro-
fissional e transição da escola ao emprego.

INTERAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA
A educação pública aponta ao fato do direito ao ensino 
para todos os alunos, independentemente do nível de suas 
capacidades intelectuais, com a intenção de que todos 
desenvolvam o máximo das suas potencialidades, partici-
pando de forma produtiva na sociedade. 

Num grupo de alunos com DID, foram encontradas 
crianças e jovens com dificuldades, mais ou menos acen-
tuadas, com consequências no seu funcionamento intelec-
tual e comportamento adaptativo que originam problemas 
globais na aprendizagem, quer seja académica quer seja 
social (BELO et al., 2008; CARVALHO; MACIEL, 2003; 
MORATO; SANTOS, 2007).

É convicção de Correia (2008, p. 58) que os PER e 
PEE deverão constantemente recolher informações sobre 
determinada criança, as quais lhes permitam não somente 
elaborar programas educacionais consonantes com as 

suas capacidades (áreas fortes) e necessidades (áreas fra-
cas), mas também que possa lhe proporcionar indicadores 
sobre atingir os objetivos propostos e as mudanças com-
portamentais pretendidas.

Ao mesmo tempo, esses objetivos passam por promover 
uma vida com qualidade para esses alunos, favorecendo sua 
independência e autodeterminação. Para  responder com 
eficácia a esses desafios, família e escola deverão assumir 
suas responsabilidades como agentes de socialização, estru-
turalmente diferentes, mas que classificamos como prepon-
derantes nesse processo.

Nossa experiência como docentes nos diz que a relação 
família-professores ainda não é a melhor, dado que, por 
um lado, estão os pais com suas dificuldades, frustrações e 
responsabilidades acrescidas de educar um filho com DID 
e, por outro, temos o professor, ao qual é exigida forma-
ção especializada, com a responsabilidade de alargar seus 
conhecimentos e práticas, reconhecendo um conjunto de 
características e problemáticas vivenciadas pelas famílias 
de alunos com DID, para melhor responder e atender às 
suas necessidades. Existem fatores que contribuem para o 
grau de sucesso desses alunos, sendo um dos principais a 
efetiva relação qualitativa entre famílias e professores.

O trabalho com famílias, em que existe um aluno com 
DID, deve ser desenvolvido a partir de uma abordagem 
individualizada. É importante compreender que famílias 
diferem e reagem de formas diferentes ao impacto causado 
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pelo seu membro com DID. Assim, vale ressaltar a necessi-
dade de dar uma maior relevância ao efetivo envolvimento 
das famílias como fator de sucesso e que se traduza num 
estreitamento de relação de “trabalho” em prol do aluno.

Esta relação facilitará não só a compreensão das frustra-
ções, contratempos, características e formas de lidar espe-
cíficas de cada família, como também o conhecimento das 
alegrias e da esperança com que muitas vezes marcam o 
cotidiano educacional dos alunos com DID.

METODOLOGIA E 
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Nosso objetivo geral foi identificar o modo como os pro-
fessores interagem com as famílias de alunos com DID. 
Em termos de práticas e procedimentos profissionais, 
segundo a opinião dos familiares, os objetivos específicos 
eram: conhecer o grau de participação da família dos alu-
nos com DID na definição dos objetivos e na elaboração e 
implementação do PEI e recolher informações sobre a par-
ticipação delas no processo educativo dos seus educandos.

No âmbito da organização do instrumento da coleta de 
dados, o guia da entrevista foi estruturado para responder 
às seguintes categorias: contextos e processos de interação 
com o PEE (seis subcategorias); contextos e processos de 
interação com o PER (seis subcategorias); participação e 
acompanhamento do PEI (seis subcategorias); interação 
e proximidade das famílias de alunos com DID e escola/
professores (duas subcategorias).

A amostra foi constituída por nove famílias de alunos 
com DID, distribuídas por diferentes pontos da zona cen-
tro de Portugal, relacionando-se com agrupamentos de 
escolas dos distritos de Viseu, Coimbra e Aveiro. 

Entendemos que deveriam ser entrevistadas famílias 
comprovadamente responsáveis por crianças com DID, 
independentemente de serem tios, avós ou pais adotivos, 
porque já verificamos diferentes casos de crianças e jovens 
entregues, judicialmente ou não, a outros membros da 
família que não sejam pais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando a especificidade das famílias de alunos com 
DID, pensamos haver necessidade de um esforço pro-
fissional por parte dos professores de escola, de modo a 
se manterem atentos e empenhados e a criarem relações 
humanas que permitam alcançar resultados de sucesso.

Atualmente, o trabalho com as famílias requer uma 
prática baseada na parceria educacional, que se caracte-
riza por uma interação partilhada, pelo respeito mútuo e 

por uma vontade de negociação, o que implica partilha de 
informação, responsabilidade, aptidões, tomada de deci-
sões e confiança.

Quando partimos para este estudo, não esperávamos 
encontrar nos resultados uma diferença tão acentuada, 
relativamente aos procedimentos do PEE e do PER, face 
às necessidades das famílias entrevistadas. Parece-nos que 
elas têm ideias pouco claras e até mesmo inconsistentes 
sobre as medidas do regime educativo especial pelas quais 
seus filhos estão abrangidos, já que a maioria não conse-
gue explicar aquelas que dizem respeito ao seu educando. 

Das conclusões retiradas desta investigação, em ter-
mos genéricos, pode-se afirmar que a interação das famí-
lias de alunos com DID com os dois profissionais de edu-
cação, PEE e PER, revelam um contraste em diversas 
subcategorias.

Parece-nos preocupante que uma das razões/situa-
ções a levar a uma interação entre as famílias e os profes-
sores seja, apenas, o “levantamento das notas de final de 
período” ou o “horário no início do ano”, o que exprime 
em si a regularidade dos seus encontros e, por vezes, a 
superficialidade dos mesmos. Contudo, registramos que a 

O trabalho com as famílias exige 
não só conhecimento teórico, mas 

também alguma facilidade para 
estabelecer um trabalho de parceria
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relação estabelecida com o PEE é mais próxima e estreita 
do que aquela com o PER.

De outro modo, o próprio enquadramento legal por-
tuguês determina a participação das famílias, mais con-
cretamente no articulado do decreto-lei 3/2008, de 7 de 
janeiro, art. 3o, no 1, que diz: “os pais ou encarregados de 
educação têm o direito e o dever de participar ativamente, 
exercendo o poder paternal nos termos da Lei, em tudo o 
que se relacione com a educação especial a prestar ao seu 
filho, acedendo, para tal, a toda a informação constante do 
processo educativo”.

Apesar do enquadramento legal apontar no sentido 
referido na categoria “contextos e processos de interação 
com o PEE e o PER”, não se verificou uma prática muito 
definida relativa aos procedimentos. As respostas são 
muito diversificadas em subcategorias muito concretas, 
tais como: “se costuma falar com o PEE e o PER, com que 
regularidade, quem tem a iniciativa, tem por hábito falar 

sem ser chamado e em que situações”. Como pensamos que é 
imprescindível uma interação efetiva entre famílias–professores, 
mais difícil se tornou aceitarmos algumas posturas expressas 
em muitas respostas que obtivemos.

No âmbito da categoria “participação e acompanha-
mento do PEI”, quisemos saber como as famílias de alu-
nos com DID, na prática, participavam e acompanhavam 
o PEI. Esse “constitui um documento que assume a maior 
importância para os alunos com NEE de carácter perma-
nente, bem como para todos os intervenientes no seu pro-
cesso educativo” (DGIDC, 2008, p. 23). Acrescenta-se 
que este documento visa responder à especificidade das 
necessidades de cada aluno e que, por isso, é um instru-
mento fundamental no que se refere à operacionalização 
e eficácia da adequação do processo de ensino e aprendi-
zagem. Pretende, igualmente, responsabilizar a escola e os 
encarregados de educação pela implementação de medi-
das educativas que promovam a aprendizagem e a partici-
pação dos alunos com NEE de caráter permanente.

Daqui se infere que a importância atribuída ao PEI 
deve espelhar, na sua concessão e acompanhamento, a par-
ticipação de todos os intervenientes no processo, sobre-
tudo da família/encarregado de educação, do PEE e do 
PER. Por isso e levando em conta as respostas obtidas, não 
concebemos que não se cumpra o preceituado nos diplo-
mas legais que regem a educação especial em Portugal.

Ainda no que respeita aos resultados encontrados 
sobre quem explica as medidas educativas à família, PEE 
ou PER, nas respostas, apenas três famílias referem serem 
os dois. Para a definição dos objetivos do PEI, quatro 
entrevistados se reuniram com dois professores, sendo 
que apenas quatro deram sugestões para a sua elaboração.

É ainda mais grave o modo como participam na elabo-
ração do documento, ao nos responder: “por e-mail”; “não 
tem havido a prática de reunir”; “de chamar para fazer ava-
liação do PEI”. Por que essas situações ainda acontecem? 
O que falta fazer para aplicar os preceitos legais?

À subcategoria “participa na avaliação do PEI”, apenas 
um dos nove entrevistados refere que o diretor de turma 
coordenou o PEI, “envolvendo pessoas, reuniu para ava-
liar, para construir”. Continuamos a detectar pouco rigor 
nesse processo, na medida em que a avaliação do PEI por 
todos os intervenientes no processo se reveste de crucial 
importância, já que o mesmo permite, sempre que esses 
atores considerem benéfico para o aluno, ser sujeito a 
reajustes. Pergunta-se: em que sede é que esses interve-
nientes avaliam a eficácia das medidas implementadas? 
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Quem  responde pela monitorização e reformulação/rea-
juste do mesmo sempre que tal seja necessário? Não serão 
as famílias, depois do próprio aluno, as mais interessadas?

Parece confirmar-se que as famílias valorizam a infor-
mação e o apoio em diferentes níveis, a saber: sobre a pro-
blemática do aluno, o PEE destaca-se na informação e 
apoio que presta, comparativamente com o PER.

Também é visível uma grande discrepância de pos-
tura entre o PEE e o PER, relativamente às subcategorias 
que se referem às orientações a prestar, quer sobre como 
se relacionarem com o filho, quer sobre os serviços mais 
indicados para o mesmo. O PEE revela estar mais atento a 
essas questões e, eventualmente, mais sensível e preparado 
para lidar com tal tipo de assuntos e necessidades.

A questão relativa à informação sobre serviços benéfi-
cos no futuro não se revelou uma preocupação imediata, 
sobretudo ao nível das famílias de alunos frequentando 
os primeiro e segundo ciclos, as quais, por vezes, dei-
xam essas questões para mais tarde. Contudo, no decor-
rer das entrevistas e até mesmo nas prioridades elencadas, 
o futuro dos seus filhos como um dos fatores que pro-
voca maior inquietação e angústia às famílias aparece por 
último. Vale ressaltar que o PER não informou sobre os 
serviços de que podem trazer benefícios no presente e no 
futuro, nem sobre a forma de contatarem com outros pais 
de crianças com DID ou até mesmo sobre a forma de pro-
moverem oportunidades de falarem com outros técnicos.

As subcategorias menos tratadas são, de longe, aquelas 
que envolvem serviços para o futuro e as que pretendem 
promover oportunidades de encontro com outras famílias, 
tanto pelo PEE como pelo PER. Todavia, o PEE tenta con-
gregar esforços no sentido de ajudar a promover oportuni-
dades para falar com outros técnicos, promovendo reuniões.

A respeito do processo de compreensão e aceitação da 
diferença do filho com DID, acreditamos que, sempre que 
disponibilizamos algum tempo para ouvir essas famílias, 
estamos ajudando nesse processo de compreensão e acei-
tação, bem como estamos tentando perceber não só o tipo 
de relações entre os seus membros, mas também apoiando 
e contribuindo para melhorar a autoconfiança, o equilí-
brio e a relação com a diferença. Pelos dados recolhidos, 
parece que o PEE revela uma maior sensibilidade e, quiçá, 
formação para tratar essas temáticas.

Também acreditamos que, quando conversamos com 
essas famílias sobre esses aspectos, estamos alicerçando 
uma relação de confiança que será benéfica para o pró-
prio aluno e suas famílias, uma vez que vai ao encontro 
das suas necessidades.

Como já foi dito, o papel do PEE exige, no nosso 
ponto de vista, uma grande sensibilidade, um bom senso 
e uma disponibilidade para atingir os resultados dese-
jados. Ao mesmo tempo, com essas práticas, ajudará as 
famílias a manter o seu equilíbrio e organização ao longo 
do processo de interiorização sobre aceitação e relacio-
namento com a diferença. Este estudo revelou que o PEE 
está mais preparado para tanto tratar áreas tão sensíveis 
como para ajudar a orientar as famílias na explicação da 
diferença aos outros.

A subcategoria “serviços da comunidade” é igualmente 
pouco valorizada pelo PER. Acredita-se que essa postura se 
deverá ao fato de entenderem que esta área poderá ser tra-
tada por outros profissionais e, até mesmo, pelo colega PEE, 
o qual revela prestar ajuda às famílias contatando serviços, 
deslocando-se aos mesmos etc. Os procedimentos desen-
volvidos parecem estar em consonância com seus conheci-
mentos, experiência e interiorização do papel que lhe cabe.

Sobre necessidades financeiras e apoios, os resulta-
dos contrastantes entre as práticas desenvolvidas pelo 
PEE e o PER indiciam, mais uma vez, não ser assunto que 

Quando conversamos com as famílias, 
estamos alicerçando uma relação de 
confiança que será benéfica para o 

próprio aluno e suas famílias 
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preocupe o PER nas suas práticas cotidianas. Já o PEE, 
sempre que percebeu essa necessidade, tentou ajudar a 
resolver as situações, tanto no nível da aquisição de mate-
rial didático, como de conseguir uma cadeira de rodas ou 
consultas médicas gratuitas.

A educação especial é uma área que, apesar de a legisla-
ção portuguesa contemplar benefícios financeiros para vários 
tipos de ajuda, as famílias nem sempre têm conhecimento 
dos direitos que lhes assistem. Neste âmbito, cabe aos pro-
fissionais da educação informar, orientar e ajudar na procura 
de soluções. Acreditamos que as famílias, muitas vezes envol-
tas nas suas preocupações cotidianas com seu filho com DID, 
não consigam se organizar e saber por onde devem começar.

O funcionamento da vida familiar merece uma aten-
ção especial e um cuidado extremo. As próprias famí-
lias têm necessidade de sentir confiança para abordarem 
assuntos que, geralmente, são remetidos para o foro da 
privacidade da família. No presente estudo, constatou-
se que a maioria das famílias entrevistadas prefere tratar 
este assunto com o PEE e, quando o não faz com este, 
também não o faz com o PER. As sugestões passam quase 
sempre por opiniões e conselhos.

A participação na elaboração do projeto educativo da 
escola, do regulamento interno e do projeto curricular de 
turma, na última categoria definida, ‘interação e proximi-
dade das famílias de alunos com DID e a escola/professo-
res’, revelou-se preocupante, na medida em que a totalidade 
dos entrevistados afirma não participar, sendo que esses 
documentos assumem a grande centralidade da vida das 

escolas e, como já referido, é neles que se projeta a identi-
dade específica que confere a cada uma a sua singularidade. 

Em relação às atividades desenvolvidas anualmente nos 
agrupamentos, a situação deixa de apresentar a mesma preo-
cupação, visto que as famílias entrevistadas manifestaram 
participar, de forma mais ou menos sistemática, nos eventos 
lúdicos abertos a toda a comunidade. Essas iniciativas pare-
cem ser de grande importância, já que permitem uma apro-
ximação entre os diferentes atores da comunidade educativa.

CONCLUSÕES
Face ao exposto, pode-se confirmar a necessidade de esta-
belecer uma efetiva parceria educacional, que consiste, fun-
damentalmente, em promover uma maior adequação dos 
procedimentos e das práticas dos professores nas respostas 
às necessidades das famílias de alunos com DID, parecendo 
ser recomendável a formação, nessa área, dos docentes do 
ensino regular, a quem foram atribuídas competências legais 
de coordenação do PEI, sem que, muitas vezes, tenham tido 
experiência ou formação específica para o desempenho des-
sas funções. Pensamos residir aqui a causa essencial para os 
contrastes que encontramos nos resultados deste estudo.

Atestamos que o trabalho com as famílias exige não 
só um vasto conhecimento teórico dos pressupostos em 
que assenta a vida familiar, especificamente de alunos 
com DID, mas também alguma facilidade para estabele-
cer com  elas um trabalho de parceria, essencialmente de 
respeito mútuo, troca de informações, responsabilidade e 
tomada de decisões conjuntas num espírito de confiança.
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paradigma da integração. Investem-se tempo, dinheiro e 
conhecimento para “preparar” as pessoas com Deficiência 
Intelectual para o trabalho. Já para aquelas que não con-
seguem atingir o nível de preparo que, se imagina, o mer-
cado espera, oferece-se a possibilidade de trabalhar dentro 
da instituição nas oficinas protegidas de trabalho, em uma 
situação de segregação.

Este artigo pretende mostrar a importância e o lugar que 
a metodologia do Emprego Apoiado deve e pode ocupar 
nas instituições que atendem às pessoas com Deficiência 
Intelectual, nas políticas públicas de geração de trabalho 
e renda, nos financiamentos públicos e, principalmente, 
nos projetos de vida dos possíveis usuários do Emprego 
Apoiado e de seus familiares.

Perspectivas do Emprego Apoiado
Mudanças na forma de se pensar e conceber o acesso ao trabalho 
de pessoas com Deficiência Intelectual são necessárias e urgentes

*Psicólogo e consultor. Autor do livro Emprego Apoiado, São Paulo: Edição do autor, 2011, 138 p.

