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RESUMO 

 

Historicamente, a discriminação e o preconceito contra as pessoas com deficiência 

(PcD) estiveram presentes nas mais distintas sociedades, baseados em diferentes 

representações sociais.  Especificamente no âmbito do trabalho, as expressões de 

preconceito manifestam-se de diferentes maneiras. Estes sujeitos, muitas vezes, são 

estigmatizados por uma significativa parcela da sociedade, como pessoas incapacitadas 

para o trabalho. Este estudo tem como objetivo avaliar a importância da Oficina 

Aprendendo a Viver com Acessibilidade – A.V.A, realizada pelo Laboratório de 

Inclusão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social –STDS, através da 

observação-participante. A oficina tem como objetivo preparar jovens com deficiência 

cognitiva para a inclusão no mercado de trabalho e atuação na sociedade. Após a 

observação da oficina por um ano e meio, tivemos como resultados a evolução 

significativa dos integrantes através da interação com outros sujeitos do grupo, 

discutindo temas relevantes que facilitam a construção de novos saberes para a vida 

pessoal bem como para o futuro desenvolvimento no mercado de trabalho.  Além da 

contratação de oito sujeitos, sendo quatro como estagiários e quatro contratados como 

terceirizados. O que desmitificam a ideia de que estes sujeitos são pessoas incapacitados 

para o trabalho. 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho propõe avaliar a importância, os impactos e os resultados 

apresentados no processo de inclusão no mercado de trabalho de sujeitos integrantes da 

Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade (A.V.A), realizada pelo Laboratório de 

Inclusão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social –STDS. A oficina tem 

como objetivo preparar jovens com deficiência cognitiva para a inclusão no mercado de 

trabalho e atuação na sociedade. 
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Os objetivos desse estudo se deram na busca de identificar os fatores que 

facilitam a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, especialmente 

a deficiência cognitiva. Para embasar o presente trabalho, foi necessário além da 

observação, uma revisão bibliográfica sobre trabalho e pessoas com deficiência, 

buscando entender a cultura da inclusão. 

 O Laboratório de Inclusão tem como objetivo principal à promoção da pessoa 

com deficiência e ou vulnerabilidade social, desenvolvendo seus aspectos emocionais, 

sócio-afetivos e intelectuais para uma integração no seu sentido amplo com o meio 

social em que vivem, principalmente no seu desenvolvimento em relação ao mercado de 

trabalho. Para tanto o Laboratório de Inclusão dispõe de várias formas de atuação que 

envolve não só a pessoa assistida, mas também promove eventos que possam atingir 

diretamente os que atuam com esses sujeitos direta ou indiretamente. Buscando desta 

forma contribuir com o crescimento pessoal, social e profissional, desenvolvendo a 

inclusão deste no mercado de trabalho, ressaltando suas potencialidades e respeitando a 

individualidade de cada pessoa.  

 O Laboratório divide-se em dois núcleos, o núcleo de estágios universitários e o 

núcleo de acessibilidade dificultada. O Núcleo de Estágio Universitário é responsável 

pela seleção, acompanhamento e avaliação de todo processo de aplicação de estágio 

universitário na STDS. Já o Núcleo de Acessibilidade Dificultada tem como objetivo a 

inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) e ou vulnerabilidade social no mercado de 

trabalho, formando, acompanhando e promovendo a inclusão dentro e fora da STDS. 

Para tanto, desenvolve atendimento psicológico individual ou em grupo, oficinas de 

convivência, grupos temáticos, abordando temas relacionados ao mercado de trabalho, 

bem como temas transversais.  

 O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade Dificultada tem como 

objetivo incluir e acompanhar os funcionários com deficiência, desenvolvendo 

atividades de monitoramento com os setores nos quais estes estão lotados, auxiliando-os 

tecnicamente para a melhoria de suas habilidades. Um dos maiores desafios deste 

núcleo é fazer com que a inclusão desses sujeitos seja produtiva. Os procedimentos e 

processos determinados por lei, decorrentes dos avanços, conquistas sociais e populares, 

ainda não são suficientemente estabelecidos, compreendidos e acolhidos pelos próprios 

trabalhadores, empresários, gestores e instituições do serviço público e privado. 

