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RESUMO 
 

Nesta Pesquisa “A inclusão das pessoas com deficiência intelectual no 
mercado de trabalho sob a perspectiva de familiares dos participantes da oficina 
Aprendendo a Viver com Acessibilidade”, objetivou compreender qual a perspectiva 
que a família tem sobre a inclusão das pessoas com deficiência intelectual no 
mercado de trabalho. Foi utilizado como lócus de estudo o Laboratório de Inclusão 
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Ceará, e os sujeitos 
pesquisados foram familiares dos participantes da Oficina Aprendendo a Viver com 
Acessibilidade, desenvolvida pelo Laboratório de Inclusão. O trabalho teve como 
objetivos específicos identificar os desafios que as pessoas com deficiência 
intelectual enfrentam para se inserir na sociedade do capital; Como a oficina 
Aprendendo a Viver com Acessibilidade contribui para a inclusão destas pessoas no 
mercado de trabalho; E compreender as impressões dos familiares dos participantes 
do grupo Aprendendo a Viver com Acessibilidade sobre a empregabilidade das 
pessoas com deficiência intelectual. Sendo o Laboratório de Inclusão, setor da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará, o campo de observação 
desta pesquisa. Essa investigação consiste em uma pesquisa social, e teve 
abordagem quantitativa, realizando-se pesquisas bibliográfica, documental e de 
campo, utilizou-se como técnica de coleta de dados um questionário 
semiestruturado e a observação participante. O primeiro capítulo faz uma breve 
análise sobre as pessoas com deficiência intelectual no percorrer da história. No 
segundo capítulo será apresentado a participação da família nas políticas sociais 
para as pessoas com deficiência intelectual no Brasil. No terceiro capítulo, será 
abordado a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Como 
considerações finais, notou-se que o Laboratório de Inclusão se atenta em ir além 
das obrigações legais, desenvolvendo politicas inclusivas qualitativas. Foi percebido 
também que o nível de qualificação das pessoas com deficiência intelectual ainda é 
considerável baixo, o que dificulta o processo de inclusão destes indivíduos, e que 
no decorrer desse estudo, observou-se que a família, precisa estimular e acreditar 
mais no potencial do seu parente deficiente, para que de fato ocorra a inclusão 
qualitativa. 
 
 
 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência Intelectual, Mercado de trabalho, 
Inclusão. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
In this research, "The inclusion of people with intellectual disabilities in the labor 
market from the perspective of family members of participants in the Learning to Live 
with Accessibility workshop" aimed to understand the family's perspective on the 
inclusion of people with intellectual disabilities in the job. The Laboratory of Inclusion 
of the Secretariat of Labor and Social Development - STDS Ceará, was used as 
study site, and the subjects were familiar to the participants of the Learning to Live 
with Accessibility Workshop, developed by the Inclusion Laboratory. The specific 
objectives of the work were to identify the challenges that people with intellectual 
disabilities face in order to enter the society of capital; How the Learning to Live with 
Access workshop contributes to the inclusion of these people in the labor market; 
And understand the impressions of family members of participants in the Learning to 
Live with Accessibility group on the employability of people with intellectual 
disabilities. Being the Laboratory of Inclusion, sector of the Secretariat of Labor and 
Social Development of Ceará, the field of observation of this research. This research 
consists of a social research, and had a quantitative approach, carrying out 
bibliographical, documentary and field research, a semi-structured questionnaire and 
participant observation were used as data collection technique. The first chapter 
gives a brief analysis of people with intellectual disabilities in the course of history. 
The second chapter will present the participation of the family in social policies for 
people with intellectual disabilities in Brazil. The third chapter will address the 
inclusion of people with disabilities in the labor market. As final considerations, it was 
noted that the Inclusion Laboratory is careful to go beyond legal obligations, 
developing inclusive qualitative policies. It was also noticed that the level of 
qualification of people with intellectual disability is still very low, which hinders the 
process of inclusion of these individuals, and that in the course of this study, it was 
observed that the family needs to stimulate and believe more in the potential of the 
her disabled relative, so that qualitative inclusion actually occurs. 
 
 
 
Keywords: Intellectual disability, Labor market, Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho 

vem sendo debatida, não somente por instituições assistenciais, mas também por 

pesquisadores, órgãos governamentais, empresas, dentre os outros campos do 

saber. Na maioria das vezes, relacionando a inclusão a uma questão de direito, que 

precisa ser assegurado a todos, independentemente da deficiência, classe social ou 

raça. 

Logo, para discutir sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no 

mercado de trabalho é preciso que aja um movimento de transformação das 

relações sociais que descontrua os estigmas que relacionam a deficiência à algo 

negativo como castigo, desgraça, ou algo  inferior como “coitadinho”. Vale salientar 

que a inclusão deve ser vista como uma garantia de direito e não se limitar a uma 

questão apenas de acessibilidade.  

 

A inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho 
constitui uma luta contra as barreiras arquitetônicas, e acima de tudo, as 
barreiras atitudinais, onde requer mudanças na forma de pensar e agir para 
com estas pessoas. (OLIVEIRA, 2011, p.11) 

 
 

No contexto brasileiro houve um progresso na defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência, posso citar como exemplo a Constituição Federal de 1988 

na qual aborda os direitos sociais, os princípios da dignidade humana, da igualdade 

e a proteção à pessoa com deficiência. Outro exemplo a ser citado é a lei 8213, que 

foi implantada em 24 de julho de 1991, conhecida como lei de cotas, em seu artigo 

93 tem como objetivo obrigar que toda empresa, sendo ela estatal privada ou do 

terceiro setor, preencha de 2% a 5% de suas vagas às pessoas com deficiência.  

Houve também em 2007 a criação do Manual de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência no Mercado de trabalho1 com o objetivo de facilitar o cumprimento das 

normas contidas na mencionada lei acima. E por fim, a criação do Estatuto da 

Pessoa com deficiência.  

Apesar disso, 24 mil postos de trabalho deveriam ser preenchidos pelas 

pessoas com deficiência no Ceará, se fosse realmente levada em consideração a 

                                                 
1 Criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2007, por meio da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT).  
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política de cotas. Cerca de 35,8 mil empregos que eram para ser preenchidos por 

pessoas com deficiência, somente 11,6 mil estão ocupado (IDTCE, 2016). Há 

também o preconceito dentro dos próprios tipos de deficiências. Um exemplo a ser 

citado é a inserção das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, 

esta é mais difícil, pois as empresas aumentam os obstáculos para receber as 

pessoas com esse tipo de deficiência especifica por conta da discriminação(MTE, 

2011). 

 

Em relação à deficiência cognitiva destacam a dificuldade de inclusão 
imposta pelo mercado de trabalho, pois os empregadores e gestores não 
acreditam no potencial e habilidades que podem ser desenvolvidas por 
essas pessoas. Além disso, há pouca inserção de pessoas com deficiência 
mental, devido ainda predominar no imaginário social não de forma 
generalizada, mas a concepção de que esses sujeitos não possuem 
capacidade de cognição para exercer com autonomia as atividades laborais 
(BARBOSA, 2014). 
 
 

A inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho faz 

parte de uma luta contra várias barreiras, principalmente comportamentais, as quais 

necessitam de mudanças na maneira de refletir e de proceder em relação a estas 

pessoas. Deste modo, as barreiras comportamentais são as mais trabalhosas de 

serem alteradas.  

À vista disso, o principal objetivo deste trabalho é compreender a perspectiva 

de familiares dos participantes da oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade – 

AVA sobre a inclusão das pessoas com deficiência intelectual no mercado de 

trabalho. E como objetivos específicos, identificar os desafios que as pessoas com 

deficiência intelectual enfrentam para se inserir na sociedade do capital; Como a 

oficina AVA contribui para a inclusão destas pessoas no mercado de trabalho; E 

conhecer as impressões dos familiares dos participantes do grupo AVA sobre a 

empregabilidade das pessoas com deficiência intelectual. Sendo o Laboratório de 

Inclusão, setor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará, o 

campo de observação de nossa pesquisa.  

A aproximação com o tema a ser estudado aconteceu através da minha 

inserção no Laboratório de Inclusão como estagiária de Serviço Social. O 

Laboratório de Inclusão é uma célula da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 

Social – STDS, e tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com 

deficiência e vulnerabilidade social no mercado de trabalho, estudos, palestras, 
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pesquisas, projetos e ações, além de acompanhar os estagiários universitários da 

STDS.  Ele é formado por um núcleo de Estágio Universitário e um núcleo de 

Acessibilidade Dificultada. O núcleo de Estágio Universitário é o encarregado de 

fazer a seleção, o acompanhamento e a avaliação de todos os estagiários 

universitários da STDS, e o núcleo de Acessibilidade Dificultada tem como propósito 

a inclusão de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social no mercado de 

trabalho. O Laboratório possui três grupos de estudos: grupo Fóruns Universitários, 

grupo Informação e Consciência, e grupo de Acessibilidade Humana.  

Dentro desses grupos são trabalhadas oficinas para o desenvolvimento e 

capacitação de um público específico. Como estagiária do Laboratório de Inclusão, e 

pela curiosidade em conhecer o trabalho desenvolvido com pessoas com deficiência 

intelectual na oficina AVA, participei de uma seleção interna para facilitadora de 

grupo, a qual ocorreu de forma positiva.  

Os encontros na oficina AVA acontecem semanalmente todas as terças 

feiras, pela manhã com jovens que pretendem se inserir no mercado de trabalho, e a 

tarde com adultos que pretendem se inserir ou que já estão inseridos.  

Na oficina, são trabalhadas atividades que contribuem para o 

desenvolvimento profissional e pessoal de pessoas com deficiência intelectual. Os 

facilitadores do grupo devem estudar os temas que serão abordados na oficina, 

além de produzir semanalmente um relato sobre cada encontro, com o olhar que o 

facilitador tem sobre a sua área de atuação, usando embasamento teórico que 

confirme determinado olhar.  No meu caso, como acadêmica de serviço social.   

A partir do que foi explanado, nota-se que as representações sociais 

influenciam na inclusão social das pessoas com deficiência intelectual no mercado 

de trabalho. No Laboratório de Inclusão, mais precisamente na oficina AVA, percebi 

alguns estigmas que envolvem essa prática, isso fez com que me despertasse o 

interesse em analisar de que forma a família percebe a inclusão de seus familiares 

que possuem deficiência intelectual no mercado de trabalho. 

Essa investigação consiste em uma pesquisa social conceituada por Gil 

(2008, p. 26) como o processo que possibilita o ganho de novos conhecimentos no 

campo da realidade social, já que a pesquisa social propicia ao pesquisador 

entender o contexto da realidade para além do imediato, como um processo 

dinâmico, considerando as transformações constantes na realidade social, 

possibilitando desvendar e compreender as subjetividades dos sujeitos. 
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Foi dedicado a pesquisa mais de 1 ano, mais precisamente de julho de 

2016 a novembro de 2017, em que foi utilizado a pesquisa bibliográfica, 

documental, observação participante, e conversas informais, que serviram de 

alicerce para a análise do objetivo proposto.  

Utilizei a pesquisa bibliográfica adotando referenciais teóricos referentes à 

aludida temática procurando dialogar com as categorias trabalho, deficiência e 

inclusão. 

 

A pesquisa bibliográfica é o passo inicial na construção efetiva de um 

protocolo de investigação, quer dizer, após a escolha de um assunto é 

necessário fazer uma revisão bibliográfica do tema apontado. Essa 

pesquisa auxilia na escolha de um método mais apropriado, assim como 

num conhecimento das variáveis e na autenticidade da pesquisa. (GIL, 

2002, p 42). 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, usando como referência teórica 

livros, artigos, teses, dissertações, abordando as categorias específicas 

supracitadas. A pesquisa bibliográfica oportuniza que um tema seja analisado sob 

novo enfoque, originando novas considerações, ela proporciona meios que 

contribuem para a definição e determinações dos problemas já conhecidos, 

possibilitando se fazer um estudo sobre novas áreas. 

Juntamente com a pesquisa bibliográfica foi realizada a pesquisa documental 

de registros feitos pelo Laboratório de Inclusão no qual analisei vídeos, áudios, 

questionários, relatórios, dados estatísticos, fotos, publicações, e o próprio site da 

instituição. Segundo Gil (2002, p.45), “A pesquisa documental é importante, pois [...] 

vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. 