Nos últimos anos, temos visto o fortalecimento 
gradual da metodologia do Emprego Apoiado no 
Brasil, inclusive com a perspectiva de constitui-
ção de um órgão nacional de Emprego Apoiado, 

em 2014. Esse movimento nos aproxima da realidade do 
Emprego Apoiado em outros países, principalmente nos 
Estados Unidos e em alguns países da Europa, onde existem 
associações nacionais atuantes, políticas públicas e financia-
mentos específicos para este campo.

Qual a razão de, no Brasil, o Emprego Apoiado ainda 
não ser visto com a mesma centralidade e importância que 
em outros países? Ao se olhar para a realidade da inclusão 
no trabalho da pessoa com Deficiência Intelectual, per-
cebe-se que ainda subsistem no País modelos guiados pelo 

• Alexandre Prado Betti*
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HISTÓRIA
O Emprego Apoiado surgiu nos Estados Unidos, no final 
da década de 1970, com o objetivo de resolver o problema 
da inclusão laboral das pessoas com Deficiência Intelectual. 
Foi também lá que surgiram e se desenvolveram, com muita 
força, as oficinas protegidas de trabalho, seja como uma 
opção para preparar as pessoas com Deficiência Intelectual 
para o mercado de trabalho, seja como uma opção definitiva 
de trabalho. A lógica era de um corredor com uma porta de 
entrada e outra de saída. O problema era que a grande maio-
ria só entrava e nunca saía, principalmente aqueles que preci-
savam de mais apoio. 

Para inverter a “lógica do corredor” das oficinas, os 
pesquisadores acharam que o melhor seria tentar realizar o 
treinamento das novas habilidades profissionais nos pró-
prios locais de trabalho. Foram duas as razões que motiva-
ram esta ideia: pessoas com deficiência têm dificuldade de 
generalizar o que foi aprendido em um lugar para ser uti-
lizado em outro e as oficinas e os profissionais que traba-
lhavam nelas não tinham um real conhecimento do mer-
cado de trabalho, ou seja, preparavam as pessoas para o 
que achavam ser uma necessidade das empresas. Naquela 
época, o Emprego Apoiado valorizava a importância da 
inversão do “treinar-colocar” para “colocar-treinar” como 
uma forma de se contrapor ao que era feito nas oficinas 
protegidas. Esse treinamento no local de trabalho era tão 
valorizado que um dos eixos da metodologia consistia 
em uma presença maciça na empresa de um profissional 
chamado job coach (treinador de trabalho), o qual auxi-
liava diretamente no treinamento e nos outros aspectos 
da inclusão. Dessa maneira, os especialistas em Emprego 
Apoiado começaram a incluir, com sucesso, pessoas que 
as oficinas não consideravam “preparadas” ou que mesmo 
preparadas não conseguiam permanecer no trabalho.

No início do Emprego Apoiado coexistiam as moda-
lidades individuais e grupais; as pessoas que precisavam 
de mais apoio normalmente eram incluídas em grupo. 
Existiam duas modalidades grupais: o enclave e a equipe 
móvel. O primeiro consistia na colocação de um grupo 
que dividia algumas tarefas dentro da empresa e ficava sob 
a coordenação de um supervisor. Já a equipe móvel era 

composta por um grupo de pessoas sob a supervisão de 
uma pessoa e prestava vários tipos de serviço na comuni-
dade (jardinagem, limpeza etc.).

Percebe-se que, desde seu início, o Emprego Apoiado 
surge como uma metodologia que se propõe a atender um 
público antes excluído do mundo do trabalho. Pode-se 
dizer que sem ele essas pessoas não teriam acesso ao tra-
balho. Outro aspecto importante desta metodologia foi 
a utilização de um processo de mediação em uma situa-
ção real de vida, o que mostrou que trabalhar diretamente 
na comunidade era o que poderia fazer a diferença em um 
processo de inclusão.

EVOLUÇÃO
O Emprego Apoiado evoluiu muito, se espalhou pelo 
mundo e passou a ser utilizado por pessoas com outras 
deficiências, por pessoas com transtorno mental e até 
por outros grupos em situação de vulnerabilidade social. 
É um costume declarar que o Emprego Apoiado é para 
quem precisa dele.

As mudanças na metodologia foram grandes: 
•	 as modalidades grupais deixaram de ser consideradas 

como Emprego Apoiado;
•	 atualmente, enfatiza-se o desenvolvimento dos apoios 

naturais em vez do direto do consultor em Emprego 
Apoiado;

•	 o job coach passa a trabalhar como um consultor, tanto do 
usuário quanto da empresa (no Brasil, esse profissional é 
conhecido como consultor em Emprego Apoiado); e

•	 busca-se customizar o processo de colocação no trabalho, 
valorizando as competências, as habilidades e os desejos 
dos usuários.

Essas mudanças refletem, de certa maneira, as transfor-
mações que o mundo da Deficiência Intelectual, especifi-
camente, e das deficiências em geral viveram nesses últi-
mos tempos. 

A definição de Emprego Apoiado que a Rede de Emprego 
Apoiado (REA) utiliza no Brasil pode ajudar a entender 
melhor essas mudanças:

O Emprego Apoiado utiliza um processo de mediação em uma situação real  de 
vida, o que mostrou que trabalhar diretamente na comunidade era o que poderia 

fazer a diferença em um processo de inclusão
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Emprego Apoiado é uma metodologia que visa à inclu-
são no mercado competitivo de trabalho — empregos em 
empresas públicas ou privadas, trabalho autônomo, esta-
belecimento de negócio próprio, participação em coo-
perativas e outros empreendimentos da economia soli-
dária  — de pessoas em situação de incapacidade mais 
significativa; respeitando e reconhecendo suas escolhas, 
interesses, pontos fortes e necessidades de apoio. Os usuá-
rios dos programas de Emprego Apoiado devem ter à sua 
disposição, sempre que precisarem, os apoios necessários 
para conseguir obter, manter e se desenvolver no trabalho.

O público-alvo do Emprego Apoiado são pessoas em 
situação de incapacidade mais significativa que: não estão 
sendo atendidas pelos sistemas tradicionais de colocação; 
não conseguem se manter em um trabalho e que, devido à 
intensidade dos apoios que precisam, têm necessidade de ser-
viços de Emprego Apoiado para conseguir um trabalho. 

Sua metodologia é dividida em três fases:
•	 Descoberta do Perfil Vocacional – avaliação ecológico-

funcional, baseada na comunidade para descoberta dos 
pontos fortes, interesses e necessidades de apoio da 

pessoa com Deficiência Intelectual. Consiste de entrevis-
tas com o usuário, seus familiares e outras pessoas que a 
conheçam e de observações e acompanhamentos realiza-
dos na comunidade;

•	 Desenvolvimento de Emprego – pesquisa e marke-
ting  com empresas para descobrir um trabalho que 
combine com o perfil vocacional. Pode ser também 
o desenvolvimento de um trabalho por conta própria 
ou a participação em um empreendimento de econo-
mia solidária. Para se verificar a compatibilidade entre 
o perfil da pessoa com o do trabalho a ser executado, 
deve ser feita uma análise da função, que leva em conta 
a cultura da empresa, a disponibilidade de apoios natu-
rais e as exigências para executá-la. É  negociado com 
o empregador para fazer as acomodações e adequa-
ções necessárias. Este processo pode resultar na cria-
ção de uma vaga customizada ou de uma já existente, 
que atenda ao mesmo tempo as necessidades do usuá-
rio de Emprego Apoiado e da empresa. Havendo a con-
tratação, realiza-se uma análise pormenorizada das 
tarefas para a elaboração de um Plano Individual de 
Treinamento e Inclusão Social. No caso de um traba-
lho por conta própria ou constituição de uma empresa, 
essa fase consiste em auxiliar o usuário a planejar o seu 
negócio, verificar os apoios e fazer as adequações neces-
sárias para que ele possa conduzi-lo satisfatoriamente;

•	 Acompanhamento Pós-colocação – acompanhamento do 
treinamento e da inclusão social do usuário na empresa 
para verificar se as estratégias e os apoios naturais estão 
funcionando. Quando se considera que tanto o usuário 
quanto a empresa já estão prontos, inicia-se o acompanha-
mento contínuo, que é feito à distância e tem por obje-
tivo garantir a qualidade da inclusão, intervir em situações 
mais desafiadoras e auxiliar no desenvolvimento profis-
sional e de carreira dos usuários. No caso de um trabalho 
por conta própria ou constituição de uma empresa, esta 
fase consiste em acompanhar os primeiros meses do fun-
cionamento da empresa ou do trabalho autônomo.
O que mais chama a atenção na definição citada é o fato 

dela não restringir o acesso ao trabalho a nenhum grupo 
de pessoas, utilizando-se de algum critério de elegibili-
dade para participar do programa. O Emprego Apoiado 
surge para ser uma alternativa viável de acesso ao traba-
lho para as pessoas, até então, simplesmente excluídas 
ou atendidas precariamente pelos programas existentes. 
Ao enfatizar que é a situação que gera uma incapacidade 
mais significativa para se conseguir um trabalho e não 
o indivíduo que possui uma incapacidade mais severa, 
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o Emprego Apoiado revela seu compromisso com uma 
visão baseada no modelo social da deficiência. Não basta 
mais apenas enfatizar a importância da inversão da lógica 
do treinar primeiro e depois colocar; corre-se o risco 
de, ao se fazer isso, desconsiderar as escolhas e os inte-
resses dos usuários. Com o modelo social, a ênfase deve 
recair na implementação de um bom plano de apoio e no 
enfrentamento das barreiras ambientais que prejudicam 
a participação plena da pessoa no trabalho e em outras 
áreas da vida. Ao valorizar a descoberta dos pontos fortes 
de usuários, essa definição propõe uma mudança radical 
nas práticas ainda predominantes, principalmente com 
relação às pessoas com Deficiência Intelectual, de avaliar 
e focar em apenas suas limitações.

As fases propostas pelo Emprego Apoiado (Descoberta, 
Desenvolvimento de Emprego e Acompanhamento) pos-
sibilitarão a operacionalização do modelo social proposto 
pela metodologia. Primeiramente, proporão que o modelo 
de avaliação seja baseado na comunidade com a participação 
efetiva de todos os envolvidos. O Emprego Apoiado estabe-
lece que, se é uma situação de incapacidade que precisa ser 
modificada, isso só ocorrerá na medida em que se entenda 
de que forma essa pessoa interage na comunidade onde 
vive, como as outras pessoas a vêem e quais os apoios dispo-
níveis para realizar seu projeto de vida. Segundo, promove-
rão um trabalho customizado que enfatize os interesses, os 

pontos fortes e as necessidades de apoio do usuário, criando 
um círculo virtuoso que favorece a mudança de visão com 
relação às possibilidades de trabalho das pessoas em situa-
ção de incapacidade mais significativa, o empoderamento 
e a satisfação do usuário e seus familiares e a participação 
de todos (empresários, colegas de trabalho, familiares e 
outros) na construção de uma sociedade mais inclusiva. Por 
último, o trabalho do consultor, acompanhando a execu-
ção do que foi planejado e estando a postos para realizar as 
mediações necessárias, possibilita o fortalecimento de tudo 
o que foi planejado e o engajamento real dos atores envolvi-
dos no processo.

DESAFIOS
Implantar programas de Emprego Apoiado implica 
mudanças significativas nos valores e crenças das insti-
tuições e dos profissionais que trabalham com a inclusão 
laboral de pessoas em situação de incapacidade mais signi-
ficativa. Essas mudanças podem ser traduzidas nos seguin-
tes desafios:
•	 presunção de empregabilidade – ainda persiste a 

crença, que se traduz em prática, de que existem pes-
soas que podem trabalhar e outras que não. No âmbito 
das instituições que trabalham, principalmente, com 
pessoas com Deficiência Intelectual, isso ainda é muito 
comum. Profissionais e instituições ainda consideram 
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que suas avaliações são instrumentos eficazes para 
determinar quem pode ou não pode ser aceito, por 
exemplo, em um programa de inclusão no trabalho. 
Isso é consequência, principalmente, da forma como 
se avaliavam as pessoas com Deficiência Intelectual 
antes do surgimento da Teoria dos Apoios. Pessoas 
com tal deficiência eram classificadas com leve, mode-
rada, severa e profunda e seu futuro era determinado 
por esse rótulo. Como o Emprego Apoiado considera 
a priori todas as pessoas como empregáveis, a pergunta 
que se deve fazer é outra: quais as condições que temos 
que proporcionar para que isso realmente aconteça?;

•	 planejamento centrado na pessoa – historicamente, 
sujeitos com Deficiência Intelectual nunca tiveram voz 
ativa na definição dos seus projetos de vida, principal-
mente aqueles em situação de incapacidade mais signi-
ficativa. Instituições e profissionais tomavam todas as 
decisões e relegavam à pessoa e a sua família um papel 
mais passivo. O desafio que o Emprego Apoiado soli-
cita é o de colocar a pessoa, com o apoio de seus fami-
liares, no centro de todas as decisões referentes ao seu 
projeto de vida; 

•	 teoria dos apoios – uma nova forma de diagnosticar 
e classificar as pessoas com Deficiência Intelectual 
começou a ganhar corpo nos anos 1990. Em 1992, a 
antiga American Association on Mental Retardation 
(AAMR), atual American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD), cuja tradução é 
Associação Americana de Deficiências Intelectual e de 
Desenvolvimento (AAdid), incorporou a classificação 
por intensidade de apoio, na definição de Deficiência 
Intelectual. Portanto, isso deixou de ser algo cole-
tivo para ser individualizado, incorporando o modelo 
social de deficiência ao equiparar a medição de quo-
ciente intelectual (QI) com uma avaliação das habili-
dades adaptativas do indivíduo. Passou-se a reconhe-
cer o apoio como parte integrante da definição de 
Deficiência Intelectual, o que torna esse conceito um 
poderoso instrumento para promover mudanças na 
funcionalidade e inclusão social dessas pessoas. Com 
os apoios necessários, uma pessoa com Deficiência 
Intelectual pode deixar de ser considerado em situa-
ção de incapacidade para realizar atividades, traba-
lhar e estudar na comunidade com as outras pessoas, 
se tornando mais valorizado e podendo pensar em pla-
nejar sua própria vida. O desafio para as instituições 
e profissionais é realmente operacionalizar o conceito 
de apoio, fazendo com que se torne um planejamento 

efetivo de apoios que promovam a inclusão efetiva das 
pessoas com Deficiência Intelectual;

•	 sujeito de direito – o desafio aqui é colocar em prá-
tica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008, com valor 
de emenda constitucional. Durante muito tempo, as 
pessoas com deficiência, principalmente aquelas em 
situação de incapacidade mais significativa, foram tra-
tadas como cidadãos de segunda classe. Não tinham 
acesso aos mesmos direitos que as outras pessoas, com 
isso a Organização das Nações Unidas (ONU) teve 
que provar ao mundo o contrário. A Convenção é um 
grande aliado do Emprego Apoiado pela forma como 
aborda o direito ao trabalho como um direito de todas 
as pessoas com deficiência;

•	 transformação das oficinas protegidas de trabalho em 
programas de Emprego Apoiado – ainda existem, no 
Brasil, muitas oficinas protegidas de trabalho e insti-
tuições e profissionais que acreditam neste modelo. 
A legislação suporta esse tipo de atuação. O desafio 
de quem acredita, faz e precisa do Emprego Apoiado 
é lutar pelo fechamento das oficinas protegidas, dei-
xando claro que o objetivo para todas as pessoas com 
deficiência deve ser o trabalho competitivo e não, o 
segregado. Essa transformação ocorrerá de forma gra-
dual, respeitando as pessoas que não conseguirem fazer 
a transição para o modelo de Emprego Apoiado. 

CONCLUSÕES
Mais do que apenas uma nova metodologia de trabalho, o 
Emprego Apoiado solicita uma mudança estrutural na forma 
de se pensar e conceber o acesso ao trabalho de pessoas em 
situação de incapacidade mais significativa. Essas transfor-
mações forçosamente implicam a elaboração de uma política 
pública de Emprego Apoiado, com a elaboração de uma legis-
lação específica, mudanças em legislações existentes e fontes 
de financiamento que possibilitem a formação de consultores 
e a constituição de programas em todo o Brasil. 

Existem milhões de pessoas que precisam de Emprego 
Apoiado em nosso país, e elas têm o direito de ter acesso a 
este serviço aonde quer que estejam.
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presento, a seguir, um resumo das mais 
de 130 ações de Emprego Apoiado (EA) 
protagonizadas por profissionais bra-
sileiros no país e no exterior.

DE 1987 A 1992: A MOBILIZAÇÃO INICIAL
A partir de 1987, o padre Luiz Carlos Dutra, brasileiro, 
especialista em reabilitação profissional e residente nos 
Estados Unidos, começou a me enviar vários textos em 
inglês sobre EA. Na época, ele era o titular da Diretoria 
de Pessoas com Deficiência da Diocese de Lafayette, em 
Louisiana, nos Estados Unidos. Nossa amizade, com-
partilhada até atualmente, tinha começado muito antes, 
em 1966, na sede da Organização das Nações Unidas 
(ONU), quando estávamos tratando de estudos sobre 
programas de reabilitação profissional dos Estados 
Unidos e da Grã-Bretanha com o também brasileiro Otto 
Marques da Silva, da Unidade de Reabilitação da ONU. 
Dois anos depois, a Diretoria de Pessoas com Deficiência 
financiou minha visita técnica a Lafayette, com dois obje-
tivos: aperfeiçoar o Programa de EA daquela Diretoria e 
conhecer a empresa Multiresources, que já havia contra-
tado empregados surdocegos, em postos de EA. 