 O trabalho do Laboratório ultrapassa os muros da STDS, atuando numa relação 

direta com a comunidade, através de projetos e oficinas realizadas não só no espaço da 

secretaria, bem como numa prática dentro da comunidade, visando principalmente a 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

 A Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade tem como foco preparar 

jovens com deficiência cognitiva para a inclusão no mercado de trabalho e atuação na 
sociedade. Possibilitando aprendizagens significativas, tanto no aspecto do 

desenvolvimento intelectual, quanto social e cultural, potencializando suas habilidades e 

promovendo sua criticidade. Para tanto se utiliza de recursos audiovisuais, 

psicopedagógicos e humanos buscando sempre os conhecimentos prévios de cada 

sujeito, discutindo-os e assim promovendo conhecimentos. 

 Os encontros são planejados semestralmente, onde se organiza um cronograma 

de atividades, as temáticas são incluídas de acordo com as necessidades levantadas pelo 

facilitador, mas também a partir das demandas apresentadas pelos integrantes. O 



cronograma é bastante flexível, podendo variar de acordo com as necessidades do 

grupo.  

 A média de participantes da oficina é de dez integrantes por semestre, podendo 

ou não ocorrer a entrada de mais participantes a cada semestre. Eles podem ser 

encaminhados através da Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais- APAE, do 

Recanto Psicopedagógico que são parceiros do Laboratório, ou ainda procurarem 

diretamente o Laboratório. É realizado um atendimento individual, para identificar 

pontos importantes da vida familiar e social, através da anamnese, primeiramente 

conversamos com o sujeito e depois com o responsável, essa documentação é anexada a 

homologação ou atestado da deficiência, juntamente com o currículo e aberto uma pasta 

funcional para cada integrante do grupo. 

 A oficina não tem tempo determinado, na medida em que os participantes vão 

sendo incluídos no mercado ou percebemos que podemos indicá-los para outros projetos 

o grupo vai se renovando. A oficina também pode funcionar como caráter motivacional, 

principalmente para aqueles que já estão trabalhando, pois foi constatado que quando 

eles ficam muito tempo sem participar da oficina, a uma queda no rendimento deles 

como um todo.  

 A oficina trabalha com temáticas relacionadas ao mercado de trabalho, mas 

também é abordado temas transversais que são de suma importância, elencamos a seguir 

alguns dos temas abordados desde o início da oficina, como, alimentação saudável, 

prevenção e promoção de saúde, sexualidade, drogas, autonomia, preconceito, educação 

(a importância de estudar e aprender), conhecendo o nosso dinheiro, educação 

financeira, planejamento pessoal, primeiro emprego, postura no ambiente de trabalho, 

direitos e deveres trabalhistas. Alguns temas se desenvolvem por mais de um encontro e 

sempre há utilização de vídeos rápidos e demais recursos que facilitem o aprendizado.  

 Primeiramente é exposto o tema para os integrantes, com objetivo de saber os 

conhecimentos prévios da turma, utilizam-se de imagens, fotos, desenhos que 

estimulam, reforçam e facilitem ainda mais o processo de construção de conhecimentos. 

A fim de facilitar as discussões sobre o tema é exposto algum filme, documentário e até 

relato que tenha haver com o tema discutido. No final dos encontros quase sempre se 

produz algum trabalho artístico, do desenho a pintura, do recorte a colagem, massa de 

modelar, argila e até teatro com marionetes.  

 Ao se falar de pessoas com deficiência (PcD) sabemos que historicamente, a 

discriminação e o preconceito contra os PcD estiveram presentes nas mais distintas 

sociedades, baseados em diferentes representações sociais. A maioria das questões que 

envolvem estes sujeitos foi construída culturalmente por mecanismos de exclusão, 

políticas de assistencialismos, sentimentos de piedade e inferioridade, dificultando a 

inclusão destes na sociedade. Especificamente no âmbito do trabalho, as expressões de 

preconceito manifestam-se de diferentes maneiras. Estes sujeitos, muitas vezes, ainda 

são estigmatizados por uma significativa parcela da sociedade, como pessoas 

incapacitadas para o trabalho. Existem várias definições sobre o que é trabalho, a 

maioria costuma considerar o trabalho como uma atividade de caráter produtivo a fim 

de obter alguma remuneração para a própria existência. O trabalho consolidou-se por 

volta do século XVIII, junto com a noção unificada de riqueza. Para Marx, o homem só 