 A pesquisa documental foi essencial para a efetivação deste trabalho, pois a 

maioria dos dados colhidos foram através dela. No momento da pesquisa 

documental foi utilizado um termo de compromisso e autorização emitido pelo 

próprio Laboratório de Inclusão concedendo a utilização dos registros cedidos pela 

instituição desde que fossem respeitados os aspectos éticos os quais resguardam a 

identidade original dos entrevistados e dos participantes. 

Em um evento realizado em setembro de 2017 pelo Laboratório de Inclusão 

com os familiares dos participantes da oficina Aprendendo a Viver com 
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Acessibilidade, foi aplicado um questionário semiestruturado composto por 21 

perguntas, as quais eu como estagiária da instituição tive a oportunidade de 

participar na sua construção.  

Foi utilizada também a pesquisa de campo, através do ingresso ao lócus da 

pesquisa e do contato com os sujeitos. A mesma aconteceu no Laboratório de 

Inclusão, localizado na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS.  

Tive a oportunidade de participar de um aniversário de uma das integrantes da AVA, 

com a família da mesma, realizado na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 

Social, e também de três eventos com os familiares realizados pelo Laboratório de 

Inclusão. Assim pude observar as colocações de cada um, e conversar sobre a 

temática proposta neste trabalho, o que me possibilitou também a observação 

participante.  

Escolhi a observação participante como uma das técnicas de coleta de dados 

porque ela possibilita à captação de uma variedade de situações nas quais não se 

teria acesso somente por meio de perguntas realizadas aos participantes da oficina 

AVA do Laboratório de Inclusão da STDS e aos seus familiares. 

Os atores sociais desta pesquisa são os familiares das pessoas com 

deficiência intelectual que participam da oficina AVA. Esta promove atividades que 

contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, 

capacitando para o mercado de trabalho, tanto as que desejam ingressar, como 

também os que já estão trabalhando.  

Logo, a oficina AVA fortalece as habilidades dos participantes, a capacidade 

de estes refletirem de forma crítica, além de viabilizar um conhecimento tanto no 

lado social, cultural e intelectual dessas pessoas. No grupo participam sujeitos que 

procuram emprego formal ou que já estão trabalhando.  

O universo da pesquisa foram 8 familiares de 6 participantes da oficina AVA, 

onde 2 participantes fazem parte do grupo da manhã, e 4 fazem parte do grupo da 

tarde. A princípio a pesquisa seria realizada apenas com 1 familiar de cada 

participante, mas tive acesso a questionários de mais de um familiar do mesmo 

participante com visões diferentes sobre a empregabilidade e considerei relevante 

utilizar. 

O tipo de amostragem usada na pesquisa será a amostra proposital. 

Participarão apenas os familiares daqueles que possuem deficiência intelectual, 

classificada como transtorno mental, e que participam do grupo AVA. 
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Esta pesquisa terá como instrumentos éticos nomes fictícios para os 

participantes da oficina AVA e os entrevistados que responderam aos questionários 

e estão dentro da amostragem da pesquisa serão identificados como entrevistados 

enumerados de 1 a 8. 

Para homenagear os participantes da oficina AVA, foram usados nomes 

fictícios de pessoas com deficiência que fizeram história como Hellen Keller, Frida 

Kahlo, John Nash, Beethoven, Albert Einstein e Stephen Wilshire. 

A “entrevistada 1” tem 64 anos e é mãe de Hellen de 27 anos. O “entrevistada 

2” tem 71 anos e é pai de Frida de 46 anos, a “entrevistada 3” também é mãe de 

Frida, e tem 72 anos. O “entrevistado 4” tem 68 anos e é genitor de John de 38 

anos. A “entrevistada 5” tem 60 anos e é genitora de Beethoven de 38 anos. O 

“entrevistado 6” tem 51 anos e é um amigo muito próximo que acompanha a muito 

tempo o participante denominado Albert de 32 anos. A “entrevistada 7” tem 58 anos 

e a “entrevistada 8” tem 27 anos as duas são familiares, mãe e irmã, de Stephen de 

22 anos. 

 Vale destacar que as melhores verificações foram dadas através das 

observações cotidianas realizadas em campo e conversas informais. Os resultados 

da pesquisa estão expostos em capítulos.  

O primeiro capítulo faz uma breve análise sobre as pessoas com deficiência 

intelectual no percorrer da história, além de compreender a evolução do conceito de 

deficiência intelectual. 

No segundo capítulo será apresentado a participação da família nas políticas 

sociais para as pessoas com deficiência intelectual no Brasil, focando a relação das 

famílias com os movimentos sociais no país, e até onde isso contribuiu para que 

houvesse o avanço das políticas de inclusão voltadas para as pessoas com 

deficiência. 

No terceiro capítulo, será abordado a inclusão das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho. Inicialmente será feita uma breve reflexão da categoria 

trabalho, por conseguinte será elucidado a inclusão das pessoas com deficiência 

intelectual no mercado de trabalho através do Laboratório de Inclusão, e ao final 

deste capítulo, apresentarei a oficina AVA, e as especificidades da empregabilidade 

voltada a pessoa com deficiência intelectual, além das observações realizadas no 

campo de pesquisa. Desta forma, será discutido a inclusão de pessoas com 
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deficiência intelectual no mercado de trabalho a partir da perspectiva da família 

dos participantes da oficina AVA. 

 

1 REFLETINDO SOBRE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 

PERCORRER DA HISTÓRIA. 

 

1.1 Compreendendo a evolução do conceito de deficiência intelectual 

 

Existe uma história por trás de toda luta para se obter uma sociedade 

inclusiva. O processo de exclusão social é tão antigo como a socialização do 

homem. A deficiência intelectual é conhecida há muitos séculos e determinada 

através de várias nomenclaturas como imbecilidade, idiotia, apoucamento mental, 

mongolismo, louco, oligofrenia, debilidade mental, retardo mental, deficiência 

mental, entre outras. Essas questões foram construídas culturalmente por práticas 

de exclusão, políticas de assistencialismos, sentimentos de pena, dificultando a 

inclusão destas pessoas na sociedade, onde muitas vezes eram vistas como 

incapazes, inúteis e “coitadinhas”. 

Segundo Sassaki (2013, p. 3) jamais haverá um único termo correto que 

seja válido definitivamente para todos os tempos e espaços, pois cada época 

utiliza termos cujo significado seja compatível com os valores vigentes de cada 

sociedade. Na década de 1950 a 1970, era utilizado para denominar as pessoas 

com deficiência intelectual os termos “excepcionais” ou especiais”, porém nas 

décadas de 80 e 90, estes termos foram substituídos para “pessoa portadora de 

deficiência mental”. 

Essa nova classificação da deficiência mental foi baseada pela Associação 

Americana de Deficiência Mental – AAMR e trata esta deficiência como uma 

particularidade que interatua com o seu meio ambiente físico e humano e não 

somente como um traço absoluto da pessoa que a tem. 

Conforme a Associação Americana de Deficiência Mental – AAMR a 

deficiência mental é caracterizada pelo índice abaixo da média com limitações 

relacionadas a áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em 

responder adequadamente às demandas da sociedade.  (OLIVEIRA, 2011, p.17). 
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Em 2004, com a Declaração de Montreal2 sobre Deficiência Intelectual, o 

termo pessoa portadora de deficiência mental passa a ser substituído por 

deficiência intelectual. Assim, é estabelecido que os Estados incluam a deficiência 

intelectual em iniciativas com que tenham objetivo de assegurar seus direitos. 

(DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, 2004). 

Sassaki, (2013, p. 4) ressalta que neste mesmo ano foi aprovado em 

assembleia geral na ONU, através da convenção internacional para proteção e 

promoção dos direitos e dignidade das pessoas com deficiência, o termo “pessoas 

com deficiência” em todos os idiomas através da lei nacional de todos os países 

membros. Após estudos realizados, pesquisas e debates os movimentos mundiais 

de direitos humanos e das pessoas com deficiência concluíram que este é o 

melhor termo a ser usado hodiernamente, pois ter uma deficiência é uma condição 

que faz parte do indivíduo, ela não a porta. Tanto o verbo “portar” como o 

substantivo ou o adjetivo “portadora” não se empregam a uma circunstância 

conata ou adquirida que faz parte da pessoa. 

Segundo a publicação do relatório sobre a saúde no mundo da Organização 

Mundial da Saúde- OMS define-se como deficiência intelectual um distúrbio 

caracterizado pela diminuição das aptidões de cognição, linguagem, faculdades 

motoras e sociais, devido a inibição do desenvolvimento mental. (OLIVEIRA, 2011, 

p. 20) 

Neste trabalho, utilizarei o termo deficiência intelectual, em concordância 

com o que foi denominado pela Declaração de Montreal, contudo, Vale destacar 

que no Laboratório de Inclusão, setor da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social do Ceará – STDS e lócus de minha pesquisa, a 

nomenclatura usada para as pessoas com deficiência intelectual é Acessibilidade 

Dificultada Cognitiva3, neste sentido o Laboratório de Inclusão almeja incumbir à 

sociedade a responsabilidade de que cabe a ela ser acessível e não 

                                                 
2 Declaração de Montreal é uma declaração internacional aprovada em 05 de junho de 2001 pelo 
congresso internacional da Sociedade Inclusiva, realizado em Montreal no Canadá. Essa 
Declaração aponta que as pessoas com deficiências intelectuais, como também todos os seres 
humanos, possuem direitos básicos e liberdades fundamentais que estão legitimados por várias 
convenções, declarações e normas internacionais. 
3 Para o Laboratório, o termo pessoa com deficiência intelectual pode trazer diversas 
interpretações pejorativas e preconceituosas, além disso, as pessoas que possuem esta 
deficiência se sentem estigmatizadas. Desta forma o Laboratório de Inclusão propôs o termo 
Pessoa com Acessibilidade Dificultada, no caso das pessoas com deficiência intelectual foi criando 
o termo Pessoa com Acessibilidade Dificultada Cognitiva. 
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caracterizando o indivíduo com a sua deficiência. 

No próximo tópico discorreremos sobre o percurso histórico da pessoa com 

deficiência intelectual, compreendendo o contexto de cada período, desde a idade 

antiga até a sociedade atual.  

 

1.2 O percurso histórico da deficiência intelectual: do ser invisível ao ser 

social. 

As pessoas com deficiência intelectual no decorrer da história da 

humanidade, vêm recebendo vários tipos de tratamentos. Compreender o contexto 

histórico em que esses sujeitos foram inseridos é imprescindível para refletirmos 

sobre o que transcorre com eles hodiernamente em nossa sociedade. Conforme  

Aranha (1995, p.64) o homem é responsável por construir a sua história, logo ele 

molda a história da humanidade. Desta forma, não tem sentindo procurarmos 

conhecê-lo separadamente de seu contexto sócio – cultural. Sendo assim, o 

movimento da inclusão da pessoa com deficiência pode ser visto como um produto 

da nossa história. 

De acordo com Aranha (1995. p.64), em cada período histórico as pessoas 

com deficiência intelectual eram vistas através do contexto cultural e das crenças da 

época em que estavam inseridas, porém sempre existiu a constante histórica da 

marginalização. 

Segundo os registros mais antigos, alguns povos as excluíam ou segregavam 

do convívio social e, até mesmo, as exterminavam. Na idade antiga as pessoas com 

deficiência intelectual eram rejeitadas do convívio social. Conforme Aranha (2001, 

p.1-2) as crianças que apresentava alguma deficiência detectável ao nascer eram 

abandonadas ao relento ou assassinadas. A tentativa de entender sobre tais 

atitudes exige que estas sejam analisadas no contexto da organização sócio-

política-econômica então vigente na sociedade, ou seja, na antiguidade a economia 

se fundamentava em atividades manuais, em sua maioria em atividades de 

agricultura, pecuária e artesanato, e estas, eram realizadas pela massa populacional 

que não detinha qualquer poder político, econômico e social. Alguém que não 

pudesse produzir, ou que “prejudicasse” o outro em sua produção, era descartado, 

muitas vezes isso acontecia por questões de sobrevivência. Alguns povos, 

dependendo de sua região, em sua maioria, eram nômades e uma pessoa com 
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deficiência dificultava o deslocamento do grupo.  

Em virtude da situação de abandono e também da falta de oportunidades de 

inclusão nos distintos espaços da sociedade, as pessoas com deficiência intelectual 

que sobreviviam não enxergavam meios que ultrapassassem sua condição, ficando 

expostas a situações desumanas, sendo inclusive exploradas por pessoas que se 

beneficiavam de seu estado e as obrigavam a pedir esmolas ou a se sujeitarem a 

circunstâncias humilhantes, como por exemplo, se apresentarem em espetáculos 

circenses como se fossem aberrações. 