A jornalista Francisca Rodrigues publicou no jor-
nal Folha de São Paulo, em 11 de outubro de 1992, uma 
notícia sobre o EA, destacando a divulgação feita pela 
Rede de Informações Integradas sobre Deficiências, 
da Universidade de São Paulo (USP). Dois meses 
depois, Dorival Carreira, professor de administração da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), publicou o artigo “A 
Integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho”, 
na revista Integração (ano 5, n. 19), defendendo a substi-
tuição das oficinas protegidas de trabalho por programas 
de EA, com base no texto “Empleo Apoyado: una vía para 
la integración laboral” (Ated, n. 7, jan./fev., 1992).1

1Oficinas Protegidas foi o modelo inicialmente adotado de prepa-
ração de pessoas com Deficiência Intelectual para o mercado de 
trabalho (Nota dos Editores).

DE 1993 A 2013: ÊNFASE EM 
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Em 1993, realizei um sonho de formar o Grupo 
de EA (GEA), convidando 12 profissionais, além do 
padre Dutra, que veio a São Paulo e fez uma pales-
tra sobre o EA nos Estados Unidos. Nas reuniões do 
GEA, discutíamos diversos textos e um vídeo, “EA: 
Dando Certo ao Empregador”, já traduzidos.

Após realizar palestras e cursos sobre EA, em 
março de 1994, fui convidado, por uma equipe mul-
tidisciplinar da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo, para prestar uma consultoria. Esta acabou resul-
tando na recontratação, por meio da metodologia do 
EA, de um ex-funcionário, Marco Antonio Ferreira 
Pellegrini, que havia sido demitido por força do laudo 
de aposentadoria por invalidez permanente em con-
sequência do quadro de tetraplegia completa. A causa 
foi um assalto que ocorreu quando Marco voltava para 
seu lar de moto e, já na garagem, foi abordado por dois 
assaltantes. Ele não reagiu, até que um deles quis entrar 
em sua casa, onde se encontravam sua mulher grávida 
e o filho com cerca de dois anos. Um dos assaltantes 
disparou dois tiros, um no braço e outro no pescoço, 
atingindo a quarta vértebra cervical, imobilizando 
Marco do pescoço para baixo. O EA é uma metodolo-
gia poderosa, mas isoladamente pouco poderia fazer. 
Por isso, me animei com a atitude positiva do Marco: 
firmeza em não aceitar a aposentadoria (ele tinha ape-
nas 30 anos), determinação de retornar à Companhia 
do Metrô e confiança em seu valor como trabalhador.

O jornal Folha de São Paulo (“Tetraplégico volta 
ao trabalho”, 24 de julho de 1994) noticiou o fato, res-
saltando que Pellegrini foi “o primeiro participante de 
um programa de EA” no Brasil. Ele recomeçou a tra-
balhar como analista de equipamentos e edificações 
e, ao longo dos 13 anos seguintes, foi promovido de 
cargo diversas vezes. Em 2008, foi cedido ao Governo 
do Estado de São Paulo para ocupar um cargo assessor 
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da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
e, em 2009, nomeado Secretário Adjunto, função que 
ainda exerce atualmente.

Ainda em 1994, o GEA convidou Sandra Purgahn, 
presidente da Goodwill Industries of Acadiana, de 
Louisiana, Estados Unidos, para ministrar os cursos 
introdutório e avançado de EA, em São Paulo e no Rio 
de Janeiro.

Em 1995, vários profissionais dessa área, como 
Maria Fernanda Prezia e Thais Carneiro Campos, 
fizeram estágios e cursos sobre EA em Portugal e na 
Espanha. Em 1996, Elyria Credidio e eu fizemos dois 
meses de estágio em programas de EA em unidades da 
Goodwill Industries, na Louisiana e na Flórida. Em 1997, 
a Associação Carpe Diem iniciou o Programa de EA.

DESDE 2002: APOIO 
INSTITUCIONAL CRESCENTE
Em 2002, iniciou-se o Programa de EA da Associação 
de Pais Banespianos de Excepcionais (APABEX). Em 
2005, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e o Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil) 
reconheceram o EA como uma importante tecnologia 
social para o fortalecimento dessa metodologia no Brasil.

Ocorreram quatro ações marcantes em três anos: 
implantação do Programa de EA na Associação 
Brasileira de Apoio e Desenvolvimento Social 
(ABADS) em 2006; formação da Rede de EA (REA), 
em 2008; e realização do Primeiro Encontro de EA e 
do Primeiro Fórum de EA, ambos organizados pela 
REA, em 2009.

Entre as ações de EA em 2010, vale destacar o 
curso “Introdução ao EA”, organizado pela REA e 
ministrado por Alexandre Betti; a elaboração de um 
documento técnico sobre a metodologia do EA, a 
pedido do ITS Brasil e escrito por Alexandre Betti 
e por mim; a realização do Primeiro Seminário 
Internacional “O EA no Brasil”, em São Paulo, pela 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social (SECIS) do MCTI, em parceria com o ITS 
Brasil e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq); e a realização do 
Seminário de EA, em São Paulo, pelo ITS Brasil.

O Curso Internacional de EA foi organizado em 
2011 em São Paulo pelo MCTI/SECIS em parce-
ria com a Universidade de Salamanca, o ITS Brasil 
e a Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São 
Paulo. Naquele ano, Alexandre Betti publicou o livro 
Emprego Apoiado, o primeiro do gênero escrito por 
um especialista brasileiro (Editora Agbook). O pri-
meiro projeto do Brasil “Curso a Distância sobre EA” 
foi elaborado pelo ITS Brasil, em 2012.

Em 2013, vale destacar os seminários “EA: um 
Novo Paradigma para as Instituições”, do Instituto 
APAE DE SÃO PAULO2, e “EA e perspectivas atuais”, 
da ABADS; várias ações do ITS Brasil, como o curso 
a distância sobre EA, o projeto de lei sobre “Política 
pública de EA” e o Segundo Seminário Internacional 
do EA, com o tema “Por uma política pública de EA no 
Brasil”; por iniciativa da REA, foram intensificados os 
estudos para a criação de uma organização de âmbito 
nacional para o emprego apoiado.

O ano de 2014 começou com a publicação, em São 
Paulo, do livro Emprego Apoiado: uma leitura psicana-
lítica, de Flávio Gonzalez, Victor Martinez e Antonio 
Scotton (Editora Clube de Autores).

Quaisquer que sejam os números de consultores 
de EA, de empregados apoiados e de instituições pro-
motoras de EA, existentes no Brasil, são animadoras as 
perspectivas de desenvolvimento da prática do EA no 
Brasil, considerando os intercâmbios gerados por enti-
dades como: Rede de Emprego Apoiado, várias APAEs, 
Carpe Diem,  Apabex, Associação Pepa e outras, além 
de empresas que já praticam contratações via EA

2Nota dos Editores: a formação para o trabalho na APAE DE 
SÃO PAULO começou, de modo documentado, em 1979.

FIQUE ATENTO!
 II Seminário ‘Emprego Apoiado nas 
Instituições do Paradigma à Prática’ 

 
19 DE SETEMBRO 

Realização: 
Instituto APAE DE SÃO PAULO
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ÉTICAS
No es raro escuchar a padres de personas con un déficit inte-
lectual diciendo que su hijo va a la “escuela”, a pesar de que 
este último ya cumplió 50 años y que en realidad frecuenta un 
taller protegido o por falta de una estructura adecuada para 
un hogar de ancianos. En las sociedades occidentales, se suele 
pensar que las personas con Deficiencias Intelectuales son 
eternos “aprendices” o “colegiales”. 

Parece algo evidente, pero nos parece necesario recalcar 
que en la educación o en la vida comunitaria de una per-
sona discapacitada intelectualmente o autista debe evitarse 
toda situación de maltrato psicológico o físico. El maltrato 
físico puede darse tanto a nivel de la higiene, de la alimenta-
ción, de los cuidados médicos, como al de la satisfacción de 
las necesidades ocupacionales diarias y de la toma en consi-
deración de los deseos de dichas personas. A nivel ético, el 
maltrato está relacionado con la obligación que tenemos de 
brindar estrategias coherentes, las cuales permitan la esti-
mulación de sus habilidades cognitivas y la posibilidad de 
una actividad enriquecedora desde el punto de vista intelec-
tual, afectivo, y humano.

El respeto de la persona discapacitada significa que, en 
presencia de estos últimos, los educadores deben descartar el 
uso de comentarios desagradables dirigidos a ellos o relativos 
a su persona, aún cuando se desestima la capacidad de ellas 
para comprender tales propósitos. También es recomenda-
ble dirigirse a ellos constantemente, hablarles utilizando un 

Ética y psicoterapia psicoanalítica
Hay muchas formas de ayudar psicológicamente las personas con 
Discapacidad Intelectual y autismo a sobrellevar las dificultades interpersonales

*Doctor en Psicología. Investigador externo del Instituto de Investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Martin de Porres, Lima, Peru. Director 
del Instituto Médico-Pedagógico Espoir et Joie, Bruselas, Bélgica

Desde hace algunos años en algunos países de Europa, 
como Suecia o Inglaterra, se vienen implementando 
programas de ayuda psicoterapéutica para niños o 
adultos con autismo o Discapacidad Intelectual y que 

manifiestan problemas de salud mental. Esas personas presentan 
un diagnóstico que genera, tanto en los servicios para personas 
discapacitadas como en los centros de salud mental, enormes 
dudas con respecto a la elección de un tratamiento.

El conocimiento que de ellas tenemos a menudo es bas-
tante limitado y persiste cierta confusión relativa a sus aptitu-
des para seguir un tratamiento psicoterapéutico. Por un lado, 
la presencia de un problema psicopatológico en una persona 
autista o intelectualmente discapacitada no sólo es uno que 
acarrea dificultades de tratamiento, sino que constituye una 
dificultad adaptativa suplementaria para la propia persona 
discapacitada. Por otro lado, el tratamiento de estos casos 
requiere que el profesional encargado tenga experiencia, tanto 
en el campo de la psicopatología como en el del autismo o de 
la Discapacidad Intelectual, lo que no suele ser algo frecuente. 
Desde esta perspectiva, el asunto que aquí abordaremos tratará 
de demostrar que las personas autistas o que presentan una 
Discapacidad Intelectual además de problemas de salud men-
tal, pueden beneficiarse de un tratamiento de tipo psicotera-
péutico o analítico. 

Durante los años, se ha pensado que una persona con 
una Discapacidad Intelectual o un problema de autismo no 
puede beneficiarse de este tipo de tratamiento. Diferentes 
estudios han confirmado el hecho de que toda Discapacidad 
Intelectual engendra en la persona una dosis de penas, sufri-
mientos, sentimientos depresivos y suerte de pérdida de lo 
que significa ser una persona “normal”. Sin lugar a dudas, 
estos sentimientos negativos  — así como otros tantos — 
pueden tener una influencia en las habilidades y capacidades 
cognitivas y emocionales, y llevan al individuo a desarrollar 
transtornos mentales así como problemas de conducta de 
diversas índoles.

Al cabo de 18 meses de tratamiento 
con psicoterapia de corte dinámico, se 
comprobó que los signos y síntomas de 
la discapacidad secundaria disminuían
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discurso simple pero acogedor, con el apoyo de una mímica 
gestual que facilite la comprensión; es decir, con entonacio-
nes de voz que denoten nuestra intención de comunicar. 
Este lenguaje “no verbal” puede también valerse de un con-
tacto corporal acogedor.

Desde el punto de vista médico, el bienestar somático 
de una persona prima sobre todas las demás necesidades. 
El  estado de salud física y la ausencia de sufrimientos rela-
tivos a la enfermedad deben ser los objetivos primordiales, 
incluso antes de encarar los objetivos educativos. Asimismo, 
una actitud ética implica la prohibición de cualquier tipo de 
experimento terapéutico que no se aplica a individuos sin 
discapacidad. Sólo se autoriza la experimentación médica si 
suyos resultados pueden ser directamente utilizados por las 
personas discapacitadas. 

A nivel educativo, la reeducación de la persona dis-
capacitada debe tomar en cuenta los siguientes princi-
pios básicos:
•	 debe ser de una intensidad moderad; con ello, se evita caer 

en dos extremos — sea el abandono debido a la ausen-
cia de resultados, sea la obstinación a ultranza debido al 
empleo de una estrategia agresiva que niega los límites 
propios de la persona;

•	 la educación debe reposar en la formación profesional de 
sus agentes. La calidad ética de una institución es fruto del 
profesionalismo de sus miembros. La formación perma-
nente constituye el medio más apropiado para luchar con-
tra la falta de motivación y de creatividad. 

Otro aspecto muy importante es la evaluación del funcio-
namiento de las instituciones. El problema está en saber qué 
es lo que se debe o no evaluar y en conocer el objetivo final 
de tal evaluación. Sin embargo, la consideración de algunos 
criterios objetivos puede revestir un interés en la evaluación 
del funcionamiento de las instituciones. Un primer criterio 
podría basarse en la estimación del tiempo que se consagra 
a la relación con la propia persona. Es decir, el tiempo que se 
le otorga para ayudarla a satisfacer sus deseos y necesidades. 
Otro criterio, tal vez más controversial, es la cuantificación 
de la cantidad de neurolépticos y de otras drogas prescritas 
a estas personas con objetivos “terapéuticos”. Como es cono-
cido, toda institución que hace un uso irrestricto de fármacos 
y que emplea drogas, calmantes o elementos de contención 
química de manera indiscriminada, recurre a ello en vez de 
consagrar recursos humanos en la gestión de las dificultades 
conductuales u otras necesidades de los residentes.

El empleo de técnicas de modificación del compor-
tamiento de tipo aversivo en personas que presentan una 

discapacidad o autismo, asociadas o no a un severo problema 
de conducta, es otro aspecto al que se debe hacer referencia. 
Esto último no es en sí algo nuevo. Un buen número de pro-
fesionales del sector de la salud mental conoce estos tipos de 
intervención y sabe que, en el mejor de los casos, pueden ser 
inocuos para la persona pero ignoran, por el contrario, que 
muy a menudo pueden resultar como devastadoras a su equi-
librio psicológico.

Una atenta revisión de la bibliografía acerca de los méto-
dos de tratamiento en casos de conductas desadaptadas 
muestra que una buena cantidad de los tratamientos emplea-
dos son de tipo aversivo, los cuales muchas veces se basan en 
el castigo y en el reforzamiento negativo.

Desde un punto de vista ético, la responsabilidad de tales 
prácticas reposa en los profesionales de la salud.

El objetivo de los tratamientos aversivos es hacer 
sufrir a la persona. El dolor que procuran constituye —
teóricamente — el elemento esencial y curativo de la 
terapéutica que deberá provocar la extinción de la con-
ducta indeseable. Es cierto que hay otros “modelos tera-
péuticos” que pueden causar dolor, la cirugía o la rehabi-
litación física, por ejemplo, pero con ellos, el terapeuta 
no pretende causar malestar a los individuos. El hecho de 
provocar dolor no es un objetivo en sí para la medicina. 
Por el contrario, los métodos aversivos sí utilizan el dolor 
como agente terapéutico. 

En cierta forma, estamos obligados a reducir al mínimo el 
dolor de nuestros clientes o pacientes y ello es particularmente 
necesario en casos o tratamientos extremos. Cabe también pre-
guntarse si es lícito tratar de controlar el comportamiento de 
un individuo sin que se haya tratado de comprender previa-
mente las causas que lo motivan.

Científicamente, es un absurdo suponer que un compor-
tamiento no está estrechamente relacionado al medio en el 
que se manifiesta, pues ya se ha demostrado que las conduc-
tas desadaptadas surgen casi siempre en entornos empobre-
cidos en los que el individuo se halla sometido a un control 
constante. De cierto modo, estas conductas están asociadas 
al medio, a las técnicas de control empleadas, y a las personas 
que hacen uso de ellas con fines terapéuticos.

La utilización de tratamientos aversivos debería obli-
garnos a definir de antemano lo que entendemos por éxito 
terapéutico. Se debería precisar si la noción de éxito se 
limita exclusivamente a una tarea precisa que realiza el 
individuo, sin que se tenga en cuenta el costo de la misma 
al interior de su equilibrio psicológico o si, más bien, esta 
práctica debiera ser relativizada cuando el bienestar del 
sujeto está en juego.
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Además, el uso de esos tratamientos en personas que 
presentan una conducta desadaptada (agresiva u otra) 
pone de manifiesto una serie de problemas éticos en rela-
ción a la permisividad del entorno social y, a partir de 
ello, a su relación con la escala de valores manejada por 
sus miembros. Sabemos que, con las técnicas aversivas, 
sólo se consigue una manipulación transitoria del com-
portamiento del individuo. Consideraciones más huma-
nas deberían más bien guiar la investigación y el trata-
miento, aspectos tales como: el respeto del individuo, las 
relaciones humanas de calidad, la aceptación del otro, el 
sentimiento de plenitud personal y de bienestar propio, 
etc. Lamentablemente, estos temas recién empiezan a ser 
objeto de interés científico.