pode existir trabalhando, sendo o trabalho a essência do fenômeno humano. O trabalho 

passa a fazer parte da nossa subjetividade. Segundo Sassaki (2005) no século XX, é 

possível distinguir três paradigmas de inserção social de PcD, os quais sinalizam 



avanços de  percepção  que influenciam as  práticas de inserção profissional.  Na década 

de 1970, predominava a exclusão social em vários âmbitos da sociedade. Nos anos 80 

do século XX, sobressaiu o paradigma da integração (Sassaki, 1997), cujo objetivo 

principal era da necessidade da mudança das PcD para se adequarem à sociedade. A 

partir dos anos 90 do mesmo século, ganhou espaço o paradigma da inclusão social, 

baseado no princípio de que a sociedade deve estar apta a atender e a conviver com as 

pessoas com deficiência. 

 Atualmente o trabalho se torna mais complexo do que a mera atividade de 

conseguir o sustento, o trabalho já faz parte do centro de nossas vidas. Ao se tratar de 

trabalho, lembramos do pensamento de Marx (1972)que afirmava que homem é um ser 

que pensa, fala, se desenvolve, transforma a si próprio, ao outro e a sua natureza. Para 

ele o homem ao nascer não pode ser considerado uma folha de papel em branco, pelo 

contrário, é um ser que constitui relações, portador de potencial próprio, mas que muda 

no percurso da história. 

 Para Giordano (2000), trabalho se caracteriza como uma “atividade de caráter 

social”, seu significado transcende a função de subsistência. O trabalho assume o lugar 

importante como atividade humana e como realidade social, devido à sua frequência e 

relevância na vida das pessoas.  

 Mais especificamente se tratando de inclusão no mercado de trabalho da pessoa 

com deficiência cognitiva no Brasil, começa a se ganhar espaço a partir da década de 

90, com o apoio da legislação, tanto no que se refere ao estágio quanto à contratação. A 

Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, artigo 93, assegura os direitos dos trabalhadores com 

deficiência, afirmando a obrigatoriedade do preenchimento das vagas nas empresas. A 

empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 

cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 

com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: até 200 empregados 2% ; de 201 a 

500 empregados 3%;  de 501 a 1.000 4%; e de 1.001 em diante .5%. 

 Muitas empresas cumprem as cotas apenas por obrigação da lei, construindo 

uma inclusão por quantidade não se importando com qualidade. Estudos do IBGE de 

2005 mostram que a maiorias das vagas são para atividades que exigem baixa 

qualificação e má remuneração, além de exigirem pessoas que tenham mínima 

deficiência possível em geral deficiência física, exceto cadeirantes não dando 

oportunidade para as demais deficiências, como visual, auditiva e cognitiva. Para 

atender as outras deficiências as empresas precisariam modificar sua estrutura física 

para entender as necessidades dos PcD e muitas não querem ter esse gasto de tempo e 

dinheiro. Construindo assim apenas uma inserção dessas pessoas no trabalho e não uma 

inclusão.   

 Para Sassaki (2002) a empresa inclusiva é aquela que não exclui funcionários ou 

candidatos por sua nacionalidade, naturalidade, gênero, orientação sexual, cor, 

deficiência, compleição anatômica, idade e outros, propiciando que todos os 

empregados, com ou sem esses atributos, circulem, convivam e trabalhem juntos. A 

acessibilidade é construída em seis dimensões, envolvendo ambientes internos e 

externos, superando-se barreiras de ordem: arquitetônica comunicacional, metodológica, 

instrumental, programática, e principalmente atitudinais.  



A contratação de pessoas com deficiência em específico a cognitiva é uma das 

mais difíceis, segundo Pastore (2000), se comparadas às outras deficiências. Muitas 

vezes a falta de credibilidade depositada nestes sujeitos compromete a auto-estima e 

outras áreas, fazendo com que eles acreditem que são incapazes de exercer alguma 

atividade. 

De acordo com Prioste, Raiça e Machado (2006), a limitação deixa de ser vista 

somente como dificuldade exclusiva da pessoa, passando a ser observada como 

limitação da sociedade em oferecer condições que possibilitem a superação de barreiras 

físicas, econômicas e sociais.  