 

Na Roma antiga muitas crianças que nasciam com má-formação, doentes 
ou aquelas consideradas anormais eram abandonadas em cestas com 
flores às margens de rios. Escravos e pessoas pobres, que viviam de 
esmolas, ficavam à espera dessas crianças para criá-las e, mais tarde, 
utilizá-las como meio de exploração dos romanos, por meio de esmolas 
significativas. Na Roma Antiga, a esmola chegou a ser um negócio muito 
rendoso, a tal ponto que houve épocas em que muitas crianças foram 
raptadas ainda muito pequenas para serem mutiladas e servirem como 
pedintes em templos, praças e ruas de Roma. (CORRÊA, 2010, p.11). 

 

Na Grécia antiga as crianças com deficiência intelectual eram consideradas 

sub-humanas sendo jogadas de precipícios. Em Esparta, por conta do modelo 

militarista essa era uma prática comum (CORRÊA, 2010, p.12). Assim, segundo 

Aranha (2001, p. 2-3) a pessoa com deficiência inserida nesse contexto da idade 

antiga, não tinha importância enquanto ser humano, pois sua eliminação não 

manifestava ser problema ético ou moral para a sociedade. 

No período da Idade Média, com o cristianismo no qual pregava que todos 

são igualmente considerados filhos de Deus, possuidores de uma alma e 

merecedores do respeito à vida e a um tratamento caridoso, as pessoas com 

deficiência intelectual buscavam a sobrevivência na caridade humana. “Com a ética 

Cristã, o deficiente não podia mais ser assassinado. Ele tinha que ser mantido e 

cuidado. Assim, a rejeição da antiguidade se transformou na idade média na 

ambiguidade proteção-segregação, graças ao cristianismo”. (CORRÊA, 2010, p.15). 

 

A primeira instituição para abrigar deficientes mentais que se tem notícia 
surgiu na Bélgica, no século XIII, e tratava-se de uma colônia agrícola. Até 
então, eles eram acolhidos em igrejas ou conventos, onde ganhavam a 
sobrevivência em troca de pequenos favores à instituição. Por volta de 
1300, apareceu a primeira legislação sobre os cuidados a serem tomados 
com a sobrevivência e principalmente com os bens dos deficientes mentais, 
a “De Praerogativa Regis”, baixada por Eduardo II da Inglaterra. Com esta 
lei, o rei zelaria para que fossem satisfeitas as necessidades do deficiente, 
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apropriando-se de todos os bens deste e utilizando somente uma parte para 
custear as despesas e os cuidados necessários (CORRÊA, 2010, p.15). 
 
 
 

 Com isso, poderia até se esperar por uma modificação mais substancial nas 

relações da sociedade com a deficiência intelectual nesse contexto histórico, mas tal 

fato não se deu, pois, as práticas tidas com as pessoas com deficiência intelectual 

eram ambíguas. Era dado acolhimento e alimentação a esses sujeitos, mas ao 

mesmo tempo, a sociedade os segregavam. Muitas vezes as pessoas com 

deficiência intelectual eram vistas como endemoniadas, principalmente as que 

possuíam deficiência cognitiva, elas precisavam ser salvas, livrando a sociedade das 

condutas antissociais.  

 

Há ainda atitudes ambivalentes em relação aos deficientes intelectuais – a 
caridade e o castigo estão presentes. Ao mesmo tempo que o deficiente 
ganhou abrigo, alimento e proteção, ele passou a merecer castigo quando 
incorria em condutas imorais. Muitos chegavam a admitir que o deficiente 
intelectual era possuído pelo demônio, o que permitia o exorcismo com 
flagelação para expulsá-lo. (CORRÊA, 2010, p.16) 

 

Conforme Aranha (2001, p. 6) aos poucos a custódia e os cuidados com as 

pessoas com deficiência intelectual foram sendo assumidas pela igreja e em 

segundo plano pela família, apesar de que não exista evidências de empenhos 

inerentes de lhes prover acolhimento, proteção e tratamento de saúde. Consoante 

Corrêa (2010, p. 17) é relevante frisar que, até esta época não existia nenhuma 

diferença entre as pessoas que eram consideradas loucas ou deficientes 

intelectuais. 

Tal como afirma Aranha (2001, p.6) no século XVIII com o surgimento da 

ciência moderna, novas questões são levantadas, inclusive o argumento que 

defende que a deficiência intelectual é algo orgânico e não espiritual, contribuindo 

para que as deficiências fossem vistas como uma questão médica. Desta maneira 

surgem os primeiros tratamentos médicos e os primeiros manicômios e asilos para 

esses sujeitos, no entanto designados mais para confinar do que para tratar. 

 

No que se refere à deficiência intelectual começaram a surgir novas ideias 
quanto à organicidade de sua natureza, produto de infortúnios naturais, 
conforme Paracelso e Sir Anthony Fitz-Hebert. Assim concebida, passou a 
ser tratada através da alquimia, da magia e da astrologia, métodos da 
insipiente medicina. O primeiro hospital psiquiátrico surgiu nessa época e se 
proliferou, mas da mesma forma que os asilos e conventos, eram lugares 
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para confinar, ao invés de tratar as pessoas. Tais instituições eram pouco 
mais do que prisões. (ARANHA, 2001, p.7) 

 

Aranha (2001, p.7) afirma que as ideias de John Locke, as quais defendiam 

que o homem é uma tábua rasa, nasce vazio de informações, e sua capacidade 

intelectual está fundamentada em suas experiências acumuladas no decorrer da 

vida e no ensino, contribuíram para que os dogmas religiosos se modificassem. Vale 

ressaltar que, segundo a autora, esse conceito contribuiu na defluência de uma 

abordagem ético-religiosa para uma abordagem cientifica. 

 
Novas ideias foram sendo produzidas tanto na área da medicina, como na 
da filosofia e na da educação. Continuou o fortalecimento da visão 
organicista, voltada para a busca de identificação de causas ambientais 
para a deficiência. Locke, por outro lado, defendendo que o homem é uma 
tábula rasa a ser preenchida pela experiência, encaminhou para a crença 
na educabilidade do deficiente mental, com ênfase na necessidade e 
importância da ordenação sensorial. A relação da sociedade com a pessoa 
com deficiência, a partir desse período passou a se diversificar, 
caracterizando-se por iniciativas de Institucionalização total, de tratamento 
médico e de busca de estratégias de ensino. (ARANHA, 2011, p.8) 

 

 

O século XVIII foi uma época mais de percepção e solidificação de 

conhecimentos e descobertas científicas. Conforme Aranha (2001, p. 8) não houve 

muitos avanços na área da fisiologia, patologia ou bioquímica. A deficiência cognitiva 

ainda era tida como incurável e perigosa, e as pessoas com esse tipo de deficiência 

eram condenadas a viver em manicômios. Para Corrêa (2010, p. 23) até o final do 

século XIX, existia na literatura vários termos específicos para se referir as pessoas 

com deficiência cognitiva e algumas dessas expressões ainda são utilizadas 

atualmente, mesmo sendo inapropriadas. 

Segundo Corrêa (2010, p. 23) no ano de 1866, Langdon Down publicou a 

obra Observations on Ethnic Classifi cation of Idiots, em Londres, a qual o tornou 

conhecido por relatar a “Síndrome de Down”, em que era também chamada de 

“mongolismo” devido as pessoas que tinham essa deficiência se parecerem com as 

pessoas da raça mongólica. Nessa obra, Down descreve todas as características 

que auxiliam na identificação da síndrome. 

Instituições para o cuidado e tratamento de pessoas com deficiência cognitiva 

surgiram apenas em meados do século XIX, porém tinham o caráter segregador. 

Geralmente eram instituições localizadas em lugares distantes em que as pessoas 
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com deficiência cognitiva eram mantidas longe de seus familiares e isoladas da 

convivência em sociedade, sob o motivo de tratamento de saúde, de processo 

educacional, ou até mesmo de proteção. 

De acordo com Aranha (2001, p. 8) com a mudança da forma de pensar que a 

deficiência intelectual não era algo espiritual, mas biológico e com os métodos de 

confinamento, foi estabelecido o termo que a autora chama de paradigma da 

institucionalização. 

Conforme Melo (2012, p.4), somente depois da segunda guerra mundial, por 

conta das pessoas que perderam um membro do corpo ou desenvolveram algum 

tipo de transtorno mental, acompanhado do desenvolvimento da sociedade, é que foi 

notado a importância de reconhecer o deficiente e tentar vencer o preconceito, 

proporcionando a inclusão deste nos espaços da sociedade. 

Segundo Wenerck (2000, p.48-49) é importante salientar que o retorno 

ocupacional das pessoas que voltaram da guerra com alguma deficiência foi um 

marco relevante para o surgimento e aumento das organizações de reivindicações. 

Os ex-soldados de guerra voltaram a produzir e juntamente com eles surgem grupos 

de pessoas, na sua maioria familiares e amigos, defensores de seus direitos. “ O 

mundo passava a acreditar que as pessoas com deficiência eram capazes” 

(WERNECK, 2000, p.49). 

No Brasil, pós segunda guerra mundial, são criadas instituições que passam a 

oferecer serviços de caráter social para as pessoas com deficiência intelectual. 

Essas instituições são identificadas como organizações da sociedade civil, e tinham 

como objetivo aumentar e melhorar os lugares que tratavam com este segmento. 

(BARBOSA, 2014, p.35). Uma delas foi a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), fundada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1954, 

resultado da iniciativa de um grupo de pais que tiveram como referência a National 

Association for Retarded Children (NARC), organização norte-americana fundada 

em 1950 nos Estados Unidos. 

Somente na década de 1960 é que estudiosos comprometidos com o 

movimento de defesa dos direitos humanos, e familiares de pessoas com deficiência 

intelectual, começaram a refletir sobre o paradigma da institucionalização e criticá-lo. 

Os estudos sobre o assunto abordavam a ineficácia da recuperação das pessoas 

com deficiência que se encontravam institucionalizadas. 
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A década de 60 tornou-se, assim, marcante na promoção de mudanças no 
padrão de relação das sociedades com a pessoa com deficiência 
intelectual. Considerando que o paradigma tradicional de institucionalização 
tinha demonstrado seu fracasso na busca de restauração de funcionamento 
normal do indivíduo no contexto das relações interpessoais, na sua 
integração na sociedade e na sua produtividade no trabalho e no estudo, 
iniciou-se no mundo ocidental o movimento pela desinstitucionalização, 
baseado na ideologia da normalização, como uma nova tentativa para 
integrar a pessoa com deficiência na sociedade. (ARANHA, 2001, p.11) 

 

 

Portanto, de acordo com Aranha (2001, p.12) surgiu o movimento da 

desinstitucionalização e integração, para exaurir a prática discriminatória em que as 

pessoas com deficiência intelectual eram expostas. Tinha como objetivo tirá-las das 

instituições, manicômios e casas lar, e integra-las a sociedade. 

Segundo Sassaki (2005, p.58) no século XX, quatro paradigmas de inserção 

social sobre as pessoas com deficiência são identificados, os quais apontam 

evoluções que interferiram nas práticas de inserção profissional na vida desses 

sujeitos. Conforme o autor, nos anos de 1960, prevalecia à exclusão social, em 

diversos campos da sociedade. O indivíduo era segregado, vivia isolado da vida em 

sociedade. Em meados da década de 1960, destacou-se o modelo da integração, 

que tinha como foco principal a adequação das pessoas com deficiência na 

sociedade. Desta forma o autor considera que a integração social não exige da 

sociedade mudança de práticas sociais, jogando a responsabilidade de adaptação 

para o deficiente. 

 

Referimo-nos a integração, como um processo que os 
autores costumam chamar como “de mão única”, o qual se 
espera que os diferentes que se modifiquem, se adequem e se 
transformem, se adaptando às exigências da sociedade. A esta, por sua 
vez, pouco cabe fazer, a não ser receber esses “sujeitos adaptados ou 
readaptados”. (BARTALOTTI, 2010, p. 20). 

 
 

Somente a partir da década de 1990, fundamentado no princípio de que a 

sociedade é que deve estar adequada para as pessoas com deficiência, surge a 

inclusão social4. Pois, diante de novos estudos, de acordo com as transformações 

sociais, culturais, tecnológicas, cientificas e econômicas adquiridas no percurso 

histórico, a comunidade acadêmica e as organizações de apoio a pessoas com 

                                                 
4 Na inclusão social a sociedade é que deve se adequar às necessidades dos sujeitos, para que 
estes possam exercer sua cidadania e ter seus  direitos garantidos. 
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deficiência, concluem que a integração social não é o melhor meio para possibilitar 

a participação das pessoas com deficiência na comunidade com equivalência. 