La utilización de tratamientos aversivos nos lleva a 
cuestionarnos y a preguntarnos hasta qué punto nues-
tras técnicas de intervención social se alejan de los valo-
res humanos antes mencionados, así como a propósito del 
respeto que se les debe a todos los seres. En la actualidad, 
la promoción del estudio de la calidad de vida de las per-
sonas discapacitadas constituye uno de los mayores focos 
de interés en los países desarrollados. Algunos estudios 
han demostrado que una psicoterapia dinámica apropiada 
puede promover el crecimiento personal. Fruto de ello, 
la persona logra tener una vida más satisfactoria y plena 
(SINANSON, 1992).

ESTUDIOS DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 
CON PERSONAS DISCAPACITADAS 
INTELECTUALMENTE Y AUTISTAS
Uno de los primeros estudios experimentales sobre los 
beneficios de la psicoterapia de corte psicoanalítico en las 
personas discapacitadas y autistas fue el que llevó a cabo 
Carlsoon, en Suecia, en 1977, quien puso de manifiesto la 
utilidad de esta forma de tratamiento en un grupo de siete 
individuos diagnosticados con “retardo mental y proble-
mas de tipo psiquiátrico”. Al cabo de 18 meses de trata-
miento con psicoterapia de corte dinámico, se comprobó 
que los signos y síntomas de la discapacidad secundaria 
disminuían. Este periodo de 18 meses fue considerado 
suficiente aún cuando dichos pacientes prosiguieron 2 ½ 
años más con el mismo tratamiento psicoterapéutico.

Segun Carlsoon et al. (1977), un trabajo analítico con 
estas personas requiere conocimientos acerca de la manera 
como la propia discapacidad puede influir en el desarrollo 
emocional y en las capacidades cognitivas del individuo. 
En el estudio de Carlsoon, se demostró que el tratamiento 
psicoterapéutico de tipo psicoanalítico mejoraba diferentes 
aspectos de la vida relacional y emocional de dichas perso-
nas. Carlsoon señala los siguientes aspectos:
•	 la disminución de los síntomas neuróticos — algunos de 

estos pacientes mostraban importantes cambios luego de 
tan sólo seis meses de tratamiento;

•	 la llamada “máscara de debilidad” tendía a atenuarse o a 
desaparecer;

•	 una disminución de la tendencia de regresión frente a las 
dificultades de la vida;

•	 uso de un “lenguaje oral” para expresar sus experiencias 
traumáticas;

•	 disminución o desaparición de conductas de tipo 
psicótico;

•	 mejora de las habilidades motoras;
•	 mejora de la comunicación: elocución más clara, cons-

trucción gramatical más adecuada (por ejemplo, frases 
más largas), mayor plasticidad de la comunicación ges-
tual y mímica, disminución de las estereotipias verbales e 
incremento de las iniciativas en la comunicación;

•	 aparición de la capacidad para emplear el “yo”, el “sí” y el 
“no” en las interacciones verbales con el medio;

•	 mejora o aumento de las capacidades volitivas y mnémicas;
•	 disminución del comportamiento estereotipado, destruc-

tor maniaco o perverso.

Por otro lado, familias y educadores estimaban que las 
personas discapacitadas o autistas que seguían este programa 
de tratamiento psicoterapéutico mostraban los siguientes 
cambios:
•	 mejora de la capacidad de concentración en las activida-

des ocupacionales;
•	 aumento de los contactos interpersonales;
•	 mejoras en la comunicación (vocabulario, sintaxis, uso de 

palabras, etc.);
•	 modificación o disminución de tratamientos con fárma-

cos o neurolépticos;
•	 mejora en la comprensión de consignas verbales;

Los problemas de conducta y de desadaptación tienen una incidencia tres veces 
mayor en los grupos de adultos discapacitados que en los sin discapacidad
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•	 mejoras en la calidad del sueño;
•	 aumento de la espontaneidad y iniciativa;
•	 mejoras en las mímicas y gestos;
•	 desaparición de síntomas de tipo psicótico, como 

alucinaciones;
•	 aumento de la capacidad de decir “yo“, “sí”, “no”, “quiero”, 

“no puedo”, entre otros;
•	 mejoras en la noción del tiempo;
•	 disminución de la conducta destructiva y autodestructiva, 

y de la agresividad;
•	 mejora de la capacidad de sentirse solo, sin angustia.

A la luz de estos resultados, la primera conclusión que 
podemos extraer es que el tratamiento psicoterapéutico sí es 
posible y que sus beneficios son enormes. Sin embargo, los 
autores consideran que es necesario adaptar la técnica psico-
terapéutica o psicoanalítica al particular estilo de comunica-
ción de estas personas, ya que es totalmente erróneo pensar 
que los problemas psicológicos que presentan en el curso de 
sus vidas forman parte de su Discapacidad Intelectual y que, 
por ello, no existe ningún tipo de solución o tratamiento psi-
coterapéutico, actitud que es probablemente discriminatoria 
y poco ética ya que se niega a estas personas un acceso a los 
cuidados de calidad ofrecidos a cualquier otra persona con el 
mismo tipo de problemática (salud mental).

Trataremos de exponer las razones por las cuales se les 
niega este tipo de tratamiento para luego exponer cuales 
serian los principios que deben guiar toda ayuda psicote-
rapéutica o psicoanalítica a dichos individuos. Todos los 
estudios epidemiológicos realizados en poblaciones de 
adultos con Discapacidad Intelectual muestran que los 
trastornos mentales y los problemas de conducta y de 
desadaptación tienen una incidencia tres veces mayor en 
los grupos de adultos discapacitados, que en aquellos sin 
discapacidad.

Se estima que una de las razones de esta situación es 
el rechazo social y el no reconocimiento de una subjeti-
vidad; es decir, de una “alteridad” que tal vez se difiere de 
aquella de la persona calificada como “normal”.

La manera de proceder hace que contemplemos tan 
sólo sus necesidades básicas, sin que exista una verda-
dera preocupación por saber lo que desean o lo que sien-
ten como personas.

Una persona con Discapacidad Intelectual o autismo 
es psicológicamente fragilizada, pues muy a menudo 
tiene un entorno indiferente e incapaz de reconocer 
su vivencia íntima y su propia vida subjetiva. Según La 
Vigna y Willis (1998), una persona con Discapacidad 

Intelectual o autismo tiene derecho a recibir todo tipo de 
tratamiento que pueda redundar en su bienestar. 

La psicoterapia es un tipo de tratamiento que podría 
ayudarlos psicológicamente a sobrellevar las dificultades 
interpersonales propias al hecho de vivir con una disca-
pacidad. Pero para ello se necesita desarrollar conceptos 
que puedan dar cuenta del funcionamiento psicológico 
de estas personas, así como modelos adecuados de inte-
racción y trabajo clínico. En el campo de la psicología clí-
nica o del psicoanálisis, esto significa “enunciar hipótesis 
sobre la forma en la que una persona autista o discapaci-
tada asume sus experiencias de vida y la manera como se 
relaciona y ve el mundo”, es decir lo que se conoce como 
una teoría del espíritu (theory of mind).

Según algunos autores, Sinanson en particular, existi-
rían cuatro características fundamentales en el funciona-
miento psíquico adulto de estos sujetos:
•	 un adulto discapacitado o autista podría ser cons-

ciente de su propia discapacidad. Es por ello que 
experimentarían sentimientos y fantasías negativas 
en relación a sí mismos, sentimientos de pérdida, de 
abandono objetal, vergüenza de su diferencia, senti-
mientos de culpa, entre otros;
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•	 para contra-restar estos sentimientos y fantasías 
negativas, la gran mayoría de estas personas desar-
rollaría una “discapacidad secundaria” que vendría a 
potenciar el peso de la discapacidad primaria (cogni-
tiva) a tal punto que, en algunos casos, podría anular 
toda actividad psíquica  “normal”. Esta discapacidad 
secundaria es lo que podríamos llamar del “benefi-
cio secundario de la enfermedad” tal y como lo había 
señalado Freud en relación a las enfermedades neuró-
ticas (1901), y tendría un valor de protección para la 
persona discapacitada;

•	 tanto las personas autistas como las discapacitadas 
son capaces de tener un funcionamiento psíquico 

“normal, armonioso”, adecuado a su edad cronoló-
gica. Pero ello sólo es posible en condiciones que les 
son favorables (entornos adaptados, comunicación 
facilitada). Es por esta razón que, en ciertas ocasio-
nes o en el curso de un tratamiento psicoterapéutico, 
estas personas se muestran totalmente normales e 
impresionan a sus interlocutores;

•	 las personas discapacitadas y autistas experimentan 
fantasías sobre el posible origen de su discapacidad. 
El contenido de las mismas revela que creen que su 
discapacidad o su estado es el producto de “malas” 
relaciones sexuales entre sus padres. Ello perturba el 
propio desarrollo psicosexual de estos sujetos.

EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS 
PSICOANALÍTICOS EN RELACIÓN A LA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La idea que el psicoanálisis es impracticable con este tipo 
de pacientes es una idea muy fuertemente enraizada aun 
hoy en día. Desde los años 1960 y en particular en Francia e 
Inglaterra, el psicoanálisis se ha interesado y tratado de com-
prender lo que significa para una madre tener un hijo dis-
capacitado. Los estudios psicoanalíticos en Francia sobre 
la Deficiencia Intelectual se habían centrado en la relación 
“madre-niño” y en las consecuencias de ésta sobre el desar-
rollo afectivo e intelectual de aquel.

Es Maud Mannoni (1964) quien resaltó que existiría 
una gran dispersión en los resultados escolares y de adap-
tación social en niños que tienen el mismo cociente inte-
lectual (entre 50 y 80 aproximadamente), y señalaba que 
ello hacía pensar que el cociente intelectual no sería lo más 
importante sino lo que cada niño logra o es capaz de hacer 
con éste. Mannoni considera que el contexto afectivo 
influye en el desarrollo de las habilidades cognitivas y, en 
especial, del tipo de relación fantásmatica (en el sentido 
del registro imaginario) que estos niños establecen con sus 
propias madres. Asimismo, Mannoni (1964) señala que 
las constelaciones familiares de los niños con un Déficit 
Intelectual se asemejan a las que pueden observarse en la 
psicosis y en la perversión (constelaciones simbióticas y 
fusionales). En ellas, el niño, fragilizado por la discapaci-
dad (física o mental), estaría más expuesto a convertirse 
en el vector patógeno de la familia, ya que se le asigna el 
rol de “objeto” que sólo debe traducir las carencias y fallas 
del funcionamiento familiar.

Mannoni (1964) refiere también que en las anamnesis de 
estos niños se descubren acontecimientos familiares graves, trau-
máticos, a los que el sujeto con discapacidad les da un sentido 

La capacidad para frenar, para retener 
la ansiedad propia que resulta de la 
frustración, constituye el principio 

organizador de la estabilidad mental 
y afectiva que requiere el desarrollo 

psíquico y, lo que es aún más 
importante, indispensable para un 

adecuado desarrollo intelectual
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trascendente a través del mensaje que se desprende de su estado 
mental: su gran dependencia y la sobreprotección materna con-
secuente. Para Mannoni, es el niño discapacitado quien cataliza 
o metaboliza frecuentemente los sufrimientos y los conflictos 
que se generan en el núcleo familiar. Es posible que sea él quien 
engendre dichos conflictos, o que éstos se desarrollen o se des-
placen hacia otras esferas tal como el cuerpo y la aparición de 
trastornos de tipo psicosomático, mucho más frecuentes en estos 
niños que en los normales.

Otra característica de estas familias — señalada también 
por Mannoni — es la ‘ausencia’ de uno de los padres en la 
constelación familiar (generalmente se trata del padre), quie-
nes tienen tendencia a ‘esfumarse’ de la relación, lo que difi-
culta sin lugar a dudas cualquier trabajo de triangulación edí-
pica y a los procesos identificatorios en estos niños. Sin  un 
acceso a la triangulación edípica y con una relación de tipo 
simbiótica con la madre, el niño no podrá introjetar la fun-
ción reguladora y estructurante (castración simbólica) del 
padre, lo que muchas veces prefigura dificultades en el acceso 
a un funcionamiento cognitivo simbólico o pre-simbólico y al 
pensamiento de tipo abstracto.

Teil (1992) afirma siguiendo a Mannoni que: “las 
madres de niños discapacitados intelectualmente mani-
fiestan un vacío existencial (sentimiento depresivo) que 
tratan de llenar con el hijo (generador de frustraciones) 
pero haciendo de éste, su síntoma […], como si negasen la 
realidad de la discapacidad en el niño ya que, quien carece 
de ‘algo’ para ser normal es el niño y no la madre”. Mientras 
que la madre permanezca persuadida de esto último; 
es decir, que es a ella a quien le falta algo y no al niño, 
prosigue Teil (1992): “[…] la discapacidad del niño sólo 
disimulará la perturbación de  la madre (su vacío existen-
cial), por lo que ésta última tratará de aplacar cualquier 
iniciativa evolutiva del hijo a través de la sobreprotección 
y el niño acabará por renunciar, después de persuadirse 
y aceptar que no es capaz de nada, o que sólo bajo esta 
aceptación podrá seguir siendo amado y protegido (sobre-
protegido) por ella”.

Al niño que se vea obligado a “ser” el vacío existencial de 
su madre no le queda otra alternativa más que existir a tra-
vés de ella y no para “sí mismo”. Aunque esta dinámica pueda 
parecer compleja, su confirmación en la clínica es casi siste-
mática: muy a menudo llegan a la consulta jóvenes o adultos 
discapacitados que se comportan como niños con respecto a 
sus madres y no de acuerdo a su edad cronológica. 

No nos olvidemos que este juego de imagos maternos, 
fruto del amor y del deseo de protección de la madre hacia un 
hijo (a quien ella considera incapaz de valerse por sí mismo), 

es justificable y lógico desde el punto de vista de los senti-
mientos pero, paradójicamente, constituye un freno en su 
crecimiento. Ahora bien, el riesgo de un anclaje de tipo neu-
rótico o psicótico es mucho mayor en estos entornos fami-
liares y la necesidad de ayuda especializada será por lo tanto 
mucho más importante si nos percatamos de dichos funcio-
namientos familiares.

Como recalcábamos, el niño autista o menos válido psí-
quico también tiene dificultades para integrar las figuras 
parentales, así como dificultades mayores en lo que se refiere 
a la internalización de las relaciones objetales. Llegados a la 
edad adulta, difícilmente encontrarán los medios apropiados 
para expresar su sentir y para afirmarse como personas dife-
rentes de sus padres. Uno de los primeros desafíos que deben 
afrontar estos jóvenes adultos es el de su aceptación como 
sujetos, y no sólo como “objetos” (de cuidados, tratamiento, 
vigilancia, etc.). De esta manera, será posible que se desarrol-
len en el plano psicológico y sobrepasen sus propias frustra-
ciones y traumatismos.

Lo que importa, señala Mannoni, es “buscar más allá 
del déficit aquello que en el discurso de estos sujetos se 
constituye como prueba de su propio deseo y no sólo 
del de sus madres” (1964). Frase un tanto hermética que 
alude al hecho de que la persona discapacitada, como cual-
quier otro ser humano, es un individuo que desea, vive y 
siente a través del amor que los otros le prodigan y que éste 
necesita, como lo diría Lacan, estar inscrito con una “S” 
de sujeto en la cadena significante (que representa gráfica-
mente al Sujeto) y no con una “a” (que representa al objeto 
de un otro, quien muy a menudo es la madre).

Frente a estos casos, el primer objetivo de tratamiento 
psicoterapéutico o psicoanalítico será lo de permitir que 
el joven adulto (y eventualmente su madre) realice un tra-
bajo en relación a la triangulación edípica y a la castración 
simbólica, que son las bases de la constitución del sujeto. 
Capacidad de simbolización que a su vez propiciará el cre-
cimiento psicológico y la afirmación del sujeto y que, en 
última instancia, facilitará la construcción de defensas 
psíquicas que les permitirán asumir una identidad propia 
frente a las diversas contingencias de la vida social.

EL MARCO TEÓRICO-CLÍNICO 
Y LOS PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO
Desde hace algunos años, un grupo de psicoanalistas de 
niños de la Clínica Tavistock de Londres desarrolla un 
programa especializado en el tratamiento psicoanalítico de 
este tipo de personas. Como lo señala una antigua direc-
tora de este departamento, Valery Sinanson: “Un aspecto 
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singular es que son los analistas de niños los que más se 
interesan en el tratamiento de personas que presentan este 
género de dificultades”.

Segun Sinanson (1992), “son los analistas de niños 
quienes se sienten más atraídos por el trabajo con estas 
personas”. Este autor señala que eso tal vez se debe a que 
el trabajo con niños implica comunicarse con sus deseos 
y temores inconscientes, ya sea a través del juego o de la 
comunicación no verbal; es decir, sin que la palabra sea 
el elemento mediador. Técnica que se emplea menos fre-
cuentemente con los adultos.

El analista de niños recibe una capacitación específica 
que le permite prestar una particular atención a la comuni-
cación de ese tipo; mientras que lo de adultos rara vez está 
involucrado en situaciones de contacto visual o no verbal 
con sus pacientes.

Por otro lado, el analista de niños se halla también capa-
citado para el trabajo con niños recién nacidos (bebés). 
Su  formación le permite dar interpretaciones correctas a 
los movimientos transferenciales y contra-transferenciales 
que se manifiestan a través del movimiento, de las postu-
ras, del juego o de la relación no verbal establecida con la 
persona discapacitada o autista.

Por su parte, Benedet (1991) considera que un trata-
miento psicoterapéutico puede ayudar a que la persona 
con una Discapacidad Intelectual o autista asuma adecua-
damente su propio deseo de mejorar y le permita aprove-
char al máximo todo tratamiento especializado, sacando 
así provecho de sus capacidades intelectuales.