A American Psychiatric Association (APA, 2002) define como pessoa com 

deficiência cognitiva aquela com um comprometimento intelectual significativamente 

inferior à média, acompanhado de limitações importantes no funcionamento adaptativo 

em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidados, 

vida doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, auto-

suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança, sendo que o 

início da deficiência deve ocorrer antes dos dezoito anos.   

Contudo, independente do comprometimento, estes sujeitos têm os mesmos 

direitos e deveres, dentro das suas possibilidades, como qualquer outra pessoa.  Direitos 

como a igualdade, segurança, lar, família, privacidade, ou seja, a inclusão na sociedade. 

A educação, o trabalho, a saúde e uma vida independente também fazem parte 

dos direitos que as pessoas com deficiência cognitiva devem ter. Uma vida 

independente (com apoio), diz respeito ao poder de escolha, seus desejos, suas 

necessidades, isso não quer dizer, que eles não precisem de colaboração. A saúde de 

qualidade que todos merecem ter. A educação, fundamental ao desenvolvimento de 

cada cidadão, respeitando o tempo de aprendizagem de cada sujeito, bem como 

proporcionando um momento de troca de experiências com os alunos sem 

comprometimento, ou seja, promovendo uma educação realmente inclusiva. O trabalho 

como ferramenta de reconhecimento profissional e pessoal na sociedade onde vivem. 

A área do trabalho no que se refere ao deficiente cognitivo é um dos objetos de 

estudo deste artigo, visto que, como foi citada, a legislação vigente obriga as empresas a 

contratarem pessoas com deficiência, de acordo com o quadro de funcionário existente 

na mesma.  Todavia, os empregadores, buscam pessoas capacitadas e orientadas a 

ocuparem tais vagas. 

De acordo com a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência 

(2007), os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Este direito abrange o direito à 

oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no 

mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a 

pessoas com deficiência. 

Entendendo a importância do trabalho na vida de cada sujeito e o 

reconhecimento como pessoa, independente de suas limitações, desenvolveu-se um 

espaço, no qual, se buscou instigar e desenvolver habilidades ainda em 

amadurecimento.  

 
O desenvolvimento de habilidades e funções específicas do homem, 

assim como a origem da sociedade humana são resultados do 

surgimento do trabalho. É através do trabalho que o homem ao mesmo 

tempo que transforma a natureza (objetivando satisfazer suas 

necessidades), se transforma (MARX, 1972). 

 



A inclusão desses sujeitos no mercado de trabalho segundo Prioste, Raiça e 

Machado (2006), historicamente passou pelas mesmas etapas que a educação inclusiva. 

No primeiro momento, os deficientes cognitivos aptos ao trabalho eram encaminhados a 

oficinas abrigadas, onde recebiam treinamento profissional e realizavam atividades 

laborativas em ambientes institucionalmente protegidos. Posteriormente, com o 

movimento de integração, foram iniciados os encaminhamentos para trabalho em 

empresas. 

A inclusão profissional para ser bem sucedida é necessário que sejam 

observados alguns pontos como, o tempo de capacitação, a orientação no que se refere 

às atividades que serão desenvolvidas pelos sujeitos, bem como o local no qual eles 

serão incluídos.  

De acordo com Olshansky (In GLAT, 1989), para muitas pessoas deficientes, 

sofrendo de limitações intelectuais, físicas ou emocionais, o trabalho atua como foco 

central na vida deles. Sem trabalho, eles se sentem como se não fossem nada. Eles se 

acham inúteis, anormais, infantis e desperdiçados. 

Possibilitar a inclusão destas pessoas ao restrito mercado de trabalho vem sendo 

uma meta desenvolvida pelo Laboratório de Inclusão da STDS. Observando a 

necessidade de superar certas barreiras até então impostas a esses sujeitos e a procura 

por parte das empresas, no que se refere à inserção ao mercado de trabalho, foi que se 

criou a oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade (A.V.A).  

 

METODOLOGIA 

 

 Para compreender um pouco mais sobre a importância, os impactos e os 

resultados apresentados no processo de inclusão no mercado de trabalho, utilizamos o 

método da observação-participante.  

 A pesquisa qualitativa tem como foco de estudo o processo vivenciado pelos 

sujeitos. Observar é aplicar os sentidos a fim de obter uma determinada informação 

sobre algum aspecto da realidade. É mediante o ato intelectual de observar o fenômeno 

estudado que se concebe uma noção real do ser ou ambiente natural, como fonte direta 

dos dados.  