Assim a prática da integração esmorece dando lugar a inclusão social, no qual 

remodela a sociedade para garantir o acesso a todos, independentemente de sua 

condição. (SASSAKI, 2005. p. 59). 

Deste modo, juntamente com a inclusão social, nasce um novo conceito, 

dentro da perspectiva do mercado de trabalho que é o de empresa inclusiva, o que 

foi um avanço, pois até então as empresas não tinha essa percepção. Até porque as 

pessoas com deficiência deparavam-se a poucas possibilidades 

de se empregar no mercado de trabalho formal. 

O mercado de trabalho passa a se abrir para as pessoas com deficiência a 

partir das legislações que foram criadas para garantir e legitimar esse direito. A 

inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal vem sendo 

debatida, não somente por instituições assistenciais, mas também por órgãos do 

governo, empresas, dentre outros.  

 

Quanto às pessoas com deficiência, estamos superando o viés 
assistencialista e caridosamente excludente para possibilitar-lhes a inclusão 
efetiva. Passarão a ser sujeitos do próprio destino, não mais meros 
beneficiários de políticas de assistência social. O direito de ir e vir, de 
trabalhar e de estudar é a mola-mestra da inclusão de qualquer cidadão e, 
para que se concretize em face das pessoas com deficiência, há que se 
exigir do Estado a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 
3º, Constituição Federal), por meio da implantação de políticas públicas 
compensatórias e eficazes. (MTE. SIT, 2007, p.11) 

 

No contexto brasileiro houve um progresso na defesa dos direitos do das 

pessoas com deficiência, posso citar como exemplo a criação da Coalizão pró-

Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes. Em que em 1981 é 

designada Coalizão pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas com 

Deficiência. Pela primeira vez, várias organizações brasileiras de todos os tipos de 

deficiência se encontram para planejar estratégias de luta por direitos. A 

Confederação nasce para articular as organizações e associações de todo o país e 

direcionar debates relacionados à inclusão social. (MOVIMENTOS POLITICOS 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL, 2011). 

Outro exemplo a ser citado é a Constituição Federal de 1988 na qual aborda 

os direitos sociais, os princípios da dignidade humana, da igualdade e a proteção à 

pessoa com deficiência. Outro exemplo a ser citado é a lei 8213, que foi implantada 
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em 24 de julho de 1991, conhecida como lei de cotas, em seu artigo 93 tem como 

objetivo obrigar que toda empresa, sendo ela estatal, privada ou do terceiro setor, 

preencha de 2% a 5% de suas vagas às pessoas com deficiência.  

Houve também em 2007 a criação do Manual de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência no Mercado de trabalho, com o intuito de facilitar o cumprimento das 

normas contidas na mencionada lei. E por fim, a criação do Estatuto da Pessoa com 

deficiência. “Esses comportamentos foram mudando de acordo com as 

transformações sociais, as descobertas científicas e tecnológicas e as mudanças 

culturais e econômicas ocorridas e pelas lutas e organizações familiares.” (SOARES, 

2009, p.32, apud NASCIMENTO, 2014, p.29). 

 

A trajetória do movimento de luta das pessoas com deficiência descreve os 
sucessivos “não” enfrentados em suas vidas, marcadas pela discriminação, 
invisibilidade e desigualdade. Essas graves circunstâncias ainda persistem, 
todavia contabilizam-se avanços na sociedade brasileira, tanto devido aos 
esforços iniciais das famílias e dos profissionais, quanto, principalmente, em 
decorrência da organização do movimento sociopolítico das próprias 
pessoas com deficiência, sem tutela e alicerçadas no paradigma dos 
direitos humanos. (MAIOR, 2017, p.8) 

 

 

Apesar das conquistas alcançadas, 24 mil postos de trabalho deveriam ser 

preenchidos pelas pessoas com deficiência no Ceará, se fosse realmente levada em 

consideração a política de cotas. (IDTCE, 2013). 

 

“Diante de um contexto de precarização e flexibilização das relações 
trabalhistas, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 
cobrada como uma solução de cidadania torna-se uma situação 
problemática de caráter relevante para a análise sociológica”. (BANDEIRA, 
2011, p.27, apud NASCIMENTO, 2014, p. 43).     
 

 

Embora haja um crescimento da inserção de pessoas com deficiência, 

principalmente a deficiência intelectual no mercado de trabalho, uma das grandes 

dificuldades encontradas pelos sujeitos desse segmento ao procurar uma 

atividade laborativa é o preconceito. As expressões de preconceito manifestam-se 

de diferentes maneiras. Estes atores sociais, na sua maioria, ainda são 

estereotipados por uma expressiva parcela da sociedade, como pessoas inaptas 

para trabalhar.  “ O preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento 

cotidianos”. (HELLER, 1985, p.43). 



28 

 

 

[...] O preconceito é uma forma de reprodução do conformismo que 
impossibilita os atores sociais de assumirem uma atitude crítica diante dos 
conflitos, assim como forma de discriminação, haja vista a não aceitação do 
que não se adequa aos padrões de comportamento. (BARROCO, 2005, 
p.47). 

 

 

As organizações precisam aceitar que o preconceito e as diferenças 

existem, e devem articular formas de minimizá-los para que aconteça a inclusão e 

o reconhecimento dos profissionais com deficiência. Não adianta a empresa estar 

adaptada estruturalmente para fazer a inserção deste segmento, se os seus 

funcionários e gestores agirem de forma preconceituosa com o profissional 

deficiente. Neste caso não acontece a inclusão em sí, mas apenas a integração 

desse indivíduo.  

 O preconceito dos empregadores, que criam estereótipos que associam as 

pessoas com deficiência como “coitadas” ou incapazes, põe em destaque mais a 

deficiência do que a competência e habilidades desses sujeitos, impedindo o 

crescimento destes em vários espaços de direitos. Cerca de 35,8 mil empregos que 

eram para ser preenchidos por pessoas com deficiência, somente 11,6 mil estão 

ocupados (IDTCE, 2013).  

Há também o preconceito dentro dos próprios tipos de deficiências. Um 

exemplo a ser citado é a inserção das pessoas com deficiência intelectual no 

mercado de trabalho, foco da minha pesquisa. As pessoas que possuem essa 

deficiência são as que possuem mais dificuldades para trabalhar formalmente, pois 

além da falta de oportunidades voltadas para esse perfil de deficiência, as empresas 

ainda não estão totalmente adaptadas para receberem esses sujeitos.  “O tipo de 

deficiência mais contratada é a deficiência física, em seguida da deficiência auditiva, 

e depois a visual. A deficiência intelectual é a que possui um número menor de 

contratação”. (MELO, 2012, p.11). Segundo dados do Ministério do Trabalho e 

Emprego (2011), as empresas aumentam os obstáculos para receber as pessoas 

com esse tipo de deficiência especifica por conta da discriminação. 

 

Em relação à deficiência intelectual destacam a dificuldade de inclusão 
imposta pelo mercado de trabalho, pois os empregadores e gestores não 
acreditam no potencial e habilidades que podem ser desenvolvidas por 
essas pessoas. Além disso, há pouca inserção de pessoas com deficiência 
intelectual devido ainda predominar no imaginário social não de forma 
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generalizada, mas a concepção de que esses sujeitos não possuem 
capacidade de cognição para exercer com autonomia as atividades laborais 
(BARBOSA, 2014). 
 
 

Além do preconceito, outra dificuldade encontrada pelas pessoas com deficiência 

intelectual para se inserir no mercado de trabalho é a falta de qualificação 

profissional e também o protecionismo familiar.   

 

A qualificação das pessoas com deficiência está em desvantagem, pois o 
acesso à educação, onde é umas das principais iniciativas para a inclusão, 
torna-se um grande desafio a ser superado. Contudo para o acesso à 
educação as pessoas com deficiência tem que enfrentar barreiras, tais 
como as dificuldades de acessibilidade, preconceito, até mesmo o 
protecionismo da família. Este mesmo protecionismo familiar dificulta a 
inclusão dos deficientes no mercado de trabalho, na forma como a família 
convive com a deficiência e os incentiva. O protecionismo exagerado pode 
gerar dependência, insegurança e até configurar-se como uma barreira para 
a evolução profissional (BELTRÃO; BRUNSTEIN, 2012 apud MELO, 2012, 
p. 6).  
 

Conforme BRUNSTEIN; SERRANO (2008, apud MELO, 2012, p. 6) é preciso 

que as pessoas com deficiência se articulem e busquem quebrar com os estigmas 

sugerindo o desenvolvimento de condutas que não sejam limitantes, para que o 

protecionismo familiar não prejudique a inclusão. 

Para buscar desconstruir esse paradigma foi realizado pelo Laboratório de 

Inclusão, setor pertencente à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do 

Estado do Ceará, a primeira palestra que reuniu todos os 

pais/familiares/responsáveis ou representantes de cada participante do grupo 

Aprendendo a Viver com Acessibilidade5 o qual desenvolve um trabalho com 

pessoas com deficiência cognitiva. A demanda do encontro foi observada durante 

o preenchimento de novas fichas de Anamnese de cada participante do grupo, 

para o ano de 2016.  

Foi observado que alguns participantes do grupo, mesmo que estivessem 

em níveis de inteligência e raciocínio avançados, estavam sendo prejudicados 

pelos pais, e por mais que fossem estimulados no grupo AVA a ter iniciativa, 

autonomia, e conviver bem com suas dificuldades intelectuais, estavam sendo 

superprotegidos e impossibilitados de colocar em prática seus aprendizados. 

(LIMA et al.,2016, p. 4). 

 

                                                 
5 Falaremos mais sobre o grupo no terceiro capítulo. 
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Se para um indivíduo comum a superproteção pode ter o efeito de impedir e 
atrapalhar o processo de ensino e aprendizado, o desenvolvimento 
psicológico saudável e a integração social é possível imaginar qual o efeito 
da superproteção em uma pessoa com deficiência, que além de superar 
grandes obstáculos, se depara com o cuidado exagerado em seu convívio 
familiar. (AUGUSTO e CHACON, 2011, p. 2). 

 

Neste mesmo encontro alguns familiares se colocaram dizendo que 

superprotegem seus filhos com receio de que eles sofram, com os preconceitos, 

com as desilusões, e com a falta de capacidade por realizar alguma atividade que 

lhes é colocada. Foi percebido na oficina AVA que após esta reunião com os 

familiares os participantes passaram a demostrara mais autonomia em suas 

atividades, inclusive vieram agradecer os facilitadores, pois a família os estavam 

apoiando em questões que antes os proibiam como namorar, sair sozinhos, estudar 

e trabalhar. Inclusive dois participantes do grupo AVA com deficiência intelectual 

foram promovidos em seus setores, um deles assumiu o setor de xerox, e outro 

deixou de ser auxiliar de serviços gerais para auxiliar de assistente administrativo.  

Em o filme Forrest Gump o contador de histórias (1994), Gump, personagem 

principal, mesmo apresentando uma deficiência intelectual, nunca se sentiu 

desfavorecido, pois sempre foi apoiado por sua mãe a ter uma vida normal e poder 

fazer tudo o que tivesse vontade, sendo cortador de grama, jogador de futebol 

americano, soldado no Vietnã, jogador de tênis de mesa, atleta, e capitão de um 

barco de pesca de camarão.  

Esse último exemplo serve para mostrar o quão é importante a participação 

em movimentos e incentivo da família para que aconteça a inclusão das pessoas 

com deficiência intelectual no mercado de trabalho, e para que os estigmas de 

“incapazes”, “retardados”, e coitadinhos sejam descontruídos do imaginário social.  
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2. A CONTRIBUIÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NAS POLITICAS PÚBLICAS 
VOLTADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 
BRASIL. 
 

Levando em consideração toda a explanação da história da pessoa com 

deficiência no capitulo acima, é interessante haver uma discussão sobre os aparatos 

legais frutos de mobilizações do segmento, principalmente de seus familiares, no 

intuito de refletir mais a frente sobre a inclusão das pessoas com deficiência 

intelectual no mercado de trabalho diante de uma sociedade capitalista 

contemporânea que impõe ao trabalhador polivalência e rapidez. 