Bion (1959), como se sabe, ha avanzado la idea que 
el analista debe, ante todo, actuar como “continente” de 
las experiencias intolerables de sus pacientes, de la misma 
manera en la que los padres asumen el rol de “continentes” 
o receptáculos frente a las experiencias y temores infanti-
les de sus hijos. El niño o el infante, así como la persona 
discapacitada, necesitará que el analista realice un trabajo 
intenso a este nivel, lo cual se centrará en la comprensión 
de los movimientos transferenciales y de los mensajes a 
ellos dirigidos.

En este mismo sentido, también se sabe que cuando un 
bebé envía pedidos de ayuda a través de señales (que pue-
den ser llantos o movimientos) que los padres logran iden-
tificar y tolerar, estos últimos podrán responderle al bebé 
algo que les permita hacer desaparecer el displacer. De 
este modo, le transmiten experiencias que, al clarificarse, 
se hacen manejables para el bebé. Cuando por el contra-
rio, los padres no son capaces de captar estos “mensajes”, 
es muy probable que se acentúen procesos deficitarios que 
ya están en curso o se pongan en marcha aquellos que son 
potencialmente posibles. 

Para Segal (1957), la capacidad para frenar, para 
retener la ansiedad propia que resulta de la frustración, 
constituye el principio organizador de la estabilidad 
mental y afectiva que requiere el desarrollo psíquico 
y, lo que es aún más importante, indispensable para un 
adecuado desarrollo intelectual. Según esta autora, es 
a este modelo básico al que se dirigirá el esfuerzo tera-
péutico del analista: es decir, a la capacidad desarrol-
lada por el sujeto para contener sus propias ansiedades, 
capacidad esencial para el éxito de cualquier tipo de 
proceso terapéutico.

En lo que se refiere a la comunicación no verbal y a 
la del terapeuta para identificar los movimientos transfe-
renciales en el paciente, Brenman Pick (1985) señala que 
ciertos sujetos en análisis prestan una singular atención a 
la tonalidad afectiva que acompaña las palabras de su ana-
lista cuando este último les brinda una interpretación. Por 
ende, la comunicación toma en cuenta la tonalidad, el tim-
bre, etc. Es por ello que este autor postula que el efecto de 
una interpretación puede verse ampliamente influenciado 
por dichos factores. Por consecuente, una incapacidad del 
analista para percibir el “sufrimiento”, la “rabia” o cualquier 
otra emoción intensa, que se trasluce en la voz o en el tono 
del discurso de un paciente, puede anular el efecto tera-
péutico de una intervención y su función como agente de 
cambio. En este sentido, si se ignora la realidad de la disca-
pacidad y sus consecuencias en la vida afectiva de la per-
sona y si no adaptamos estas variables a nuestra escucha, 

Enseñarles a los padres y al entorno familiar a aceptar la Discapacidad Intelectual 
de su hijo(a) y brindarles la posibilidad de una atención de tipo psicoterapéutica 

son objetivos esenciales en la educación de estas personas llegadas a la vida adulta
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es muy probable que estemos obviando algo sumamente 
importante; es decir, que la persona con discapacidad es 
consciente de su “minusvalía”, que sufre por ello y que al 
omitir este asunto no le estamos ayudando a sobrellevar 
esta inmensa carga.

Freud advertía claramente acerca del peligro que exis-
tía en todo tratamiento, consistente en inmiscuirse dema-
siado en la realidad exterior del paciente (en su vida coti-
diana); dado que nuestro interés, señalaba, sólo debiera 
centrarse en el análisis de su realidad interna. Pero cuando 
existen, por ejemplo, experiencias de abuso y maltrato, la 
tarea del terapeuta no sólo radica en hacer frente a la rea-
lidad interna sino también a ese tipo de experiencias que 
se manifiesta fuera del sujeto: al hecho de estar perma-
nentemente confrontado a una cierta realidad cotidiana, 
a los lugares que nos recuerdan nuestros traumas, a las 
personas que viven con nosotros y que también son ele-
mentos importantes de la realidad interna.

En su libro, Mental handicap and the human condition 
(1992), Sinanson relató la historia de un niño com epi-
lepsia grave y Deficiencia Intelectual, a quien, después 
de haber vivido durante largos años en un estado de per-
fecta simbiosis con sus padres, se intentó separarlo de 
ellos. A los padres les parecía que cualquier tipo de sepa-
ración era inconcebible y que, además, ésta sería perci-
bida por el niño como una amenaza vital. Padres y niño 
dormían en la misma habitación y funcionaban en rea-
lidad como una unidad simbiótica. Se  decidió realizar 
un trabajo psicológico con los padres con la finalidad de 
tratar que la familia se fuera organizando de otro modo 
para poder ir preparando para la separación. Se adapta-
ron sistemas de escucha entre los dormitorios adyacen-
tes y otros medios técnicos que permitieran remplazar la 
vigilancia nocturna. Pero aún así, el traumatismo de la 
separación fue de tal magnitud, que en el transcurso de 
la primera noche el niño murió a causa de una grave cri-
sis de epilepsia. 

Sinanson afirma que, en algunos sujetos, especial-
mente con graves discapacidades, la ecuación de la vida 
es: separación = muerte. Y no es que se trate tan sólo 
de una fantasía o de un hecho aislado simple hecho si 
queremos verlo así, se trata de algo sumamente serio y 
real, cuyas raíces se encuentran en las estructuras psi-
cobiológicas básicas del individuo. Sin tener que remi-
tirnos a épocas muy lejanas, recordemos que, durante la 
Segunda Guerra Mundial, en los orfelinatos ingleses los 
niños fallecían a causa de crisis cardiacas (sin que éstos 
presentaran cardiopatías), cuando se sentían totalmente 

abandonados y sin nadie que les prodigase cuidados con 
amor, afecto, y dedicación (trabajos de René Spitz).

Como señalamos anteriormente, en muchos hogares 
en los que hay niños discapacitados, éstos son tratados o 
tolerados únicamente si se comportan como infantes; es 
decir, como si no dispusiesen aún del lenguaje hablado, 
como si fueran objetos “fetiches” de sus progenitores o 
de los substitutos de estos últimos. Esto conlleva a que el 
niño no quiera crecer y que su única manera de existir sea 
siendo “el bebé”, pues éste teme desarrollarse. Y es como 
si el rechazo y la muerte existieran en la realidad física y 
no sólo en sus fantasías infantiles.

Otro ejemplo de la manera de impedir el crecimiento 
de estas personas es el testimonio del caso que relatamos 

Una incapacidad del analista para 
percibir el “sufrimiento”, la “rabia” o 

cualquier otra emoción intensa puede 
anular el efecto terapéutico de una 

intervención y su función como agente 
de cambio
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a continuación de la misma fuente de autor: Sinanson, 
quien relata el caso de “Dora, una joven de 15 años, con 
síndrome de Down, que viene a terapia a solicitud de la 
madre. La joven presenta episodios autopunitivos: se gol-
pea la cabeza y los genitales. La madre, tal como otras 
madres de jóvenes adultos discapacitados, es extremada-
mente sobreprotectora con ella”. 

Durante la sesión, Dora ríe constantemente, buscando 
el gesto aprobador de la madre. Frente a esta situación, el 
terapeuta se aboca en tratar de hacerle comprender a Dora 
que ella no es solamente “la linda niñita” que su madre pre-
tende que sea o el objeto de su encanto, como bien se lo 
dice en todo momento. En efecto, Dora se viste como una 
niña de unos ocho años y, en cualquier caso, sus atuendos 
no guardan relación alguna con su edad cronológica. Busca 
la aprobación de los adultos, afanándose en mostrarse tan 
sólo como una “niña bonita”; es decir, de la manera como 
su madre desea que ella sea. Una interpretación acerca de la 
transferencia  entre madre e hija, señala Sinanson, permite 
establecer lazos entre un mundo interno (¿soy o no soy una 
niña bonita?) y la realidad externa (¿quién soy yo?, ¿soy la 
niñita de mamá?, ¿mi mama me viste como una niña?).

En casos de esta naturaleza, el primer esfuerzo del ana-
lista debe estar abocado a cortar la ligazón con la madre 

para luego poder interpretar acerca de la propia experien-
cia del paciente.

Por un lado, la relación con el analista da cuenta de un 
“lazo tendido” hacia la comprensión de la realidad exterior 
y, por el otro, de la posibilidad de establecer una relación 
diferente, de tipo estructurante y organizadora.

Blum (1983) considera que el hecho de mantener al 
paciente en una posición exclusivamente transferencial 
puede acarrear una artificial disminución de su capacidad 
asociativa. Por su parte, Rosenfeld (1972) considera que cier-
tos pacientes se sienten severamente perturbados cuando su 
analista saca a la luz o discute situaciones de la vida real; es 
decir, cuando hace comentarios no analíticos. Esta manera 
de proceder no ayuda al paciente a hacer frente a la realidad. 
Estos dos últimos autores nos harían pensar que no existe la 
posibilidad de adaptar la técnica analítica a circunstancias 
especiales de tratamiento, tal como es el caso de las personas 
discapacitadas.

Sin embargo, en psicoanálisis, se suele adaptar la cura 
tipo (uso del diván), por ejemplo en caso de tratamiento 
de niños o adultos víctimas de traumatismos graves (vio-
lación, catástrofes naturales), también cuando se trabaja 
con aquellos que presentan patologías de tipo narcisista 
o borderline. Consideramos asimismo que ello también es 
necesario cuando se trata de personas con Discapacidad 
Intelectual o autismo. El analista debe adaptar su técnica y 
hablar con su paciente de su realidad externa si no puede. 
La realidad a la que debemos ayudarlos a hacer frente es 
una realidad compleja y estrechamente ligada a su expe-
riencia interna.

Bicknell (1983) afirma que los niños en tratamiento 
analítico, víctimas de abusos sexuales, de maltratos o de 
violencia, no perciben límites que separan la realidad de la 
fantasía. Su mundo interno ha permanecido destruido por 
la masividad de las experiencias traumáticas y se podría 
decir que los acontecimientos externos adquieren más 
importancia que la realidad interior. Es así como en todo 
tratamiento se buscará proporcionar, ante todo, un apoyo, 
una ayuda externa, para luego poder recrear un mundo 
interno. Es probable que las personas con Discapacidad 
Intelectual o autistas funcionen también de esta manera. 
Por último, quisiéramos señalar la necesidad de asimilar 
estos hallazgos a la experiencia del sujeto con discapaci-
dad. El objetivo de cualquier análisis consistirá en facili-
tarles un funcionamiento psíquico que pueda brindarles 
satisfacciones, tanto a nivel de sus vivencias y fantasías, 
como a nivel de su realidad externa (por ejemplo, ser capa-
ces de aceptar sus diferencias).
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La gravedad de la discapacidad puede llevar a que este 
tipo de sujetos manifieste o exteriorice aquello que lo está 
destruyendo interiormente y que lo es imposible inte-
grar en su personalidad debido a las actitudes de rechazo 
inconsciente de las que son víctimas a través de síntomas 
neuróticos o incluso psicóticos. Son muchos los casos de 
personas que llegan a la consulta cuando el cuadro sinto-
mático es grave y las consecuencias de los problemas psi-
cológicos ya se han vuelto síntomas de enfermedad men-
tal. Enseñarles a los padres y al entorno familiar a aceptar 
la Discapacidad Intelectual de su hijo(a) y brindarles la 
posibilidad de una atención de tipo psicoterapéutica son 
objetivos esenciales en la educación de estas personas lle-
gadas a la vida adulta.

CONCLUSIONES 
Las asociaciones de personas discapacitadas o de sus fami-
liares deberían permanecer vigilantes frente a todo ello, y 
los profesionales deberían establecer los siguientes códi-
gos deontológicos para que sean tomados en cuenta en las 
respectivas instituciones.

La necesidad de obtener fondos financieros suficien-
tes para desarrollar y poner en práctica métodos de ayuda 
no abusivos, adaptados a los problemas de personas 
discapacitadas.

La eliminación de todas las técnicas de intervención peda-
gógica que recurran al condicionamiento aversivo o de aquel-
las que, de manera sistemática, suponen castigo, dolor físico o 
maltrato físico y/o emocional, todo ello con la supuesta fina-
lidad de obtener resultados terapéuticos.

La proscripción de todos los tratamientos humillantes y 
deshumanizantes que recibe el individuo discapacitado.

La eliminación de todos los tratamientos que no guardan 
proporción con el comportamiento que se desea modificar 
y/o eliminar.

La promoción de una ayuda de tipo psicoterapéutico, 
cada vez que un tratamiento neuroléptico es prescrito o 
cuando existen indicios de malestar psicológico o problemas 
de conducta. 

Finalmente, cabe preguntarse acerca de las obligaciones 
morales que la sociedad tiene frente a estos sujetos, pero ello 
rebasa el campo de nuestro estudio.

El analista debe adaptar su técnica yhablar com su paciente de su realidad externa si 
no puede. La realidade a la que debemos ayudarlos a hacer frente es uma realidade 

compleja y estrechamente ligada a su experiencia interna
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estritamente pelas questões legais e jurídicas é restringir a 
compreensão do fenômeno. 

Há violações mais sutis e difíceis de serem verificadas, e talvez 
até mais graves, com repercussão na vida da pessoa com deficiên-
cia e na construção da imagem social da deficiência. Esses sinais 
estão presentes no preconceito e na discriminação. O discurso 
assim construído na cultura, cujo ideal é a produção e o consumo, 
muitas vezes oprime e exclui aqueles que não se adaptam, não se 
adéquam a essa concepção de ser humano definido por aquilo 
que faz ou produz, e não pelo que é. 

No Brasil e no mundo, a questão dos direitos da pessoa com 
deficiência tem ganhado espaço e notoriedade, mas a invisibi-
lidade de tal sujeito ainda afeta a legitimidade de seus direi-
tos e dificulta a construção de políticas públicas que possibilitem 
a inclusão social e a diminuição do preconceito. Muitos passos 
foram dados, embora o caminhar pudesse ser a passos mais largos, 
rumo a uma sociedade mais justa que respeitasse e emancipasse 
todos os cidadãos, por meio do exercício de seus direitos e deveres.

A seguir, serão apresentadas algumas conquistas dos direitos 
da pessoa com deficiência, assegurados pela Constituição Federal 
e por leis complementares.

Direito ao transporte
Passe livre – Transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário 
interestadual gratuito à pessoa com deficiência física, intelec-
tual, auditiva ou visual, múltiplo deficiente e surdocegueira, 
comprovadamente carentes ou deficientes (renda per capita de 
até um salário mínimo).

SPTRANS (São Paulo) – Transporte público e gratuito den-
tro do município de São Paulo.

Isenção fiscal para compra de veículo
Entre os impostos que incidem na compra de veículos automoto-
res, o único dedutível para a pessoa com Deficiência Intelectual é 

Violência e violação de direitos
Mais diálogo e valorização da rede de atendimento podem ajudar 
a proteger as crianças e os adolescentes com Deficiência Intelectual

*Bacharéis em Serviço Social
**Serviço de Promoção, Proteção, Defesa e Garantia de Direitos das APAE DE SÃO PAULO

Em 1990, foi aprovada a lei 8.069, denominada Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), que marca a 
passagem do pensamento pautado na Doutrina da 
Situação Irregular, a qual tratava crianças e adoles-

centes como “menores”, para a Doutrina da Proteção Integral 
a Crianças e Adolescentes. Essa nova lei consolidava a luta pela 
universalidade dos direitos humanos, incluindo todas as crianças 
e os adolescentes efetivamente como cidadãos e, sendo assim, 
sujeitos de direitos. A partir das diretrizes do Estatuto, foram 
criados os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, 
já implantados em 92% dos municípios brasileiros, com a missão 
de consolidar as políticas públicas para a área, e os Tutelares, ins-
talados em 99% dos municípios brasileiros, com a missão de pro-
teger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. 

Foram encontrados no ECA alguns artigos sobre o tema 
específico dos direitos da criança e do adolescente com defi-
ciência, os quais buscam contemplar suas necessidades, dimi-
nuindo a exclusão social e o preconceito (“Do direito à vida 
e à saúde” – Art. 11; “Do direito à educação” – Art. 54; “Do 
direito à profissionalização e à proteção no trabalho” – Art. 
66 e “Das medidas socioeducativas” – Art. 112). As leis e os 
decretos devem servir para nos nortear e, neste caso, tirar a 
deficiência da invisibilidade e exclusão social, investindo 
na formação de políticas públicas que garantam o exercício 
pleno da cidadania das pessoas, com liberdade, proteção e 
participação nas decisões políticas, as quais versam sobre as 
questões da deficiência e da vida social do sujeito. 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS E FATORES DE RISCO
As violações de direitos e os fatores de risco associados à pes-
soa com deficiência aparecem em diversas situações, desde 
as mais simples às mais complexas, a partir do momento 
da notícia à família sobre a deficiência até os cuidados com 
o envelhecimento. Tratar dos direitos e de suas violações 
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o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). Esse desconto é 
dado na compra do veículo por pessoa com deficiência.

Suspensão do rodízio de carros
A pessoa com deficiência ou seu representante legal podem soli-
citar junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) 
de São Paulo a liberação da restrição de circulação dos veículos.

Direito à educação
A pessoa com deficiência tem direito à educação pública e gra-
tuita, preferencialmente na rede regular de ensino e, se for o caso, 
ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contra-
turno escolar, como previsto no Art. 54 do ECA. É importante 
incentivar e criar condições para que a pessoa com deficiência 
frequente o ambiente escolar da pré-escola ao ensino superior.