 A observação-participante é um dos métodos da pesquisa qualitativa, trata-se de 

uma técnica de levantamento de informações que pressupões convívio, 

compartilhamento de base comum de comunicação e intercâmbio de experiências entre 

o pesquisador, os sujeitos observados e o contexto dinâmico no qual os sujeitos estão 

inseridos. 

 Foi realizado encontro semanal com o grupo que conta com aproximadamente 

dez integrantes, na faixa etária de 16 a 25 anos, podendo ou não se renovar a cada 

semestre, alguns com baixa escolaridade e outros com escolaridade mais elevada, todos 

com deficiência cognitiva, entre eles retardo mental leve e síndrome de down, todos 

residentes na cidade de Fortaleza. Foi realizada uma pesquisa de campo de natureza 

qualitativa e exploratória no Grupo em que os participantes se reuniam, na sede da 

STDS, para discussão de temáticas relacionadas com o mercado de trabalho e temas 

transversais.  Utilizou-se como instrumento de coleta de dados diários de campo e as 

observações-participante. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 



 

Como resultado apresentado, si tratando de pessoas com deficiência cognitiva 

foi percebido claramente uma evolução significativa através da interação com outros 

sujeitos do grupo, discutindo temas relevantes que facilitam na construção de novos 

saberes para a vida pessoal bem como para o futuro desenvolvimento deste no mercado 

de trabalho. 

É importante salientar que são disponibilizados aos sujeitos, sempre momentos 

de diálogos e reflexões sobre os temas trabalhados, para que eles possam refletir sobre 

os assuntos abordados no encontro. A dinâmica da organização da sala, onde acontecem 

os encontros possibilita esse trabalho. As cadeiras são colocadas em círculos para que 

todos possam acompanhar os questionamentos que venham a surgir.  

Nos encontros acontecem uma troca de saberes, vivências, não há uma relação 

de autoridade ou superioridade. Ao contrário no grupo existe uma relação de igualdade, 

irmandade e respeito, o que talvez os façam apresentar essa evolução, através do contato 

com o outro e da construção de novos conhecimentos. 

 Segundo Ribeiro (1994) os grupos são uma das técnicas de intervenção, Kurt 

Lewin foi quem primeiro nos trouxe informações sobre os estudos do grupo, suas 

peculiaridades e seus princípios. Ancorado na Gestalt-Terapia, onde a noção de que o 

todo é maior que suas partes constituintes e que seus atributos (do todo) não podem ser 

deduzíveis a partir do exame isolado das partes é um dos pilares da teoria da Gestalt. 

 Como diz Gregório de Matos, não existe o todo, sem parte, nem a parte sem 

todo. Portanto o grupo é composto pelo o todo e pelo o novo conhecimento produzido, 

mas também por cada membro e pelos seus conhecimentos individuais e específicos. 

O todo sem a parte não é todo; A parte sem o todo não é parte; Mas se 

a parte o faz todo sendo a parte; Não se diga que é parte, sendo todo 

(Gregório de Matos). 

 O papel do grupo é promover a discussão e a construção de novos 

conhecimentos e o profissional tem como função facilitar, ampliando a visão de mundo 

e investindo no processo de conscientização das pessoas. Por isso é uma técnica tão 

importante e eficaz. 

Ao falar de grupo, nos remetemos também a Paulo Freire com suas diversas 

contribuições sobre a educação em grupos, através de vários métodos utilizados sempre 

através do diálogo. Freire (2004) reforça a imprescindibilidade de uma educação 

realmente dialógica, problematizadora e marcadamente reflexiva, combinações 

indispensáveis para o desvelamento da realidade e sua apreensão consciente pelo 

educando. Ademais, “[...] a educação problematizadora coloca, desde logo, a existência 

da superação da contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação 

dialógica [...] não é possível a co-laboração entre educador e educando, não é possível 

conceber um educador-educando, que se educa no diálogo com o outro, e um educando-

educador. 

 Foi observado também, por meio de avaliações periódicas a evolução 

profissional dos sujeitos que já estavam incluídos no mercado, no ambiente em qual já 



estavam trabalhando. Em relação aos sujeitos que ainda não estavam incluídos no 

mercado, também foi percebido uma evolução em relação a novas condutas, através dos 

conhecimentos adquiridos e do aumento da criticidade. 