 
2.1 A relação das famílias das pessoas com deficiência intelectual com os 
Movimentos Sociais no Brasil. 
 

A família compõe uma unidade social significativa, dinâmica, em que as 

relações são heterogêneas e se transformam de acordo com as alterações que 

venham ocorrer com algum de seus membros ou no grupo como o todo. Conforme 

Mioto (2002, p.117), as relações instituídas em cada família se constituem a partir de 

sua história e de pactos cotidianos que transcorrem internamente entre seus 

membros e externamente com o meio social. As famílias possuem suas próprias 

regras estabelecidas em comum acordo e os seus próprios valores. 

De acordo com Silva e Dessen (2001, p. 136), a família constitui o primeiro 

universo de relações sociais, é o primeiro campo de treinamento significativo da 

criança, e é na família que o indivíduo desenvolve sua personalidade. Quando se 

trata de uma criança com deficiência intelectual, a família se torna essencial para o 

crescimento e desenvolvimento desta. A influência da família no desenvolvimento de 

suas crianças acontece, principalmente, através das relações estabelecidas, o 

indivíduo passa a ter uma perspectiva de mundo através de cada membro da 

família. Assim, se os integrantes da família, como um grupo, reagirem de modo 

positivo, é capaz que as crianças se perceba sob uma luz positiva. 

 O nascimento de uma criança deficiente pode trazer vários sentimentos de 

culpa, rejeição, negação ou desespero, modificando as relações sociais da família e 

sua própria estrutura. Conforme Silva e Dessen (2001, p. 137) A família dificilmente 

conseguirá manter a rotina habitual quando nasce uma criança com deficiência ou 

quando esta é diagnosticada, pois muitas mudanças de papéis e funções devem 

ocorrer para também acolher as necessidades do membro deficiente.  
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O impacto sentido pela família com a chegada de uma criança com algum 
tipo de deficiência é intenso. Segundo Brito e Dessen (1999), esse 
momento é traumático, podendo causar uma forte desestruturação na 
estabilidade familiar. O momento inicial é sentido como o mais difícil para a 
(Petean, 1995), a qual tem que buscar a sua reorganização interna (Taveira, 
1995) que, por sua vez, depende de sua estrutura e funcionamento 
enquanto grupo e, também, de seus membros, individualmente. A família 
passa, então, por um longo processo de superação até chegar à aceitação 
da sua criança com deficiência mental: do choque, da negação, da raiva, da 
revolta e da rejeição, dentre outros sentimentos, até a construção de um 
ambiente familiar mais preparado para incluir essa criança como um 
membro integrante da família. 
(SILVA E DESSEN, 2001, p. 136) 
 
 

A família passa então a ter a necessidade de incluir esse membro com 

deficiência na sociedade, e para que isso aconteça, os familiares, em sua maioria, 

buscam lutar por garantias de direitos, começam a se unir e a se organizar com 

outras famílias, discutindo ideias, procurando conhecimento na área, apoio, 

principalmente através de grupos e associações. (SILVA E DESSEN, 2001, p. 137) 

No Brasil, com base na iniciativa de familiares de pessoas com deficiência 

intelectual e profissionais envolvidos na área, algumas instituições associativas 

foram compostas. A pioneira delas foi a Sociedade Pestalozzi, na qual foi fundada 

em 1935, na cidade de Belo Horizonte, por iniciativa de pais de pessoas com 

deficiência intelectual, que pressionaram o Governador de Minas Gerais a convidar a 

psicóloga e pedagoga russa Helena Wladimirna Antipoff para orientar a estruturação 

de serviços destinados às pessoas com deficiência intelectual que possuíam alto 

grau de dificuldade de aprendizagem e socialização. 

Vale ressaltar que Helena Wladimirna Antipoff realizou vários estudos na 

Europa bastante significativos sobre educação de deficientes intelectuais. Em seus 

estudos ela enfatiza o trabalho na reabilitação e na formação de recursos humanos 

no atendimento à pessoa com deficiência. Ela também estabeleceu o termo 

“excepcional” ao invés de retardo mental para denominar a deficiência intelectual. 

Para ela, a origem da deficiência estava vinculada à condição de excepcionalidade 

socioeconômica ou orgânica. (MENDONÇA e MENDONÇA, 2011, p.316). 

 Após a sua vinda a convite do governo de Minas Gerais, de familiares, e 

amigos, foram implantadas as Associações Pestalozzi em Minas Gerais, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. No Ceará foi fundada em 10 de março de 1956 pela 

professora Eunice Barroso. (MENDONÇA e MENDONÇA, 2011, p.317) 
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Em 1948 surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual diz que 

“Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, eliminando toda 

forma de discriminação e violência em relação aos segmentos sociais. Isso foi 

importante para que os direitos universais de natureza individual e social tivessem 

recursos jurídicos capazes de torná-los eficientes. Pode-se afirmar que esses 

direitos contribuíram para gerar os movimentos sociais que afloraram na sociedade, 

inclusive no âmbito das associações voltadas às pessoas com deficiência. 

É importante salientar que na década de 1950, os familiares das pessoas com 

deficiência intelectual passaram a se organizar mais efetivamente, não só no Brasil, 

mas no mundo. Até antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos as 

crianças “excepcionais”, eram excluídas da escola regular em virtude de leis e 

regulamentos que representavam obstáculos. Nos Estados Unidos, para garantir o 

atendimento a crianças e jovens com deficiência intelectual nas escolas públicas e 

primárias, os pais se organizaram e criaram a National Association for Retarded 

Children -NARC. Essa instituição influenciou fortemente vários países, servindo 

como inspiração para a criação da Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

–APAE.   

No Brasil, devido a expansão das associações Pestalozzis pelo país, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a NARC como inspiração, nasce em 

1954 a primeira APAE, uma entidade particular, assistencial, de natureza civil e sem 

fins lucrativos, fundada na cidade do Rio de Janeiro por familiares de pessoas com 

deficiência intelectual e síndrome de Down, tendo como apoio o casal norte-

americano, Beatrice Bemis e George Bemis, fundadores da NARC (COMIN E 

COSTA, 2016, p. 317). 

Atualmente a Federação Nacional das APAE’s possui várias entidades 

associadas a fim de somarem forças para conseguir apoio público no intuído de 

atender a demanda voltada para as pessoas com deficiência intelectual e síndrome 

de Down. 

Segundo consta no documentário História do Movimento Político das Pessoas 

com Deficiência no Brasil (2010) 6, a criação da APAE, como também das 

associações Pestalozzis, aconteceu devido a mínima intervenção do Estado em 

                                                 
6 Produzido em 2010 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
em parceria com a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (OEI), com o objetivo de resgatar a trajetória histórica das pessoas com deficiência no 
Brasil. 
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relação a garantia de direitos das pessoas com deficiência intelectual, 

principalmente na área da educação e trabalho, até então as políticas para esse 

público eram voltadas apenas na área da saúde, e de caráter assistencialista, 

através da institucionalização dos indivíduos nos manicômios. 

 

As ações destinadas às pessoas com deficiência persistiam em um caráter 
assistencialista, filantrópico, caritativo; essas pessoas eram consideradas 
como passivas e objetos da benevolência alheia. O Estado, até esse 
momento, compactuava com semelhante perspectiva, viabilizando subsídios 
sem delimitar parâmetros para uma política social voltada às demais 
demandas desse grupo. (FILHO e FERREIRA, 2013, p. 102). 

 

Em 1975 a Organização das Nações Unidas – ONU criou a Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes em que dilucidava em seu artigo primeiro o termo 

“pessoas deficientes”, as quais eram sujeitos sem capacidade de assegurar por si 

mesmo, parcialmente ou totalmente as necessidades de uma vida social “normal”, 

em virtude de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas ou 

mentais (ONU, 1975, p.1). 

Conforme Filho e Filgueira (2013, p.101) essa definição pospunha as várias 

barreiras que impossibilitam o desenvolvimento de potencialidades das pessoas com 

deficiência, dificultando a inclusão, destacando apenas a pessoa, sem levar em 

consideração a questão social em si relacionada a este segmento, como a situação 

social e econômica, sem apontar propostas que busquem a igualdade de 

oportunidades nos equipamentos e nas relações sociais. 

 

No caso do grupo aqui tratado, encontramos situações de dupla exclusão, 
aqui entendidas como restrição ou impossibilidade de acesso aos bens 
sociais, inclusive àqueles relacionados com uma vida independente e 
autossustentada. A primeira e principal exclusão advém dos próprios 
mecanismos constitutivos da sociedade capitalista, presentes em especial 
nos países periféricos e subdesenvolvidos: relegar extensos, se não 
majoritários, contingentes populacionais a uma condição de miséria 
absoluta ou, no máximo, de subsistência. A segunda exclusão se deve à 
condição de portar uma “diferença restritiva” nas áreas física, sensorial, 
cognitiva ou, ainda, comportamental, distinção que se revela em desacordo 
com os padrões estabelecidos como produtivos, eficientes, funcionais ou 
estéticos. Essa questão da inconformidade com os padrões não é 
específica para as pessoas com deficiência. Da mesma forma, e com as 
especificidades de cada caso, ela também atinge outros setores excluídos 
socialmente: negros, mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência, 
entre tantos outros. (FILHO E FERREIRA, 2013, p.101) 
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No final da década de 1970, mais precisamente nos anos de 1978 e 1979, no 

contexto de abertura política, muitos segmentos começaram a se organizar, como o 

movimento feminista, movimento negro, e entre eles, o movimento das pessoas com 

deficiência, para lutar pela garantia de seus direitos. De acordo com Cerignoni e 

Rodrigues (2005, p. 35) ao percorrer da década as organizações governamentais e 

não governamentais, principalmente estas últimas fundadas por familiares, se 

empenharam para que as pessoas com deficiência intelectual adquirissem seus 

direitos básicos. Conforme Barbosa (2014, p.42), O fruto dessa luta destaca-se no 

número de documentos internacionais publicados voltados as pessoas com 

deficiência de modo geral, e também na legislação nacional. 

 

Com o processo de abertura política, desponta no seio da sociedade 
brasileira uma diversidade de lutas, organizadas de diferentes formas pela 
sociedade civil. Tal cenário abrange desde partidos políticos, sindicatos, 
associações corporativas e clubes, até associações voluntárias com 
objetivos distintos, que surgem como forma de luta e conquista de espaços 
sociais, econômicos e de inclusão (FILHO e FERREIRA, 2013, p. 94). 

 

 

Segundo Filho e Ferreira (2013, p. 103), o movimento das pessoas com 

deficiência intelectual tem seu início no interior das instituições de educação especial 

ou de reabilitação. As pessoas com deficiência no âmbito geral e seus familiares se 

reuniam para discutir e tentar viabilizar demandas de suas necessidades, não 

apenas no campo assistencial, mas principalmente na área da cidadania, como o 

deficiente sendo um sujeito de direito.  “Estruturamos o Movimento Social das 

pessoas com deficiência no Brasil, através de organizações não governamentais 

lutando pela cidadania e participação social” (FILHO e FERREIRA, 2013, p. 106). 

Ainda conforme Filho e Ferreira (2013, p.113), é bastante normal as lutas 

sociais se originarem de maneira setorizada e em seguida se unificarem para se 

fortificarem. As lutas se tornaram movimentos para o ganho de reconhecimento e de 

direitos. As famílias das pessoas com deficiência intelectual, assim como as pessoas 

com deficiência no campo geral, verificaram que pouco se ganharia se continuassem 

em grupos isolados, desta forma, começaram a se articular entre si e com outras 

forças sociais, com os mesmos objetivos de inclusão, cidadania, igualdade de 

direitos, fortificando os mecanismos democráticos e assegurando valores universais.  
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Essas formações foram essenciais, pois serviram de alicerce para estruturas 

mais organizadas, que a posteriori, visaram a criação de normativas a fim de garantir 

a cidadania desse grupo. 

 

Os movimentos sociais, antes silenciados pelo autoritarismo, ressurgem 
como forças políticas. Vários setores da sociedade gritam com sede e com 
fome de participação: negros, mulheres, índios, trabalhadores, sem-teto, 
sem-terra e, também, as pessoas com deficiência. O eixo principal das 
novas formas de organização e ações das pessoas com deficiência é 
politicamente contrário ao caráter de caridade que marca historicamente as 
ações anteriores. Está em jogo a necessidade de as pessoas com 
deficiência serem protagonistas na condução das próprias vidas 
(MOVIMENTO POLITICO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2011, p. 
14). 