Direito ao trabalho
Todos, sem distinção, têm direito ao trabalho, segundo a 
Constituição Federal de 1988, desde que tenham as habilida-
des e a qualificação profissional exigida para as funções a serem 
exercidas. O jovem com deficiência encontra respaldo no ECA 
(Art. 66), com a garantia de trabalho protegido. 

Direito à saúde
De acordo com a Constituição Federal, todos têm direito 
à saúde pública e gratuita. Têm direito ao diagnóstico correto, à 
informação e aos tratamentos necessários. Os planos de saúde 

suplementares não podem recusar a adesão da pessoa com defi-
ciência, sob o risco de configurar discriminação.

Direito ao voto
A pessoa com deficiência pode votar, exercer livremente o seu 
direito de votar e ser votado, desde que não tenha sido decretada, 
por qualquer motivo, sua interdição total. 

Direito ao Benefício de Prestação Continuada
Este é um benefício assegurado pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), que consiste no pagamento de um salá-
rio mínimo à pessoa com deficiência pertencente a uma família 
que apresenta renda per capita inferior a um quarto de salário 
mínimo. Este pode cessar em caso de melhoria da renda fami-
liar ou emprego da pessoa com deficiência e, caso necessite 
novamente, o pedido pode ser refeito. 

As dificuldades de compreensão, a falta de informação e o 
preconceito ainda são as maiores barreiras para a diminuição da 
exclusão e para a formação de políticas públicas que garantam o 
sistema de proteção e os direitos de todas as crianças e adolescen-
tes com deficiência. 

O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA
Todas as formas e manifestações de violência descritas a seguir 
podem ocorrer tanto no ambiente extrafamiliar como intrafa-
miliar, sendo verificada uma incidência maior dentro das famí-
lias que também são responsáveis pelos cuidados e pela proteção 
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de crianças e adolescentes. Um dos fatores que dificulta a verifi-
cação e a constatação dos casos de violência, principalmente os 
de doméstica, é a existência das relações de afeto e dependên-
cia entre o agressor (familiar) e a criança ou o adolescente, difi-
cultando que a vítima ou outro familiar denuncie o agressor. 
Frequentemente, as ações violentas são acompanhadas de amea-
ças de morte, abandono e separação, em caso de denúncia.

Nos sistemas violentos, principalmente nos familiares, cos-
tuma funcionar a lei do silêncio e da mordaça, aprofundando 
o sentimento de impotência e desamparo. Quanto  maior a 
solidão e o tempo de duração das relações violentas, maior 
a repercussão na constituição da subjetividade de crianças e 
adolescentes. Quanto mais tempo perdurar a violência, mais 
difícil é romper o ciclo violento e restabelecer relações de cui-
dado e confiança. A informação é a maior aliada no enfrenta-
mento à violência e às violações de direitos contra criança e 
adolescente com deficiência. Assim, algumas modalidades de 
violência foram conceituadas para auxiliar na identificação e 
para possíveis intervenções.

SOBRE A VIOLÊNCIA FÍSICA
Caracteriza-se pelo emprego de força física nas relações interpes-
soais. O enfrentamento às situações de agressão física é sempre 
uma tarefa difícil e delicada, pois a violência é naturalizada, expli-
citada diariamente e exaustivamente na mídia e veiculada pela 
cultura. É utilizada como método educativo (colocação de limi-
tes), para resolução de conflitos ou subjugação. 

A violência física não se restringe a surras e espancamen-
tos. Ocorre toda vez que uma criança ou adolescente sofre 
qualquer ação, única ou repetida, realizada por um adulto 
ou pessoa mais velha e/ou mais forte, que infrinja dor ou 
marcas no corpo, sob o pretexto de punir, machucar, coa-
gir e até mesmo com a justificativa de ensinar e educar, cor-
rigindo comportamentos inadequados ou desviantes, tais 
como: tapas, socos, puxões de cabelo, queimaduras, belis-
cões, empurrões, mordidas, chutes, arranhões, traumas, 
sacudidas, apertões ou uso de objetos para coação e castigo 
(cintas, varinhas, e outros). Alguns traumas são tão seve-
ros que podem deixar marcas físicas por toda a vida e, em 
alguns casos, podem levar à morte.

SOBRE A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
Está presente em todas as outras formas de violência, mas 
pode também aparecer separadamente em relações inter-
pessoais que inferiorizam, humilham ou desvalorizam a 
criança ou o adolescente, incluindo desmerecimento por 
características físicas ou psíquicas. A violência psicoló-
gica compromete o desenvolvimento da criança e do ado-
lescente, tanto quanto as outras modalidades, embora seus 
efeitos sejam de difícil detecção, tais como: xingar, gritar, 
humilhar, fazer solicitações inviáveis para a pessoa, ameaçar 
de abandono ou de perda do amor parental, superproteger, 
impedindo a autonomia e a independência, dentro das pos-
sibilidades da pessoa. 

Os efeitos sobre a pessoa, assim como ocorre nas outras 
modalidades de violência, dependem da recorrência e impor-
tância do agressor na vida da criança ou do adolescente. 
Acontece normalmente acompanhada por outras formas de 
violência, principalmente da física e do abuso sexual. A violên-
cia psicológica deixa marcas na vida e nas relações sociais da 
vítima, diminuindo a autoconfiança e a autoestima.

SOBRE A NEGLIGÊNCIA E O ABANDONO
De acordo com o Kit Respeitar, existem duas modalidades de 
violência que acontecem frequentemente juntas: “Omissão 
moderada ou severa, aguda ou crônica em prover as necessi-
dades físicas e emocionais de crianças e adolescentes. A forma 
extrema dessa modalidade de violência é o abandono total” 
(MELLO, 2008).

A negligência configura-se como uma omissão em ter-
mos de prover as necessidades físicas e emocionais, como 
também garantir o acesso à saúde, educação, assistência 
social, convivência familiar e comunitária. Talvez esta seja 
uma das modalidades de violência mais importantes que 
precisa ser combatida, pois fica mascarada por certa per-
missividade social que tenta justificá-la, fazendo-a per-
durar por longos períodos. Aparece em falas como “cada 
um cria como pode” ou “mas também olha que vida difícil 
esta família tem”. Apesar de não deixar marcas no corpo, a 
negligência inscreve na “alma” da pessoa uma maneira de 
estar no mundo e de se relacionar com seus pares de forma 

Há violações mais sutis e difíceis de serem verificadas e talvez até mais graves, 
com repercussão na vida da pessoa com deficiência e na construção da imagem 

social da deficiência
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insegura e, em muitos casos, violenta, repetindo o padrão 
aprendido de comportamento.

Em alguns casos, a negligência ocorre por falta de infor-
mação ou imperícia e, em outros, por imprudência de pais ou 
responsáveis. Situações nas quais os pais ou responsáveis não 
possuem condições físicas, psicológicas, econômicas, sociais 
ou culturais para realizar o cuidado e o provento da criança 
ou adolescente, outros atores da rede de atenção devem par-
ticipar e intervir para garantir o direito da criança, do adoles-
cente e de sua família.

No ambiente doméstico, as atividades cotidianas e a higiene 
pessoal da criança e do adolescente precisam ser supervisiona-
das, visando também à prevenção de situações de risco pessoal 
e acidentes, tais como: sequelas causadas por falta de cuidados 
com a higiene, alimentação (excesso ou falta), medicação (alta 
e baixa dosagem ou ausência) e falta de inserção na rede de ser-
viços de atenção básica.

SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL
Esta talvez seja a expressão de violência contra a criança e o ado-
lescente mais complexa e com marcas mais profundas na subje-
tividade do sujeito e, sendo assim, é a modalidade de violência 
mais estudada e com maior número de definições e categorias. 

A violência sexual contra a criança e o adolescente pode 
ser dividida em abuso sexual e exploração sexual. O abuso 

sexual pode encontrar várias formas de expressão e pode 
ocorrer com ou sem contato físico, com ou sem uso de 
força ou ameaça, como a sedução, o abuso virtual, a explo-
ração sexual comercial, a manipulação, as carícias e o estu-
pro (AZEVEDO; GUERRA, 2007; FALEIROS, 2000). 
Já a exploração comercial da criança ou do adolescente pode 
ser definida como toda a prática que se utiliza do corpo da 
criança e do adolescente em troca de ganhos financeiros ou 
materiais. O corpo é tratado como uma mercadoria capaz de 
auferir renda à criança e ao adolescente e lucro para aquele 
que a explora. 

A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E A VIOLÊNCIA
Quando voltamos nosso olhar às pessoas com Deficiência 
Intelectual, principalmente às crianças e aos adolescentes, 
encontramos um público com alto índice de vulnerabilidade 
à violência física, sexual, psicológica e negligência, sendo mar-
cante nestas relações a assimetria de força e poder, que tem 
seu fator aumentado se a pessoa com deficiência pertencer ao 
grupo de mulheres ou crianças. 

Podemos verificar, nas relações violentas, dois aspectos que 
se repetem e nos permitem uma compreensão do fenômeno da 
violência e abuso sexual: a assimetria nas relações, com desigual-
dade das forças físicas e econômicas, e também o tratamento do 
indivíduo não como sujeito, mas sim como um objeto destituído 
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de subjetividade e, por isso, a disposição do uso para o prazer e 
satisfação do abusador. 

A maior vulnerabilidade das crianças e dos adolescen-
tes com Deficiência Intelectual reside no lugar histórico 
de invisibilidade vivido por elas, além da pouca credibili-
dade dada às suas falas, gestos e comportamentos, sendo 
na maioria dos casos interpretados como comportamentos 
disfuncionais ou falas fantasiosas que devem ser coibidas e 
repreendidas e não acolhidas e compreendidas.

O “não escutar”, “não enxergar” ou “não dar valor” à fala 
ou ao comportamento das pessoas com deficiência é repro-
duzir diariamente a violência vivida por elas, contribuindo 
para a perpetuação e retificação da cultura de exclusão e vio-
lência vivida e sentida por essa população. Nesse sentido, 
ficar atento a alguns sinais e dar voz ao que é comunicado pela 
criança ou adolescente, com ou sem deficiência, podem sig-
nificar a ruptura do ciclo violento e a proteção de sua integri-
dade física, psicológica e social.

Alguns sinais e comportamentos das crianças e dos ado-
lescentes quando em dificuldade ou em situação de risco e 
vulnerabilidade são mais comuns e podem nortear nossa 
atenção na identificação de casos suspeitos. No momento 
de identificar sinais que conduzam a situações de violên-
cia em crianças e adolescentes, é importante atentar para as 
seguintes situações:

Devemos estar atentos e, sempre que tivermos dúvidas ou 
desconfiança, buscar ajuda, denunciar, acolher e proteger a 
criança ou o adolescente. Entre os profissionais, a desinfor-
mação sobre a questão das deficiências contribui para a for-
mação de ideias preconceituosas. A pessoa com Deficiência 
Intelectual é ainda pouco representada dentro do próprio 
movimento das pessoas com deficiência, mas está come-
çando a ocupar o seu espaço, a falar por si e a participar de 
grupos de autodefensoria. 

A sociedade, por sua vez, precisa superar o olhar cristali-
zado historicamente, que cria estereótipos, e enxergar as pes-
soas com deficiência como sujeitos de direitos. Uma maior 
vulnerabilidade exige esforço e mobilização de todos: famí-
lia, sociedade civil e governos, tanto na proteção básica, 
quanto na proteção especial da criança e do adolescente com 
Deficiência Intelectual. 

A INTERVENÇÃO SOCIAL
Intervenção é a interferência de uma pessoa ou instituição 
na vida de outra pessoa ou família, na tentativa de esclarecer, 
barrar, cessar ou alterar uma situação ou experiência violenta. 
Destacam-se três possibilidades de intervenção, percebidas 
como as mais próximas do cotidiano dos atores da rede de 
atenção e proteção da criança e do adolescente com deficiên-
cia: notificação/denúncia; acolhimento/encaminhamento 
e atendimento.

As ações de intervenção devem ser iniciadas com uma 
denúncia/notificação, que tem a finalidade de trazer o relato da 
situação vivida pela criança ou adolescente, de informar os ser-
viços de atenção e de proporcionar a inserção dos envolvidos na 
rede de proteção e responsabilização. A ação de acolhimento tem 
a intenção de proporcionar à criança, ao adolescente ou à famí-
lia um espaço de escuta e proteção, um vínculo para o cuidado. 
Em seguida, é preciso pensar no acompanhamento do caso, em 
quais atores e serviços da rede devem participar. Por fim, o aten-
dimento, que, além de cuidar e tratar do acontecido, prevenirá a 
perpetuação de ciclos violentos, principalmente quando ocorre 
dentro da família. O trabalho deverá também desenvolver recur-
sos de autocuidado e autoproteção.

As primeiras ações de intervenção, nos casos de violência 
e violação de direitos, têm o objetivo de proteger a criança e o 
adolescente, interrompendo o ciclo violento. Após garantir a 
proteção, a intervenção tem o papel de acolher para diminuir 
o impacto emocional, não só da violência, mas também de 
todo o caminho entre a denúncia e a responsabilização, pas-
sando pelo processo da investigação, do acompanhamento 
médico de lesões e, nos casos de abuso sexual, do atendi-
mento preventivo contra doenças sexualmente transmissíveis 

•	 mudanças bruscas de comportamento; 
• medos exagerados em determinadas situações;
• autodepreciação; 
• comportamentos heteroagressivos ou 

autoagressivos; 
• sinais físicos como lesões, marcas, hematomas, 

arranhões, roupas rasgadas e sujas;
• descuido com a própria higiene; 
• mudanças significativas nos hábitos alimentares; 
• alterações de sono;
• enurese e encoprese persistentes;
• erotização acentuada e fora do esperado para a 

faixa etária;
• ganho ou perda de peso, visando afetar a 

atratividade diante do agressor;
• frequência escolar irregular;
• dificuldade de concentração e aprendizagem 

além do esperado;
• tendência ao isolamento social quando não 

associado à deficiência ou ao transtorno mental
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(DST)/AIDS e a gestação. Feitos os cuidados emergenciais, 
inicia-se o atendimento incluindo todos os envolvidos no 
processo: a vítima, a família e o agressor.

A melhoria e a ampliação dos vínculos familiares e comu-
nitários da criança e do adolescente diminuem o isolamento 
da vítima e da família, reduzindo a vulnerabilidade e as opor-
tunidades de repetição dos ciclos violentos. Quanto maior a 
rede de contato em que a família, a criança e o adolescente 
estiverem inseridos, menor sua vulnerabilidade.

Em casos de confirmação e suspeita de violência e viola-
ção dos direitos à Criança e Adolescente com Deficiência, a 
intervenção segue alguns princípios previstos na Constituição 
Federal (1988) e no ECA (1990). Dentre eles, destaca-se o 
princípio da incompletude dos serviços e da integralidade da 
proteção: a criança, o adolescente e a família não serão acom-
panhados por um único serviço da rede ou por um único pro-
fissional, mas por um conjunto articulado de serviços e pes-
soas. Em outras palavras, o atendimento deverá ser realizado 
em rede, na qual cada ator e serviço terá ação no atendimento 
integral às necessidades da criança e do adolescente.

Outro princípio norteador para os atores da rede é o do 
art. 13, do ECA: “Os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoria-
mente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva locali-
dade, sem prejuízo de outras providências legais”. Esse artigo 
garante que a criança e o adolescente sejam inseridos na rede 
de proteção, possibilitando as intervenções propostas ante-
riormente. Esse caminho pretende uma melhor articulação 
da rede de proteção para a garantia de intervenções mais qua-
lificadas às crianças e aos adolescentes com deficiência, nos 
casos de violência e violações de direitos.

PREVENÇÃO: PISTAS PARA UMA SOLUÇÃO
A prevenção é o elemento fundamental para o enfrenta-
mento da violência contra a criança e o adolescente, por 
meio do conhecimento e da reflexão como elementos 
capazes de influenciar a cultura, de mudar hábitos e de 
transformar paradigmas. Deve-se educar e disponibili-
zar a informação para o maior número possível de atores, 
fomentar uma rede de proteção mais abrangente, crítica 
e preparada para identificar e intervir nos casos de vio-
lência contra a criança e o adolescente, acolhendo, prote-
gendo e encaminhando.

Prevenir é intervir para que determinado fenômeno ou 
ação não aconteça. Tal ato é levar informação e conhecimento 
sobre a população com Deficiência Intelectual, tornando-a 
visível e denunciando a violência sofrida por ela. A estraté-
gia preventiva passa pela renovação de políticas públicas no 
enfrentamento à violência e garantia de direitos da criança e 
adolescente com ou sem deficiência. 

Com o reconhecimento do problema e de suas con-
sequências para a vida pessoal e familiar da criança e do 
adolescente com Deficiência Intelectual, ações educati-
vas, informativas e preventivas podem ser mais bem elabo-
radas. Compreender a multicausalidade das situações de 
violência e as construções histórica e social da Deficiência 
Intelectual contribuem para a disseminação de ações que 
possam atingir o maior número possível de crianças, ado-
lescentes, famílias, profissionais de saúde, educação, assis-
tência social e garantia de direitos. Conversar, expor e 
debater com os atores locais da rede de atendimento 
e  garantir direitos, educação, saúde, assistência, justiça e 
segurança pública, são ações de prevenção.