 Outro fator observado, também através das avaliações foi a queda de alguns 

sujeitos no que diz respeito ao trabalho, nos períodos em que a oficina esteve de 

recesso. O que nos faz associar a oficina como uma espécie de motivação e amparo para 

estes, nos seus questionamentos diários. Notamos que a oficina para eles vai além de 

um espaço de produção de conhecimento, passar por um espaço de um convívio, 

agradável, mas principalmente atravessa questões de relações sociais e motivacionais. 

 Sabemos que inclusão de qualquer jeito não funciona, inserção por inserção, 

apenas pra cumprir cotas não se trata de incluir, apenas de cumprir tabela. Por isso a 

Oficina A.V.A se propõe a inclusão qualitativa, onde se ressalta a inclusão por 

qualidade, qualificação, por mérito e não apenas por necessidade de cumprimentos de 

cotas. Onde se valoriza o sujeito, dando o apoio, trabalhando sua motivação e ajudando 

na sua melhor preparação para o trabalho. No entanto, os números de fazem necessários 

para quantificar os resultados atingidos dentro do trabalho realizado. 

 Se tratando de resultados mais factíveis, tivemos a inclusão de oito jovens 

durante esse um ano e meio de observação, sendo quatro como estagiários e quatro 

como terceirizados, estando estes exercendo suas funções até a presente data. 

 2011.2 2012.1 2012.2* Total 

Estagiário(a) 

 

2 1 1 4 

Funcionário/Empregado/ 

Terceirizado (a)** 

3 1 0 4 

Total da Inclusão 8 
*Até o presente momento (Nov/2012). 

** Nas dependências da STDS e fora em empresas privadas. 

 Com todos esses resultados podemos desmitifica a ideia de que estes sujeitos são 

pessoas incapacitados para o trabalho, não podendo, desta forma, participar em 

igualdade de condições com os demais trabalhadores. 

  

CONSIDERAÇÕES 

A proposta da observação proporcionou além de uma grande experiência, 

inúmeras reflexões e descobertas a cerca do nosso papel enquanto profissional e 

enquanto ser humano, uma vez que trabalhar com o bem-estar, processos educativos 

sociais, sentimentos, comportamentos é bastante desafiador. 

Baseando-se na psicologia humanista que vê o ser humano como um todo, onde 

o comportamento humano não é absoluto. Cada comportamento, sentimento, sensações 

são vistos dentro de um contexto amplo da existência da pessoa. Como trás Hycner, 

através da fala de Buber: “O homem não é para ser visto através, mas para ser percebido 

ainda mais completamente em sua revelação, em seu esconder-se e na relação dessas 

duas partes entre si” (Buber, 1957b, p. 227, grifos do autor). 



 A experiência imediata, a vivência imediata através do grupo representa o 

momento de entrada que acontece no aqui-e-agora. De modo que o tempo se concretiza 

e o espaço se temporaliza, sendo isso o fenômeno. Trabalhar com o fenômeno é tentar 

ficar com a realidade como ela aparece, naquele instante, no aqui-e-agora.   

 O modo humano de ver o mundo da psicologia humanista orientou essa 

observação. Como comenta Moreira (2009) é através do entrelaçamento da 

universalidade do conhecimento com a singularidade da experiência, de onde emerge a 

teoria, através da prática.  

 Entendemos que para mediar o processo de inclusão de pessoas com deficiência 

é preciso bem mais que incluir por incluir, é preciso conhecer os sentidos e os 

sentimentos das pessoas sobre inclusão e promover a conscientização desta. 

 Na oficina aprendendo a viver com acessibilidade percebeu-se que mesmo se 

tratando de pessoas com deficiência cognitiva é claro uma evolução significativa, 

através das atividades propostas pela oficina, sendo de grande relevância na construção 

de novos saberes para sua vida pessoal e profissional. Desmitifica a ideia de que estes 

sujeitos são pessoas incapazes para o trabalho, não podendo, desta forma, participar em 

igualdade de condições com os demais trabalhadores. 
 Sem dúvida, essa experiência foi de grande relevância para nossa vida 

profissional, bem como pessoal, exercida totalmente de forma autêntica.  
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