 

Segundo Gohn (2007, p.15), existem dois tipos de movimentos sociais. O 

primeiro possui propostas conservadoras e impõe interesses particulares com 

ideologias antidemocráticas de intolerância e sectarismo social. E o segundo, que 

são os movimentos sociais progressistas, os quais elaboram propostas e atuam em 

rede, articulando ações coletivas para resistência à exclusão. Esse último tipo de 

movimento desenvolve o empoderamento dos atores sociais da sociedade civil 

organizada à proporção que geram sujeitos sociais para atuar em rede. A abertura 

política no país possibilitou esse segundo tipo de movimento voltado para todos os 

segmentos sociais, incluindo as pessoas com deficiência. 

 

A análise dos paradigmas dos movimentos sociais nos leva a perceber que 
a dificuldade em sua conceituação diz respeito às mudanças históricas, ou 
seja, há uma “flexibilidade” conceitual que decorre da evolução das formas 
de participação e dos sistemas sociopolítico, econômico e cultural de cada 
sociedade. As novas interpretações dos movimentos sociais derivam de 
concepções heterodoxas do marxismo, dentre as quais se destaca aquela 
denominada neomarxismo, bem como das visões críticas de abordagens 
anteriores, passando a valorizar as contribuições culturais e a ação criativa 
dos indivíduos na formação dos movimentos sociais. (FILHO e FERREIRA, 
2013, p. 97). 

 

Nesse período de abertura política no Brasil, consoante com o documentário 

História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil (2010), 

surgiram as entidades “para deficientes” e “entidades de deficientes”. As entidades 

“para deficientes” eram voltadas para a reabilitação ou o ajustamento do indivíduo 

deficiente e as entidades “de deficientes” eram organizações que lutavam pelos 

direitos dos deficientes, pelo protagonismo dessas pessoas, denotando a identidade 
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de movimento, em que os sujeitos envolvidos eram quem tomavam a frente, estes 

eram as próprias pessoas com deficiência, ou/e familiares.  

 

As pessoas envolvidas no processo de luta por demanda de inclusão social 
passaram a distinguir “instituições para” e “instituições de”, quando se trata 
de pessoas com deficiência, denotando a identidade do movimento, que 
busca caracterizar o protagonismo, a capacidade de expressão e a 
possibilidade de autonomia. Algumas “instituições para” são historicamente 
herdeiras das instituições totais, que, ao final do século XIX e início do XX, 
significavam confinamento e isolamento daqueles que apresentavam 
limitações físicas ou mentais (FILHO E FERREIRA, 2013, p. 104). 

 

Segundo o documentário, a abertura política do país, a luta pela democracia, 

a luta geral pelos direitos humanos, e a atuação das pessoas com deficiência como 

protagonistas, e a luta de seus familiares, contribuiu bastante para que surgisse e se 

tornasse mais representativo o movimento em prol das pessoas com deficiência no 

Brasil, principalmente em relação a deficiência intelectual, pois todos os movimentos 

de segmentos sociais passaram a interagir, e isso possibilitou as pessoas com 

deficiência se verem e serem vistas como cidadãs. De acordo com Gonh, (2007, 

p.15) essa interação é importante porque: 

 

As redes são estruturas da sociedade contemporânea globalizada e 
informatizada. Elas se referem a um tipo de relação social, atuam segundo 
objetivos estratégicos e produzem articulações com resultados relevantes 
para os movimentos sociais e para a sociedade civil em geral. 

 

Em 1979 surge a coalização Pró-Federação Nacional de Entidades de 

Pessoas Deficientes com o objetivo de organizar o movimento representativo das 

pessoas com deficiência em nível nacional. Até esse período existiam associações 

isoladas pelo país, não havia comunicação entre as áreas da saúde, assistência, 

educação, trabalho, dentre outras. A ideia da coalização era criar uma estrutura 

sistêmica para o movimento de luta das pessoas com deficiência.  

 

No ano de 1979, o movimento internacional de pessoas com deficiência 
influenciou a Organização das Nações Unidas para a organização do Ano 
Internacional da Pessoa Deficiente, planejado para 1981. Daí se percebe 
com clareza o protagonismo desse grupo, que passou a considerar 
imprescindível o controle das ações que lhe diziam respeito (FILHO e 
FERREIRA, 2013, P.105). 

 

Durante o período de redemocratização nos anos de 1980 no Brasil as 

discursões sobre a integração das pessoas com deficiência foram colocadas em 
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pauta no cenário governamental.  Vale frisar que neste período a intervenção do 

Estado em relação à temática era mínima. De acordo com Cerignoni e Rodrigues 

(2005, p.39), no aludido ano, os movimentos de pessoas com deficiência 

preludiaram a luta por uma inserção igualitária e mais permanente das pessoas com 

deficiência intelectual, no campo da educação e na saúde, abolindo os métodos 

manicomiais. (CERIGNONI e RODRIGUES, 2005, p. 39). 

Em 1980 aconteceu o I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas com 

Deficiência na cidade de Brasília no Distrito Federal. De acordo com o documentário 

História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil (2010), os 

grupos de pessoas com deficiência, incluindo todos os tipos de deficiência, se 

organizaram nacionalmente em 1980 por carta postal e telefone, não havia 

comunicação direta entre os grupos que estavam espalhados nas capitais. Quando 

os grupos se encontraram em Brasília perceberam que lutavam pelos mesmos 

ideais. 

 As questões colocadas eram políticas e não partidárias havia questões 

práticas, filosóficas, havia todo um discurso. A luta não era apenas no sentindo de 

que precisava haver uma rampa em determinado local, deveria ter uma língua 

brasileira de sinais ou existir entidades voltadas para a deficiência intelectual, mas o 

porquê. No caso das pessoas com deficiência intelectual a luta incluía enxerga-los 

como sujeitos de direitos que tem a necessidade de estarem inclusos na sociedade.  

 
O I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência ocorreu 
em Brasília, no ano de 1980, com cerca de mil participantes, incluindo 
cegos, surdos, deficientes físicos, familiares de deficientes mentais, 
hansenianos e outros, provindos de lugares diversos do país. O movimento 
assumiu a representatividade para mediações que viabilizassem a pauta de 
lutas, a definição das estratégias a serem adotadas para 1981, as 
prioridades das demandas e a criação da Coalizão Nacional de Entidades 
de Pessoas Deficientes, englobando todas as áreas de deficiência. As 
pessoas com deficiência buscaram ocupar vários espaços da sociedade 
brasileira.  (FILHO e FERREIRA, 2013, p.105) 

 

O I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência foi muito 

importante, conforme o documentário acima citado, porque ele deu visibilidade as 

pessoas com deficiência, pois naquela época era uma novidade haver um encontro 

a nível nacional para discutir sobre este assunto. 1981 foi escolhido para ser o ano 

do I Encontro Nacional, porque foi também decretado pela Organização das Nações 

Unidades – ONU o ano internacional das pessoas deficientes.  
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Neste ano, a ONU muda o conceito de deficientes e excepcionais e passa a 

introduzir a palavra “pessoas”. O ano internacional contribuiu para que houvesse 

maior visibilidade na área da deficiência no mundo todo.  

 

O Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AI PD) cumpre o objetivo 
desejado pela ONU: a visibilidade. No Brasil, as pessoas com deficiência 
ganham destaque. Suas reivindicações por direitos e suas mobilizações se 
fazem notar como nunca antes havia acontecido.  O movimento sai às ruas 
em passeatas e manifestações públicas em todo o país (MOVIMENTO 
POLITICO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2011, p. 14). 
 

 

Conforme o documentário História do Movimento Político das Pessoas com 

Deficiência no Brasil (2010), este ano teve um poder simbólico muito importante, 

pois a sociedade foi chamada a prestar atenção na pessoa com deficiência não com 

o olhar assistencialista, mas teve que perceber a autonomia das pessoas com 

deficiência e valoriza-las como atores sociais. Os movimentos sociais foram se 

fortificando cada vez mais a partir de mobilizações que reuniram pessoas do Brasil 

todo. 

 

Tais formações de grupos de pessoas com deficiência em busca de somar 
iniciativas para algumas de suas premissas sociais foram o “embrião” de 
organizações que, reforçadas em 1981 pelo Ano Internacional das Pessoas 
Deficientes, passaram a se caracterizar como movimentos de luta por suas 
demandas, vindo a gerar, a posteriori, Organizações não Governamentais. 
(FILHO e FERREIRA, 2013, p.105) 
 

 

Em 1982 aconteceu o Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência no qual 

foi sugerido, o dia 21 de setembro como Dia Nacional de Luta da pessoa com 

deficiência. Conforme Filho e Ferreira (2013, p 107), o objetivo do Encontro era 

refletir a respeito, buscar ações que transformassem a situação social das pessoas 

com deficiência, apontar novos caminhos para a inclusão social além de 

conscientizar a população.  

Em 1988 uma nova constituição é elaborada, e o movimento das pessoas 

com deficiência participam desse processo a fim de inserir suas demandas no texto 

da constituição. De acordo com Filho e Ferreira (2013, p. 108), as propostas 

englobavam o rompimento com o víeis assistencialista, o rompimento com a 

trajetória de tutela e o direito ao respaldo jurídico. Essa participação possibilitou a 

construção de políticas sociais e a garantia de direito desses sujeitos.  
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2.2 Avanços das políticas de inclusão voltadas para as pessoas com 

deficiência 

 

O ano de 1988 foi bastante significativo para os movimentos sociais, inclusive 

para o movimento das pessoas com deficiência, por conta da validação da 

Constituição Cidadã, com a incorporação de propostas relacionadas às pessoas 

com deficiência, e a possibilidade de construção de políticas sociais com a garantia 

de direitos dessas pessoas se tornou mais concreta. 

A Constituição Federal de 1988, ou Constituição Cidadã, trouxe avanços 

significativos para o segmento das pessoas com deficiência no âmbito geral, pois 

através dela, várias legislações foram criadas, garantindo assim, o direito e a 

inclusão destas pessoas na sociedade. 

É importante frisar também que a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa com Deficiência – CORDE promulgou a lei nº 7.853, que posteriormente foi 

regulamentada com o decreto nº 3.298/99, a qual determina as normas gerais dos 

direitos das pessoas com deficiência, as responsabilidades do poder público para o 

pleno exercício dos direitos básicos das pessoas com deficiência o qual determina 

as  especificidades de  direitos na área da saúde, previdência social, trabalho, lazer, 

educação, amparo à infância e à maternidade, as normas de funcionalidade das 

edificações e vias públicas, e caracteriza como crime práticas discriminatórias. 

 Conforme o documentário História do Movimento Político das Pessoas com 

Deficiência no Brasil (2010), a década de 1980 não foi considerada uma década 

perdida na luta por políticas sociais para as pessoas com deficiência, pelo contrário, 

foi uma década de muitas conquistas.  

 
O esforço de unificação nacional das entidades de pessoas com deficiência 
passa por rearranjos políticos importantes durante a década de 1980, que 
resultam na organização do movimento por grupos com mesmo tipo de 
deficiência. Esse rearranjo é visto por muitos militantes como insucesso na 
tentativa de criar uma grande organização nacional, unificada em torno da 
Coalizão. No entanto, a experiência de articulação do movimento adquirida 
no início da década de 1980 é bastante produtiva para que, 
independentemente do tipo de deficiência, se conseguisse incorporar os 
princípios de igualdade na Constituição de 1988. Nesta década a ONU 
promulga a Carta dos Anos 80, apontando ações prioritárias e metas que 
possibilitem às pessoas com deficiência integrar e participar da sociedade, 
com acesso à educação e ao mercado de trabalho. ((MOVIMENTO 
POLITICO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 20 
11, p. 16). 
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Filho e Ferreira (2013, p. 108) ressalta que na década de 1990 também houve 

várias conquistas nas políticas sociais voltadas para as pessoas com deficiência, 

pois somente nesta década começou a ser discutido o paradigma de inclusão, 

sustentado na razão de que a sociedade é que deve se adequar as pessoas com 

deficiência para oportunizar o acesso a todos, independentemente de sua condição. 

Até então existia o paradigma da integração em que jogava a responsabilidade de 

adaptação ao deficiente sem cobrar da sociedade mudança de práticas sociais.  

Consoante Sassaki (2005. p. 59), com as transformações culturais, 

tecnológicas, sociais, cientificas e econômicas obtidas no percurso histórico, os 

pesquisadores, familiares, e profissionais em conjunto com organizações de apoio a 

pessoas com deficiência, constataram que a integração social não é a melhor forma 

de oportunizar a participação das pessoas com deficiência na comunidade com 

igualdade, logo essa prática da integração enfraqueceu. 