A invisibilidade da pessoa com deficiência ainda afeta a legitimidade de seus 
direitos e dificulta a construção de políticas públicas que possibilitem a inclusão 

social e a diminuição do preconceito
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apresentam DI e 20% têm acima de 60 anos. Há relatos de que 
as pessoas com DI envelhecem precocemente, especialmente 
aquelas com síndrome de Down. Nesses casos, os sinais e 
sintomas de envelhecimento, tanto fisiológicos (senescên-
cia) quanto patológicos (senilidade), ocorrem antes da idade 
esperada para a população geral. Como  tais pessoas muitas 
vezes são excluídas socialmente e, por sua vez, não têm acesso 
à atenção primária de saúde, coloca-se em questão se esses 
achados não são decorrentes da falta de cuidados adequados 
em faixas etárias anteriores. 

Resultados do projeto SENECA

Estudo da Catalunha evidencia o envelhecimento precoce das pessoas com 
Deficiência Intelectual, acompanhadas durante cinco anos, e a urgência de 
acompanhamento médico e psicológico mais intensivo

O envelhecimento da população com Deficiência 
Intelectual (DI) é um fato relativamente recente, 
visto que, nas últimas gerações, a população geral 
tinha expectativa de vida menor que na atualidade 

e as pessoas com DI, por sua vez, recebiam menor número de 
cuidados de saúde, especialmente na infância, determinando 
baixa longevidade. Estima-se que, na década de 1950, a sobre-
vida de uma criança com síndrome de Down era de 12 anos e 
hoje essa idade passou para 60 anos. Dados do último Censo 
de 2010 revelam que cerca de 2,6 milhões de pessoas no Brasil 
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Na Espanha, a Federação Catalã para Pessoas com DI 
concluiu, em 2008, um estudo pioneiro chamado SENECA 
sobre as necessidades durante o envelhecimento das pessoas 
com DI. Financiado pela Fundação Vodafone e departamen-
tos governamentais da Catalunha e realizado pelos investigado-
res principais Ramón Novell (Instituto de Asistencia Sanitaria 
de Girona), Margarida Nadal (Instituto para la Atención y La 
Investigación en Discapacidad Intelectual), Alfredo Smilges 
(Escuela Universitaria del Maresme), Josep Pascual (Asociación 
Cívica de Ayuda Mutua de Barcelona) e Jordi Pujol (Instituto 
para la Atención y la Investigación en Discapacidad Intelectual), o 
SENECA tinha como objetivo oferecer informações que pudes-
sem auxiliar a formulação de políticas públicas sobre cuidados 
preventivos que melhorassem sua qualidade de vida nessa fase. 
Tal estudo foi constituído pelo seguimento de 238 pessoas ao 
longo de 5 anos com DI de grau leve a moderado, a partir da 
idade de 40 anos, que realizaram anualmente avaliações sobre 
sua saúde e estado biopsicossocial. Esse estudo retrata uma 
situação verificada também, embora ainda sem tanto detalha-
mento, em outros países, como o Brasil. O Instituto APAE DE 
SÃO PAULO deve apresentar ainda em 2014 os resultados do 
primeiro levantamento nacional sobre o tema, realizado com 
a parceria de organizações não governamentais em São Paulo.

Inicialmente, foram convidados a participar do SENECA 
376 indivíduos de 27 instituições, 311 foram recrutados, 
sendo que, ao término da pesquisa, permaneceram 238 (64% 
homens). A distribuição das idades foi a seguinte: entre 40 e 
49 anos (69,1%), entre 50 e 59 (25,4%) e igual ou superior a 
60 (5,5%). A idade média na primeira avaliação foi de 47,23 
(±6,42) anos para homens e 49,39 (±7,62) anos para mulhe-
res. O grau de DI consistiu em leve, em 39,3%; moderada, 
em 53,1%; e limítrofe, em 7,5%. A etiologia ou causa da DI 
foi reconhecida em 67% dos casos (pós-natal 10%, perinatal 
14% e pré-natal 9%, especialmente síndrome de Down).

Tal estudo concluiu que pessoas com DI envelhecem pre-
maturamente. Exceto na síndrome de Down e em outras sín-
dromes, o envelhecimento precoce das pessoas com DI de grau 
leve a moderado é agravado pela falta de programas de promo-
ção à saúde, pela falta de acesso a serviços de saúde, de má quali-
dade de saúde e assistência social prestados. Os governos devem 
elaborar e implementar programas de promoção de saúde para 
as pessoas com DI a fim de reduzir condições secundárias (por 
exemplo, obesidade, hipertensão, nutrição, bem-estar psicoló-
gico etc.), ter cuidado com doenças crônicas e manutenção de 
oportunidades funcionais e proporcionar lazer, independência e 
prazer que melhoram a qualidade de vida.

As múltiplas necessidades e o grande número de pessoas 
com DI na Catalunha destacaram a necessidade de serviços 

médicos e não médicos, que devem ser feitos pela adaptação da 
rede de serviços de geriatria a fim de promover a inclusão social 
e, assim, a criação de um mínimo de serviços especializados para 
casos em que a integração não funcione. Os profissionais envol-
vidos no atendimento desse grupo devem receber formação ade-
quada para eliminar os obstáculos à manutenção de níveis seme-
lhantes ao estado geral de saúde da população geral. É necessário 
reforçar o trabalho de envolvimento de vários departamentos e 
autoridades locais e respeitar os direitos fundamentais das pes-
soas com deficiência.

Os seguintes aspectos foram verificados no estudo 
incluindo sujeitos com DI de grau leve a moderado, acima de 
40 anos na região da Catalunha, Espanha.

60% têm sobrepeso e obesidade, mas 
apenas 14,2% fazem dieta de baixa 

caloria. 18% têm hipertensão arterial 
e apenas 7% fazem dieta hipossódica
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HABITAÇÃO
Conforme as pessoas envelhecem, elas vivem mais 
em ambientes comunitários. Metade da popu-

lação vive em ambientes com mais de seis pessoas; 92,5% 
de pessoas apresentam deterioração cognitiva e funcional; 
88,3% apresentam comportamentos desafiadores e frequen-
tam serviços que mantêm uma proporção de um funcioná-
rio para seis atendidos. Das pessoas que vivem em suas pró-
prias casas, 1,5% têm deterioração cognitiva e funcional e 3%, 
comorbidade com provável doença mental. Quarenta por 
cento daqueles que vivem em uma residência coletiva têm 
deterioração cognitiva e funcional e metade, provável doença 
mental. Um total de 10% da população que reside em locais 
menores tem deterioração cognitiva e funcional e provável 
doença mental. Conforme envelhecem, eles tendem a viver 
em serviços residenciais, onde, devido ao maior número de 
pessoas, é difícil manter o estilo de vida próprio (privacidade, 
participação, escolha etc.) e fornecer os suportes apropriados 
relacionados com os comprometimentos cognitivo, funcio-
nal e comportamental.

EMPREGO
A população de usuários do serviço de Terapia 
Ocupacional é mais velha do que aqueles que traba-

lham nos Centros de Trabalho Especiais. Trinta por cento dos 
que estão atuando têm provável doença mental. Além do grau 
de DI, uma das principais razões para as pessoas serem transfe-
ridas dos setores de emprego para o de Terapia Ocupacional é a 
presença de problemas de comportamento e doenças mentais, 
que promovem grande conflito e/ou baixa produtividade. Nas 
diferentes áreas de trabalho, não há detecção de problemas de 
saúde mental e condições associadas ao envelhecimento que 
permitam fornecer algum tipo de suporte ao indivíduo.

AVALIAÇÃO DA DEPENDÊNCIA
A dependência é o estado como uma pessoa está, 
por diversas razões, que pode ser relacionado com 

a falta ou perda de autonomia física, mental ou intelectual, 
tendo necessidade de assistência e/ou apoio significativo 
para praticar os atos da vida cotidiana e, em particular, os 
que dizem respeito aos cuidados pessoais. A dependência 
também pode ser causada ou agravada pela falta de integra-
ção social, relações de apoio e recursos de ambientes aces-
síveis, adequados para a vida das pessoas idosas com DI. 
Um problema adicional que ocorre na DI é que a necessidade 
de apoio e supervisão pode ser devida não somente à capa-
cidade de lidar com atividades da vida diária, que já é afe-
tada em graus variados pela DI em si, mas sim à presença de 

comportamento exigente e doenças mentais, ligadas ou não à 
etiologia da DI. Paradoxalmente, estudos realizados quanto à 
sobrecarga familiar deste frágil grupo da população indicam 
que a maior causa são as atividades relacionadas à supervi-
são das necessidades, mas não as de apoio às atividades da 
vida diária e, geralmente, determinam a mudança do indiví-
duo com DI de suas casas para outros ambientes residenciais.

A maior parte da deterioração de habilidades da vida é obser-
vada a partir da idade de 40 anos, sendo importante a partir dos 
60 anos, especialmente aquelas relacionadas às atividades em 
casa, autodireção e independência. Esta é mais precoce do que 
a observada na população geral, e, exceto certos grupos sindrô-
micos, não é necessariamente um resultado de envelhecimento. 
As razões podem ser: menos oportunidade de decisão do governo 
sobre suas vidas; ambientes excessivamente cheios; tratamentos 
medicamentosos inadequados; medidas preventivas precárias na 
área da saúde, entre outras. Vinte por cinco por cento precisa de 
ajuda de uma terceira pessoa para realizar a higiene pessoal, fato 
que aumenta com a idade (50% após os 60 anos). A limitação fun-
cional é maior e aparece prematuramente em pessoas com sín-
drome de Down. Setenta por cento não pertencem a organizações 
sociais envolvidas em trabalho de atividades de campo.

FAMÍLIA E APOIO
Um terço desses indivíduos vive na casa da famí-
lia. No início do estudo, a idade média dos pais dos 

participantes foi de 76 anos para pais e 75 para mães. No fim, 
havia igualado a 78,5 anos. Foi observado aumento de famí-
lias monoparentais (50% na primeira avaliação e 59% até a 
quinta). Um terço das pessoas que vivem na casa da família 
tiveram que deixá-la e passaram a residir em outros lugares, 
em sua maioria de residências. As pessoas com DI e seu sis-
tema social e familiar dificilmente se adaptam ao processo 
de envelhecimento. A partir disto, a maioria das famílias tem 
baixo reconhecimento de sua sobrecarga ligada ao cuidado de 
seus filhos. São notadas lacunas nos sistemas de apoio à famí-
lia no atendimento domiciliar para pessoas com DI no pro-
cesso de envelhecimento.

SAÚDE E ENVELHECIMENTO
Pessoas com DI passam pelos mesmos problemas 
de saúde que a população em geral, alguns são mais 

comuns e outros estão estreitamente associados à presença de 
certas síndromes etiológicas. No entanto, esses indivíduos neces-
sitam de maior atenção na área da saúde do que o restante da 
população, mas suas necessidades são cobertas apenas parcial-
mente. As principais razões que podem explicar esta falta de aten-
ção são: pouca experiência e falta de formação dos médicos de 
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cuidados primários e especializados; dificuldades em realizar um 
exame médico em pessoas com dificuldade em se comunicar; e 
a atribuição direta de reclamações ou condutas expressando des-
conforto pessoal com DI ou falta de tempo durante as consultas. 

Entre os fatores que determinam maior frequência de 
problemas de saúde em pessoas com DI são: causas genéticas; 
outras patologias associadas, tais como hipotireoidismo na sín-
drome de Down, obesidade na Síndrome de Prader-Willi, ano-
malias estruturais do sistema nervoso como hidrocefalia e, 
especialmente, os efeitos de um estilo de vida que sempre foi 
acompanhado por múltiplas desvantagens sociais, resultan-
tes, como já discutido, em menor detecção precoce da doença, 
menos atenção à doença crônica e pouco acesso às campanhas 
de prevenção. Além disso, à medida que crescemos, devemos 
acrescentar os efeitos de problemas de incapacidade associada 
ao envelhecimento. Vários estudos apontam que a idade das pes-
soas com DI não é motivo para excluir o acesso a serviços inte-
grados de saúde primários na comunidade e para fornecer espe-
cialistas em saúde, se necessário.

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
E ATIVIDADE FÍSICA
Cerca da metade (43,2%) das pessoas com DI tem 

uma constituição física do tipo pícnico (tendência para a obe-
sidade). Nas pessoas mais velhas, aparecem várias alterações 
no sistema musculoesquelético que afetam a atividade física. 
Ocorrem atrofia muscular, diminuição de força e massa física, 
osteoporose e os ligamentos e a cartilagem parecem perder 
força e elasticidade. Essas modificações aumentam a instabili-
dade postural, os distúrbios vestibulares e o desequilíbrio cor-
poral. Quedas são consideradas outro problema geriátrico que 
pode levar a consequências pessoais graves, limitando as ativi-
dades e a qualidade de vida.

ESTILO DE VIDA
Trinta por cento é fumante, sendo o consumo seme-
lhante ao da população geral adulta, é maior em homens 

e em mulheres e diminui com o aumento da idade. Quarenta por 
cento são bebedores habituais de café e 20% de bebidas alcoólicas. 
O consumo de café e álcool também diminui com a idade. Essas 
pessoas têm hábitos alimentares que não incorporam medidas die-
téticas suficientes, de acordo com sua condição de saúde. Apenas 
trinta por cento faz algum tipo de dieta, sendo a mais comum a de 

restrição de calorias e de sal e rica em fibras. Refletindo a pouca 
atenção a dietas especiais, o percentual de sobrepeso e obesidade 
é de 60%; apenas 14,2% fazem dieta de baixa caloria e apenas 7% 
fazem dieta hipossódica. Hiperlipidemia está presente em 9,4% 
dos indivíduos, mas apenas 0,4% faz dieta com baixo teor de gor-
dura. O percentual de pessoas abaixo do peso é de 4%, sendo que 
2,6% faz dieta hipocalórica. 

MOBILIDADE
Pessoas com DI examinadas no SENECA têm mais 
problemas de mobilidade, se comparadas à população 

em geral, incluindo o risco de quedas. Um total de 40% tem risco 
de quedas acima dos 40 anos e 60%, acima dos 60. A maioria delas 
tem hábitos de vida sedentários que aumentam com o envelhe-
cimento. Apenas 25% dos indivíduos se exercitam regularmente. 
A perda de massa corporal associada ao envelhecimento é maior e 
mais prematura em pessoas com DI em comparação com a popu-
lação em geral. Somente 25% têm peso considerado normal, 50% 
estão acima do peso e 25% são obesos, 20% têm hipertensão arte-
rial, mas o percentual de pessoas que seguem dietas apropriadas 
para controlar a hipertensão é muito inferior, assim como a por-
centagem daqueles em tratamento medicamentoso. 

SAÚDE BUCAL
Nove por cento têm problemas relacionados à saúde 
bucal, sendo mais comum que a população geral (70 e 

30%, queda e falta de dentes, respectivamente; 25% têm alterações 
infecciosas e 50% não fazem qualquer visita ao dentista).

DÉFICITS VISUAIS
Há 30% deles com problemas visuais, sendo 25% 
com estrabismo, mais frequente em pessoas com sín-

drome de Down, e 25%, catarata. Entre 40 e 49 anos, 70% têm 
perda de visão de 5%, 80% entre 50 e 59 anos e todas as pessoas 
com 60 anos ou mais são afetadas.

DÉFICITS DE AUDIÇÃO
Esses sujeitos têm mais problemas de audição, que 
aparecem mais cedo do que na população em geral. 

Setenta por cento têm problemas de audição. Condições de 
higiene auriculares deficientes são observadas, sendo que 30% 
têm cerúmen. Somente 30% dos indivíduos com déficit auditivo 
usam próteses auditivas.

40% têm risco de quedas acima de 40 anos e 60%, acima dos 60 anos. 
30% se exercitam regularmente
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PRINCIPAIS DOENÇAS

Doenças neurológicas
Vinte por cento têm doença neurológica, principalmente epi-
lepsia e sequelas de acidente vascular cerebral. A frequência 
de doenças neurológicas aumenta com a idade. 

Doenças cardiovasculares
Uma em cada dez pessoas com mais de 40 sofre doenças 
cardiovasculares. A percentagem é semelhante à obser-
vada na população em geral. As principais mudanças são as 
perturbações do ritmo cardíaco. Vinte por cento têm alte-
rações na circulação periférica, mais do que a população 
em geral, e 10% têm colesterol elevado (80% têm níveis de 
LDL-colesterol baixo), sendo menor do que o observado 
na população em geral. A maioria das pessoas com DI faz 
medidas preventivas (dieta) ou tratamentos para diminuir 
o colesterol, sendo que poucos fazem dieta de baixo teor 
de gordura (0,4%) ou tomam terapia de redução de lipí-
dios (3,4%).

Doenças respiratórias
Uma em cada 20 pessoas tem algum tipo de doença respirató-
ria, especialmente doença pulmonar obstrutiva crônica.

Doenças digestivas
Dez por cento sofrem de algum tipo de doença digestiva, gas-
trite, obstipação e hérnia de hiato esofágico; 25% têm hemor-
roidas e 10% têm algum tipo de doença hepática, principal-
mente hepatite e suas sequelas.

Doenças dos sistemas renal e genital
Um total de 10% tem algum tipo de doença renal, especial-
mente insuficiência renal. Doenças renais são mais comuns no 
sexo masculino, em pessoas com DI moderada e naquelas com 
síndrome de Down. A menopausa parece ocorrer mais cedo 
em mulheres com DI, 3% das mulheres têm alterações vaginais, 
que aumenta com a idade. Trinta por cento apresentam exa-
mes da mama anormais, especialmente retrações, aparência de 
casca de laranja e tumores benignos. A incidência de distúrbios 
da próstata é maior em homens com DI, sendo que 40% têm 
aumento da próstata. A percentagem mais elevada de doenças 
da próstata é o resultado da falta de tratamentos periódicos.

Doenças reumáticas
Os problemas nas articulações são mais frequentes e ocor-
rem mais em pessoas com DI leve e moderada do que na 
população geral adulta. Metade das pessoas neste estudo tem 
osteoartrite e 25% têm osteoporose, que pode ser explicada 
pelo alto consumo de tratamento farmacológico nestes casos. 
Problemas nas articulações são mais comuns em mulheres e 
em pessoas com DI moderada. Esse aumento da incidência 
de osteoartrite/osteoporose é melhor explicado pelas con-
dições de saúde de pessoas com deficiência e pelo alto con-
sumo de drogas para efeitos do sistema nervoso central. 

Doenças endócrinas
Dez por cento têm algum tipo de doença endócrina, incluindo 
diabetes e hipotireoidismo. A proporção de pessoas com 
hiperglicemia é menor em comparação com a população geral 
adulta. Três por cento sofrem de algum tipo de doença meta-
bólica e 4% têm hipotireoidismo. A incidência do hipotireoi-
dismo é significativamente mais elevada no caso de pessoas 
com síndrome de Down, em comparação com outras etio-
logias. Com a exceção de pessoas com síndrome de Down, 
a incidência de anomalias da tiroide em sujeitos com DI de 
causa desconhecida é semelhante à observada na população 
em geral e aumenta com a idade.

Distúrbios dermatológicos
Trinta por cento têm algum tipo de alteração dermatológica, 
particularmente manchas, descoloração, pápulas, nódulos, 
feridas, tumores e úlceras, e 25% têm alopecia.
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Estados mental e comportamental
Vinte e cinco por cento sofrem de distúrbios mentais, sendo 
mais comuns em pessoas com DI, em comparação com a 
população em geral e diminuem com a idade e à medida que 
a deficiência é mais grave. Os comportamentos difíceis mais 
comuns são auto e heteroagressão.

Função cognitiva
Dez por certo têm deterioração cognitiva e social a partir 
dos 40 anos, sendo maior em pessoas com DI de grau mode-
rado. Em cerca de 30% das pessoas com síndrome de Down, 
após os 40 anos, há deterioração cognitiva, especialmente nas 
áreas de memória imediata, orientação no tempo e no espaço 
e discurso, assim como capacidade de executar habilidades 
práticas como o humor.

Uso de drogas
Setenta por cento estava recebendo tratamento farmaco-
lógico, que se torna superior com a idade e com o grau 
de DI. O número médio de medicamentos recebidos por 
pessoas é 2,13, e os mais comuns são drogas psicoativas, 
incluindo antipsicóticos. Há uma correlação direta entre 
o declínio da doença mental e comportamental e dimi-
nuição do uso de medicação psicotrópica com a idade. 
Em comparação com a população em geral, as pessoas 
com DI recebem menos tratamento para doenças car-
diovasculares, musculoesqueléticas, endócrinas, respira-
tórias, ainda que a prevalência seja, pelo menos, igual. 
A maioria dos problemas de saúde que gera o envelhe-
cimento prematuro ou não é detectada ou, se for, não 
é tratada com medidas e tratamentos preventivos e/ou 
específicos. 

Serviços de assistência social
O número médio de contatos com serviços de saúde e sociais 
foi de 4,1 por ano, sendo menor do que a população geral 
da Catalunha. O número médio de contatos com estabele-
cimentos de saúde e serviços sociais aumenta progressiva-
mente com o tempo. Entre 80 e 90% dos casos, as visitas são 
feitas acompanhadas de seus familiares. 

CONCLUSÕES
Portanto, as  necessidades apontadas nesse estudo são amplas, 
tanto do ponto de vista de saúde como da esfera social, e con-
firmam a existência de condições precárias de saúde e enve-
lhecimento  prematuro, as quais, em alguns casos, são acom-
panhadas por deterioração cognitiva, demência, problemas 
psiquiátricos e perda das habilidades sociais. Indivíduos com 
DI e  demência, especialmente aqueles com síndrome de 
Down, necessitam de atenção especializada, assim como a 
população geral, com a utilização de tratamentos farmacológi-
cos, terapias cognitivas, estimulação e manutenção de habilida-
des sociais. Também se faz necessário adaptar os instrumentos 
de  triagem  de demências e  criar outros  para detectar  preco-
cemente a deterioração cognitiva nestas pessoas. Ao mesmo 
tempo, será conveniente prover apoios adaptados a cada fase 
de evolução da demência e atender à sobrecarga adicional aos 
cuidadores, tanto dos profissionais como familiares.

Com base nessas observações, o SENECA propõe uma 
série de recomendações, visando à melhoria dos serviços 
de atendimento público e domiciliar, de modo a evitar a 
perda das capacidades mentais, físicas e psíquicas. O estudo 
também oferece  cenários das necessidades de serviços até 
2018, enfatizando a necessidade da formação de pessoal 
especializado no atendimento dessas pessoas. Uma síntese 
do estudo, com mais informações, pode ser encontrada 
no  site: <http://www.asproseat.org/docs/informe-enveje-
cimiento.pdf>.
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têm perda de visão, sendo 5%, 
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50 e 59 anos. Somente 30% dos 

indivíduos com déficit auditivo 
usam próteses auditivas
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Não é por acaso que falar sobre a sexualidade da pes-
soa com Deficiência Intelectual sempre foi um dos gran-
des desafios da área de inclusão. Namoro, sexo, gravi-
dez  e  casamento sempre foram tidos como assuntos 
espinhosos, ficando algumas vezes à margem de qual-
quer discussão, inclusive em escolas e em algumas ins-
tituições. O fato é que, independentemente da capaci-
dade cognitiva, a pessoa com Deficiência Intelectual 
não somente descobrirá sua sexualidade, como também 
chegará à maturidade das relações afetivas. O matrimô-
nio é apenas o reconhecimento de um direito legítimo: o 
da felicidade.

O casal Rita Pokk e Ariel Goldemberg, atores com 
Síndrome de Down, é famoso por protagonizar o pre-
miado longa Colegas e é um exemplo dessa realidade, que 
aos poucos se transforma. Casados, os dois trabalham 
e vivem em um apartamento, contam com a ajuda da 
família para resolver algumas questões cotidianas, como 
pagar contas. Adultos com síndrome de Down, que há 
poucas décadas tinham a expectativa de vida muito curta 
(cerca de 35 anos), agora já namoram, amadurecem, 
casam e envelhecem. Eles o fazem de maneira consciente, 
sem perder a espontaneidade e a candura, típicos do jeito 
como encaram a vida.

A realidade promissora do casal de atores, no entanto, 
não representa a da maioria dos 2,6 milhões de pessoas 
com Deficiência Intelectual no Brasil. Hoje, o Código 
Civil Brasileiro, que por essência deveria proteger direi-
tos, restringe pessoas com Deficiência Intelectual, por 
conta própria, de se casarem. A redação do Código traz 
incongruências com relação à Convenção da Organização 
das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos das pessoas 
com deficiência, a qual o Brasil é signatário, que garante 
o reconhecimento de que as pessoas com deficiência 
têm capacidade legal em igualdade de condições com as 

Despir para amar
É importante rever os limites da inclusão social e civil da pessoa com 
Deficiência Intelectual

*Publicitária. Psicóloga. Ex-secretária da Pessoa com Deficiência. Vereadora de São Paulo. Deputada Federal pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB)

Você costuma conversar sobre sexo com sua 
mãe? Já contou ao seu pai, por exemplo, quando 
perdeu a virgindade? E quanto à masturbação, 
ao orgasmo? Já falou sobre isso com alguém 

da sua família? Se você chegou à resposta “não” para todas 
(ou quase todas) essas perguntas, pode imaginar o quão 
difícil é falar sobre sexualidade em casa. Agora, imagine 
para uma pessoa com alguma Deficiência Intelectual, que 
por si só já é cercada por preconceitos. O assunto, que em 
muitos casos é velado, torna-se um grande tabu. Em mui-
tas famílias, ele simplesmente deixa de existir.

• Mara Gabrilli*
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demais pessoas, em todos os aspectos da vida, como, por 
exemplo, o matrimônio.

Apesar de o Código Civil não ser claro ao pontuar 
tal questão, é prática recorrente atribuir ao curador de 
uma pessoa com Deficiência Intelectual as decisões de 
sua vida civil e, muitas vezes, atos de natureza não civil, 
sem levar em consideração a real capacidade e vontade 
do curatelado, que deveria ser assistido ao invés de repre-
sentado. O direito ao voto, à afetividade, à sexualidade, 
entre muitos outros, é frequentemente negado às pes-
soas com essa deficiência em nosso país. Isso ocorre em 
função da interdição judicial, um processo que se tornou 
mecânico na justiça brasileira.

O texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência pro-
põe mudanças a esse cenário. Absorvido de emendas 
minhas acolhidas no novo Código de Processo Civil, o 
projeto de lei 7.699/2006, cuja missão de relatar está sob 
minha responsabilidade, traz alterações com o objetivo 
de adequar o procedimento judicial de interdição. Assim, 
para colocar em prática o direito ao matrimônio, pessoas 
com Deficiência Intelectual, mesmo sob curatela, não 
precisariam de autorização judicial.

Precisamos garantir o protagonismo do interditando, 
sem impedir, no entanto, quando necessário, a interfe-
rência da figura do curador, que deve respeitar as poten-
cialidades e a autonomia do curatelado, restringindo ape-
nas o envolvimento em questões de cunho patrimonial. 
O texto ainda prevê o direito de votar e ser votado, às 
saúdes sexual e reprodutiva. A votação do projeto está 
prevista para acontecer ainda neste semestre.

Quando privamos pessoas com Deficiência Intelectual 
de exercerem cidadania, estamos apenas arraigando o 
preconceito. Por isso, além de fortalecer direitos, não 
podemos deixar de ampliar o acesso à informação, que 
ainda é, sem dúvidas, uma poderosa ferramenta inclusiva 
em qualquer aspecto.

Assim como qualquer jovem, a pessoa com Deficiência 
Intelectual precisa ter informação sobre todas as ques-
tões que envolvem sua sexualidade. É muito importante 
que, nesta fase, ela saiba lidar com as diferentes situa-
ções e emoções que o prazer e o envolvimento com o 
outro abrangem. Esse entendimento, que, além de cor-
pos e mentes, sofre a interferência da sociedade, só será 
atingido de forma saudável e consciente se, desde muito 
cedo, existir acesso à informação.

Pensando em atingir tal público de maneira clara, 
objetiva e simples, o Instituto Mara Gabrilli criou uma 
cartilha para abordar este assunto em família, nas esco-
las e em instituições. Sem constrangimentos, com uma 
linguagem técnica ou infantilizada, o conteúdo da carti-
lha, disponível para download em www.img.org.br, vai de 
acordo com o que as próprias pessoas com Deficiência 
Intelectual sentem e pensam. Grande parte do material 
foi escrita por elas e traz depoimentos autênticos e pro-
fundos sobre experiências vividas por filhos e pais. 

Quando subtraímos de uma pessoa sua capacidade de 
pensar e expressar suas vontades, sentimentos e desejos, 
estamos destituindo-a da condição humana. O direito de 
manifestar a afetividade é legítimo e não pode ser igno-
rado. Pessoas com deficiência já provaram que têm muito 
a dizer. Cabe agora à sociedade mudar seu ouvir e se des-
pir de preconceitos para amar.

Como qualquer jovem, a pessoa com 
Deficiência Intelectual precisa ter 

informação sobre todas as questões 
que envolvem sua sexualidade

cartilha de orientação sobre

sexualidade
e deficiência Intelectual

Capa da cartilha sobre sexualidade
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É POSSÍVEL IDENTIFICAR SINAIS DE VIOLÊNCIA EM 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MESMO NA AUSÊNCIA 
DE MARCAS FÍSICAS?
É comum pensarmos que, para identificarmos a violência, deve-
mos identificar as marcas físicas das agressões no corpo da 
pessoa. Isso porque a violência mais conhecida e com mais for-
mas de identificação, por meio de exames e observação, é a 
chamada violência física. Porém, há outras formas de violência 
e agressão que não deixam marcas aparentes e, por isso, mere-
cem ainda mais a nossa atenção.

Xingar, gritar, humilhar, ameaçar de abandono ou de 
perda do amor, superproteger e impedir a autonomia e a 
independência são também violências possíveis de serem 
vividas por pessoas com deficiência. Essa situação se agrava 
ainda mais no caso de crianças e adolescentes com deficiên-
cia. Os efeitos e impactos de tal ato na pessoa com deficiência 
irão depender da recorrência, intensidade e importância do 
agressor na vida da criança e do adolescente, ou seja, quanto 
maior a intensidade e a recorrência e mais importante a rela-
ção da pessoa que sofre violência com o agressor, maior será 
o impacto na vida da pessoa.

Outra violência muito comum encontrada ao abordar sobre 
a população com deficiência é a negligência, que se configura 
como uma omissão, em termos de prover as necessidades físi-
cas e emocionais, como também garantir o acesso à saúde, 
educação, assistência social, convivência familiar e comunitá-
ria, entre outros direitos básicos da pessoa. Violência sexual, 
abuso ou exploração, também é uma forma que nem sempre 
deixa marcas no corpo. 

Em todos esses casos, alguns sinais e comportamentos, 
além dos sinais físicos como lesões, marcas, hematomas, arra-
nhões, podem nortear nossa atenção na identificação de casos 
suspeitos: mudanças bruscas de comportamento; medos exage-
rados em determinadas situações; autodepreciação; comporta-
mentos heteroagressivos ou autoagressivos; roupas rasgadas e 
sujas e inadequadas em relação ao clima; descuido com a própria 
higiene; mudanças significativas nos hábitos alimentares; altera-
ções de sono; enurese e encoprese persistentes; erotização 

? Envie sua dúvida sobre Deficiência 
Intelectual para instituto@apaesp.org.br 

com o título Pergunta para a 
seção di Responde

Responde

acentuada e fora do esperado para a faixa etária; ganho ou perda 
de peso, visando afetar a atratividade diante do agressor; fre-
quência escolar irregular; dificuldade de concentração e aprendi-
zagem além do esperado; tendência ao isolamento social, 
quando não associado à deficiência ou ao transtorno mental.

Vale ressaltar que esses são apenas sinais indicativos que 
devem chamar nossa atenção para o cuidado e intervenção 
precoce nos casos positivos. No entanto, devemos estar aten-
tos que eles serão analisados sempre em relação ao contexto 
de vida de cada indivíduo. São manifestações de que algo pode 
não estar indo bem com a pessoa com deficiência, mesmo 
aqueles com Deficiência Intelectual. Por isso, devemos ser cui-
dadosos e, sempre que tivermos dúvidas ou desconfianças, 
buscar ajuda, denunciar, acolher e proteger a pessoa com defi-
ciência, principalmente se for uma criança ou um adolescente. 
Para mais informações, consultar o texto sobre violência e 
Deficiência Intelectual desta edição.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, 
DE FATO, ENVELHECEM PRECOCEMENTE? 
O aumento da longevidade populacional é um fato atual e de 
tendência mundial. Esse crescimento da expectativa de vida se 
deve a vários fatores, especialmente às ações para prevenção e 
promoção da saúde. Atualmente, algumas pesquisas relatam 
presença de envelhecimento precoce em alguns subgrupos de 
pessoas com Deficiência Intelectual, principalmente naquelas 
com síndrome de Down. Além do envelhecimento precoce, 
esses indivíduos podem apresentar maior vulnerabilidade para 
o desenvolvimento de demência do tipo Alzheimer.

O envelhecimento precoce da pessoa com síndrome de 
Down pode ser evidenciado por alguns marcadores, tais como: 
menopausa precoce; alterações de pele e cabelo; déficits visuais 
(presbiopia) e auditivos (presbiacusia); alterações metabólicas; 
diabetes; obesidade; alterações musculoesqueléticas e com-
portamentais. Tal fato pode ser proveniente de fatores biológi-
cos ligados à presença de um cromossomo 21 a mais, aos 
aspectos sociais e, também, à ausência de políticas públicas de 
atendimento especializado. Os serviços destinados a essa 
população, nessa fase de vida, ainda são pouco encontrados.

O Projeto SENECA oferece mais dados sobre essa temá-
tica. Veja página 38 desta edição.

O EMPREGO APOIADO É 
UMA FORMA DE EMPREGO PROTEGIDO?
Não, muito ao contrário, o Emprego Apoiado surgiu, sobre-
tudo, a partir do reconhecimento de que as estruturas pro-
tegidas, principalmente as chamadas “oficinas”, dimi-
nuíam, em vez de fortalecer, as probabilidades de acesso 
ao emprego competitivo. Essas estruturas, mesmo sem a 
intenção dos profissionais e instituições, aumentavam a 
estigmatização e o isolamento social. No preâmbulo da 
Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência, existe o reconheci-
mento da necessidade de promover os direitos de todas as 
pessoas, “mesmo daquelas que requerem maior apoio”. 
Assim, o Emprego Apoiado procura a inclusão no mercado 
competitivo, oferecendo, sempre que necessário, os 
apoios para que a pessoa possa conseguir, manter e se 
desenvolver em um emprego comum existente nos mes-
mos lugares onde a maioria das pessoas trabalham. 
Nesse sentido, o Emprego Apoiado é, na verdade, o oposto 
do que seria um trabalho protegido. No artigo publicado 
nesta edição sobre o assunto, você poderá saber mais 
informações com relação a essa modalidade de inclusão 
no mercado de trabalho.
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