No ano de 1991 o decreto 129 de 22 de maio de 1991, promulgou a 

Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre a reabilitação 

profissional e emprego das pessoas com deficiência. Esse decreto estabeleceu 

cotas para a contratação de pessoas com deficiência dando mais oportunidade a 

estas a se inserirem no mercado de trabalho. Em 1993 é sancionada a Política 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, aproximando a 

sociedade civil e o Estado e contribuindo na criação de mecanismos que garantem a 

integração da pessoa com deficiência em todos os aspectos da vida em sociedade. 

 

A partir de 1990 aconteceram avanços significativos concernentes ao 
incentivo à empregabilidade das pessoas com deficiência. Por exemplo, o 
Decreto nº 129, que promulgou a Convenção nº 159, regulamentada em 
1991, elaborada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
aborda acerca da Reabilitação Profissional e a promoção de contratação 
das PCD no mercado de trabalho, assim como a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991(Lei de Cotas), que prescreve sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dispõe também da obrigatoriedade da contratação 
desses sujeitos nas empresas privadas, incluídos a partir do número de 
empregados vinculados a empresa, estando previsto um percentual de 2 a 
5% de vagas destinadas. O art. 93 da lei mencionada acima expressa que: 
A empresa com 100(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 portadoras de deficiência, habilitadas, 
na seguinte proporção: I – até 200 empregados- 2%; II – de 201 a 500 – 
3%; III – de 501 a 1.000 – 4%; IVde 1.001 em diante – 5%. (BRASIL, 1991). 
Em 1993 é sancionada a Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), que dispõe acerca da Assistência Social. Entres seus objetivos 
estão direitos que contemplam as PCD no art. 2º, inciso I, d que garante a 
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“habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária” (BARBOSA, 2013, p.45).  

 

 Na referida década houve também a participação dos movimentos sociais 

das pessoas com deficiência na luta da regulamentação da LOAS, em 1994 houve a 

criação da lei 8.899/94, que dispõe sobre o direito de ir e vir através do “Passe 

Livre”, e a lei nº 8.859/94, a qual possibilitou aos estudantes com deficiência, 

inseridos em escola especial, o direito de encaminhamento ao estágio. Em 1999 o 

decreto da Lei nº 3.298, a qual regulamenta a lei nº 7.853, designa que o Ministério 

do Trabalho e Emprego é o órgão competente para inserir as pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. 

De acordo com Barbosa (2013, p. 48) nessa conjuntura de consumação de 

direitos, voltadas às pessoas com deficiência, é considerável ressaltar às legislações 

que substanciaram a relevância da educação no desenvolvimento das pessoas com 

deficiência. Em 1996, foi criada a Lei 9.394/96, na qual definiu as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional a qual afirma que a educação é um instrumento de 

fundamental importância para a integração e participação da pessoa com deficiência 

no contexto em que vive. O Capítulo V desta lei menciona a educação especial para 

pessoas com deficiência, assegurando a inserção desses sujeitos em instituição que 

possibilite o atendimento especializado no ensino regular com metodologia e 

profissionais capacitados. (LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL, CAPITULO V).  

Vale destacar que na década de 1990 várias nomenclaturas foram utilizadas 

para designar as pessoas com deficiência. A expressão “portador de deficiência” foi 

usada nas legislações e decretos a partir da Constituição Federal de 1988 

decorrendo os anos de 1990. Porém mais adiante essa nomenclatura se tornou 

pejorativa, pois segundo o movimento, a deficiência não é algo que se possa portar. 

 

A deficiência não é algo que se carrega, não é um objeto que se porta 
durante um certo tempo e depois pode ser descartado como se fosse um 
objeto externo à pessoa. A deficiência é parte constituinte da pessoa, faz 
parte de sua identidade. Não é possível para a pessoa se desfazer dela por 
um simples ato de vontade. Portanto, a pessoa não porta deficiência, ela a 
possui como parte integrante do seu próprio ser (CERIGNONI E 
RODRIGUES, 2005, p. 10-11). 
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De acordo com Cerignoni e Rodrigues (2005, p. 11), ainda nesta década foi 

adotada a terminologia “portadores de necessidades especiais”, para substituir a 

palavra deficiência. O termo não foi bem recebido pois constituía um eufemismo 

para designar o segmento das pessoas com deficiência. Além disso, ficou difícil 

definir quem de fato seria ou não uma pessoa com deficiência, pois se estendia a 

outros indivíduos que necessitavam de uma assistência específica. 

Conforme Filho e Ferreira (2013, p.102), na década de 2000 o termo “pessoas 

com deficiência” passa a ser usado por preferência do próprio movimento deste 

segmento, pois este não se identificava com as terminologias anteriores. O conceito 

de pessoa com deficiência transcorre por vários processos de reflexão, 

considerando o fenômeno relacional, que faz parte do contexto, da situação e da 

cultura em questão. “A deficiência é uma das características humanas e sempre 

esteve presente na história da humanidade, primeiramente vista como moléstia que 

causava inquietação e isolamento” (FILHO e FERREIRA, 2013, p. 102). 

 
 
Os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os do 
Brasil, estão debatendo o nome pelo qual elas desejam ser chamadas. 
Mundialmente, já fecharam a questão: querem ser chamadas de “pessoas 
com deficiência” em todos os idiomas. E esse termo faz parte do texto da 
Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e 
Dignidade das Pessoas com Deficiência, a ser aprovada pela Assembleia 
Geral da ONU em 2004 e a ser promulgada posteriormente através de lei 
nacional de todos os Países-Membros. (Sassaki, 2011, p. 15) 

 

 

Esses movimentos sociais contribuíram para a criação de várias legislações 

especificas voltadas para as pessoas com deficiência, inclusive a deficiência 

intelectual, deste modo é considerável frisar sobre as últimas modificações 

efetuadas nas legislações que foram de grandes ganhos para este segmento. 

Em 2011 a lei nº 12.470 altera a lei nº 8.742/93 permitindo o elo entre a 

assistência social e o trabalho remunerado, reconhecendo que as pessoas com 

deficiência, que dispões de condições para trabalhar, possam ingressar no mercado 

de trabalho. Caso a pessoa com deficiência se insira no mercado de trabalho formal 

e seja beneficiária do Benefício de Prestação continuada - BPC, este será suspenso, 

mas se a mesma ficar desempregada, poderá solicitar o retorno do benefício sem 

necessitar passar por uma perícia médica novamente.  

Em relação a deficiência intelectual, as ações direcionadas para o 
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protagonismo das pessoas com esse tipo de deficiência passa a se expandir, por 

volta de meados da década de 1990. Segundo Filho e Ferreira (2013, p. 110), a 

APAE passa a observar e a se inserir nas novas tendências internacionais dos 

direitos humanos voltadas as pessoas com deficiência intelectual, atentando em 

estimular essas últimas tendências dentro do grupo de alunos, com as famílias e 

profissionais. Esse novo olhar da APAE foi bastante significativo, pois muitas 

pessoas com deficiência intelectual passaram a ser protagonistas de suas vidas, a 

ter mais independência, a promover a autodefesa de seus direitos e a lutar contra a 

discriminação.  

Nos anos 2000, aconteceram vários fóruns nacionais de auto defensores das 

pessoas com deficiência intelectual, esses fóruns tinham como pauta discutir ações 

que viabilizassem as pessoas com deficiência intelectual garantias constitucionais, e 

possibilitassem a participação destas em todos os segmentos da sociedade. Vale 

destacar que a maioria desses fóruns eram organizados por pesquisadores da área 

e familiares. (MOVIMENTO POLITICO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2011, 

p. 20).  

Com a Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual em 2004, o termo 

pessoa portadora de deficiência mental é substituído por deficiência intelectual, pois 

constatou-se que há um déficit no funcionamento do intelecto e não na mente, além 

disso, de acordo com Sassaki (2013, p.4), verificou-se que o termo “mental “ e 

“excepcionais”, não foram aderidos pelo próprio segmento, porque seu significado 

estava relacionado à anormalidade, e a mudança dessa terminologia foi uma 

conquista a qual vinha sendo questionada a muito tempo pelo movimento e se deu 

através das lutas de familiares e profissionais da área.  

De acordo com Filho e Ferreira (2013, p. 117) as propostas do movimento 

social das pessoas com deficiência podem ser encontradas no aparato jurídico da 

legislação brasileira. Segundo os autores, desde a Constituição Federal de 1988 até 

maio de 2012, foram 32 leis e 19 decretos, nas áreas da educação; saúde, 

assistência, inclusão, transporte, trabalho, direitos humanos; entre outros. Desta 

forma observa-se então que a contar com a promulgação da Constituição de 1988, a 

criação e efetivação de políticas públicas e legislações, possibilitaram melhorias na 

vida das pessoas com deficiência. Porém, apesar dessas conquistas, a garantia 

desses direitos ainda não envolve todo o segmento, no qual requisita de ações mais 

eficientes e junto a esses atores sociais. 
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3 A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 

MERCADO DE TRABALHO. 

 

3.1 Breve reflexão sobre a categoria trabalho 

 

O termo “trabalho” é utilizado de maneiras diversas. Ele pode ser uma 

atividade fatigante, uma forma de gastar energia, e também como sinônimo de 

emprego. (MONTÃNO; DURIGUETTO, 2010, p. 79). De acordo com Marx (1983, 

p. 149), a essência do trabalho proporcionou que o homem obtivesse consciência 

e se transformasse como um ser social, pois este se relaciona diretamente com a 

natureza a fim de providenciar a sua subsistência e necessidades.  

“O homem é um ser que pensa, transformando a si próprio, ao outro, e a 

sua natureza, é um ser que constitui relações, portador de potencial próprio, mas 

que muda no percurso da história”. (MARX,1983, p.152). Desta maneira, o homem 

transforma a natureza e a si próprio quando este faz a mediação entre a natureza, 

os instrumentos e os meios de trabalho.  

 Marx (1983, p.50) afirma que os homens se diferenciam dos animais por 

produzirem seu meio de vida e ter a capacidade teleológica, ou seja, por poder 

projetar em sua mente aquilo que ele irá produzir. Desta maneira, trabalho é uma 

atividade teleológica de transformação da natureza.  

Antunes (2008, p. 32), ressalta que o homem que trabalha se transforma, 

pois ele subordina as forças da natureza ao seu domínio quando este interpõe-se 

na natureza, remodelando o objeto e atribuindo a este algo que almeja realizar. 

Lessa e Tonet (2011, p.26) partem do mesmo pensamento de Antunes quando 

afirmam que:  

 

O trabalho é o fundamento do ser social porque ao transformar a natureza, 
cria a base, também material, indispensável ao mundo dos homens. Ele 
possibilita que, ao transformarem a natureza, os homens também se 
transformem. E essa articulada transformação da natureza e dos indivíduos 
permite a constante construção de novas situações históricas, de novas 
relações sociais, de novos conhecimentos e habilidades, num processo de 
acumulação constante. 

 

Marx (1983, p. 49) usa como exemplo a abelha e o arquiteto para 

estabelecer a diferença entre o homem e o animal, afirmando que o arquiteto tem 
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a capacidade de imaginar em sua mente e concretizar a construção do objeto, 

enquanto a abelha comporta-se de maneira instintiva. Essa capacidade teleológica 

os diferenciam em relação ao significado do que é trabalho. 

 
Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a 
abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos 
favos de suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto 
da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de 
construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado 
que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, 
idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria 
natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele 
sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade ao qual 
tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. 
[...] os elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada 
a um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. (MARX,1983, 
p.149-150). 
 
 

Marx (1983, p.153) diz que o trabalho é a essência do homem, o qual faz 

parte da subjetividade humana. Segundo o autor, o homem só passa a existir 

através dele. O homem só é humano porque imprimi em todas as coisas a sua 

humanidade, e o trabalho é toda atividade humana que possibilita o sujeito de 

expressar a individualidade que a exerce, porém, expressar-se para o outro, 

apontando a sua singularidade e seu pertencimento ao grupo humano. O homem 

é um ser que forma relações, que possui potencial próprio, mas que se transforma 

no percurso da história. 

 Antunes (2004, p.136) segue a mesma linha de pensamento de Marx 

quando afirma que o trabalho se compõe como categoria intermediária que 

proporciona o salto ontológico das formas pré-humanas para o ser social, deste 

modo, o trabalho encontra-se no núcleo do processo de humanização do homem. 

Assim percebe-se que trabalho tem como particularidade a mudança fundamental 

social do ser humano. Desta forma, o trabalho é o ponto inicial para a 

humanização do ser social, além de ser condição para sua existência.  

 

O trabalho é, portanto, um momento efetivo de colocação de finalidades 
humanas, dotado de intrínseca dimensão teleológica. E, como tal, mostra-se 
como uma experiência elementar da vida cotidiana, nas respostas que 
oferece aos carecimentos e necessidades sociais. Reconhecer o papel 
fundante do trabalho na gênese e no fazer-se do ser social nos remete 
diretamente à dimensão decisiva dada pela esfera da vida cotidiana, como 
ponto de partida para a generacidade para – si dos homens. (ANTUNES, 
2001, p.168).  
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A partir do século XVIII, com o surgimento e consolidação da sociedade 

capitalista, o trabalho tem sua essência ontológica modificada a partir do momento 

em que o homem descobre que ele pode explorar o outro através deste. 

Consequentemente, a maior marca do capitalismo é a transfiguração dos meios 

de uso em meios de troca, de maneira que a partir daí os detentores dos meios de 

produção consigam extrair, por meio da exploração da força de trabalho, cada vez 

mais lucros. Logo, o trabalho se submete ao capital, deixando de ser um 

instrumento indispensável para a realização das necessidades humanas, e torna-

se um mecanismo de satisfação do capital. Isso gera um processo de alienação 

que acaba degradando o trabalho. 

Consoante Marx (1983, p. 159), na sociedade do capital o processo de 

trabalho é definido como cunho de consumo da força de trabalho imposta pelo 

capitalista, e não como resultado da produção de valores de uso para o coletivo. 

Para o autor, o trabalhador efetua seu trabalho subjugado a uma relação de 

dominação por parte do capitalista, em que, todo o material produzido por ele 

pertence ao capitalista, já que este último comprou sua força de trabalho.  

Marx (1983, p. 159-160) afirma que o indivíduo que vende sua força de 

trabalho, realiza seu valor de troca e aliena seu valor de uso, ele não pode ter um, 

sem se desfazer do outro. Desse modo, o trabalho se transforma em mercadoria a 

qual passa ser comercializada.  

Marx e Engels (2007, p. 12), ao analisar o advento da divisão do trabalho 

no percorrer da humanidade, destacaram que este é permeado de um 

desenvolvimento histórico. A evolução da divisão do trabalho aconteceu de forma 

gradual, sendo que inicialmente essa divisão baseava-se no gênero. Depois houve 

a divisão entre cidade e campo. 

 
A divisão do trabalho no núcleo de uma nação cria a separação entre 
trabalho industrial e comercial de um lado, e trabalho agrícola de outro. 
Assim, causando a separação entre a cidade e o campo, e a oposição de 
seus interesses. Seu desenvolvimento porvindouro leva à separação do 
trabalho comercial e do trabalho industrial. Ao mesmo tempo, pela divisão 
do trabalho no interior dos diferentes ramos constata-se, por sua vez, o 
desenvolvimento de diversas subdivisões entre os indivíduos que cooperam 
em trabalhos determinados (MARX E ENGELS 2007, p. 12). 
 

Conforme as transformações ocorridas no decorrer da história desde as 

comunidades primitivas até à solidificação do modo de produção capitalista, a 

divisão do trabalho acaba separando o trabalho manual do trabalho intelectual. De 
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acordo com Marx e Engels (2007, p.12) o trabalho estava ligado a classe 

dominante no ponto de vista intelectual, já a classe dominada ficava com o 

trabalho braçal, forçado, que demandava mais vigor físico. Refletindo sobre o que 

o autor ressalta, observa-se que nos dias atuais ainda funciona este modelo. 

Segundo Castel (1997, p. 22-24), o processo de constituição do trabalho é 

um eixo que estrutura as relações sociais no sentido de configuração da 

identidade social e de integração comunitária dos indivíduos. Para ele, o trabalho 

proporciona um suporte singular na estrutura social porque ele simboliza a 

inserção dos sujeitos em uma zona de integração entre os indivíduos, e também 

de segurança, consistindo em que o autor denomina como zonas de coesão 

social.  

O trabalho assalariado transforma-se no eixo das relações sociais em 

termos de composição da identidade cultural dos sujeitos. Pode-se afirmar, com 

base no pensamento do autor que, através do assalariamento o trabalho passa a 

garantir um leque de direitos e proteções contra os riscos sociais, e possibilita a 

ampliação da vida social, por meio do acesso ao consumo, ao lazer, à educação, 

dente outros. 

Em concordância com Castel (1997, p. 22-24), Giddens (2005, p.306) afirma 

que, é importante que o indivíduo tenha um emprego para que a sua autoestima seja 

mantida, embora que as relações de trabalho não sejam equivalentemente 

prazerosas, e as tarefas sejam rotineiras, o trabalho busca representar um elemento 

estruturante no ciclo das atividades diária das pessoas e na sua formação 

psicológica.  

Assim como Giddens, Giordano (2000, p.56) afirma que o trabalho se define 

como uma atividade de caráter social, seu significado ultrapassa a função de 

subsistência, assumindo o lugar essencial como atividade humana e como 

realidade social, por conta da sua importância na vida das pessoas. 

 

Nas sociedades tradicionais, o trabalho que não fosse agrário implicava o 
domínio de um ofício, e o trabalhador normalmente realizava todos os 
aspectos da produção, do início ao fim. Com o progresso da produção 
industrial moderna, a maioria dos ofícios tradicionais desapareceram 
completamente, sendo substituída por habilidades que fazem parte de 
processos de produção de maior escala. A sociedade moderna também 
testemunhou uma mudança na localização do trabalho. Antes da 
industrialização, a maior parte do trabalho ocorria em casa. (GIDDENS, 
2005, p. 309). 
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Conforme Giddens (2005, p. 310) desde o século passado a realização do 

homem está vinculada ao trabalho, pois este além de garantir a subsistência do 

indivíduo, garante também a humanização, a utilidade social, a autoestima e a 

interação social. Giordano (2000, p.58) contempla-se com o pensamento de 

Giddens quando diz que o trabalho é atividade de caráter social em que seu 

significado ultrapassa a função de subsistência. Assim pode-se afirmar que o 

trabalho adquire uma posição relevante como atividade humana e como realidade 

social, em virtude de sua significância na vida dos indivíduos, sendo, inclusive, 

uma ponte para a inserção social e incentivo na disposição da vida cotidiana. 

Antunes (2001, p.144) também ressalta que a busca de uma vida provida 

de sentido a partir do trabalho possibilita que seja explorado conexões que são 

decisivas entre o trabalho e liberdade. Essa afirmação deixa obvio que o trabalho 

é algo fundamental na produção de cada indivíduo. Logo, percebe-se que o 

trabalho possui a essência de atender as necessidades do homem desde os 

prelúdios da humanidade, se mostrando substancial para a sua existência. 

Segundo o autor, o trabalho é o meio de subsistência de cada sujeito, e mesmo 

com as condições de precarização do trabalho, este sujeito se realiza através 

deste.  

De acordo com Freitas (2007, p. 87) na sociedade atual, ser trabalhador 

representa um valor e constitui um ideal do eu para a maioria das pessoas, por 

isso o desemprego, a aposentadoria ou algum fator que compõe parte do “saber 

ser trabalhador” além de provocar a precariedade da sobrevivência material, 

fazem a “alma sofrer”, pois é como se a pessoa se sentisse incapaz, inútil ou fora 

dos padrões 

Assim, podemos afirmar que o trabalho é um meio de inserção social, nele, o 

ser humano interage com o outro e com a sociedade, pois é no trabalho em que as 

pessoas preenchem a maior parte de seu tempo, comparado a outras atividades, 

além disso, ele pode proporcionar ao indivíduo realizações na vida profissional e 

pessoal.  

Ao mencionar a categoria trabalho nesta pesquisa, refiro-me como objeto de 

transformação social, fator importante, e decisivo na vida dos pesquisados, e não 

somente na concepção de Marx como geração de riqueza. 
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3.2. As pessoas com deficiência intelectual: A inserção no mercado de 

trabalho a partir do Laboratório de Inclusão. 

 

O Laboratório de Inclusão tem como objetivo gerar emprego e renda para 

pessoas com deficiência e vulnerabilidade social, além de possibilitar um espaço 

de orientação e de conscientização desses sujeitos de si mesmo e de suas 

carências. Ao longo do processo de empregabilidade, acontece uma seleção 

fundamentada nas competências individuais do candidato e em suas habilidades 

profissionais. Leva-se em consideração também a deficiência e a vulnerabilidade 

social como uma particularidade pessoal, porém isso não é um fator decisivo para 

a contratação. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2017, p.29). 

O quadro de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social do 

Laboratório de Inclusão é composto por funcionários públicos, colaboradores e 

estagiários universitários. Esses sujeitos são orientados e avaliados pelo 

Laboratório a fim de serem incluídos no mercado de trabalho. Cada indivíduo 

possui um Plano de Crescimento Individual (PCI) que é construído juntamente 

com a equipe técnica, em que a partir deste ele é encaminhado para capacitação 

ou para vagas dentro e fora da STDS. (LABORATÓRIO DE INCLUSÃO, 2017. 

p.29 ). 

Abaixo segue o quadro geral de pessoas que foram inseridas no mercado 

de trabalho através do laboratório de inclusão dando destaque a deficiência 

intelectual, foco desta pesquisa. 

 

 

QUADRO GERAL DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

2004 – 2016 

Deficiência Quantidade Auditiva (não oralizados) 11 

Auditiva (oralizados) 7 

Física (mobilidade reduzida) 28 

Física (nanismo) 5 

Física (paraplegia e tetraplegia) 10 
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Mental (retardo) 6 

Mental (retardo e doença) 14 

Visual (baixa visão) 6 

Visual (cegueira total)  16 

Total  103 

Fonte: Laboratório de Inclusão, 2007. 

 

Observa-se no quadro acima que no decorrer de doze anos foram inclusas 

no mercado de trabalho e acompanhadas pelo Laboratório de Inclusão vinte 

pessoas com deficiência intelectual. Já em relação ao número geral de estagiários 

com deficiência de nível médio do projeto “Primeiro Passo” foram inclusas trinta 

pessoas entre os anos de 2008 a 2015 conforme podemos observar no gráfico 

abaixo:  

 

 

Fonte: Laboratório de Inclusão, 2017. 

 

Em 2015 todas as bolsas de estagiários do ensino médio do projeto 

“Primeiro Passo” foram cortadas pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 

Social. Vale destacar que o número de pessoas com deficiência intelectual 

inseridas no projeto foi relevante, ficando apenas atrás da deficiência visual. 

VISUAL - 11

MENTAL - 9

AUDITIVA - 7

FÍSICA - 3

DEFICIÊNCIA/QUANTIDADE
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Em relação ao número de pessoas com nível superior que foram inclusas 

pelo Laboratório de Inclusão no mercado de trabalho entre os anos de 2004 até 

2017, o número de pessoas com deficiência mental foi o menor em relação as 

outras deficiências.  

 

 
Fonte: Laboratório de Inclusão, 2017. 

 

Ao observar o gráfico acima o qual mostra o número de pessoas com deficiência 

de nível superior incluídas no mercado de trabalho através do Laboratório de 

Inclusão, percebe-se que as pessoas com esse tipo de deficiência específica, têm 

mais dificuldades de ingressar no ensino superior, geralmente a concluindo 

apenas o ensino médio. 

Na Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade, a participante Frida, 46 

anos, a qual possui deficiência intelectual, chegou a cursar até o segundo 

semestre do curso de turismo, mas foi estimulada pela família a desistir porque ela 

poderia frustra-se caso não conseguisse termina-lo. 

No próximo tópico será discutido como a Oficina Apreendendo a Viver com 

Acessibilidade influencia na inclusão e empregabilidade da pessoa com deficiência 

intelectual no mercado de trabalho. 

 

 

Física  - 18Visual - 8

Auditiva- 5

Mental - 3

DEFICIÊNCIAS/QUANTIDADE
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3.3 A oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade – A.V.A.: 
Especificidades do emprego voltado para as pessoas com deficiência 
intelectual.  
 

 A pessoa com deficiência intelectual possui bloqueios ou atraso em seu 

desenvolvimento neurológico, os quais podem comprometer suas funções 

intelectuais, seu desenvolvimento e comportamento. Segundo Mantoan (1997, 

p.62) Isso pode afetar na forma em que esses indivíduos se colocam no contexto 

social, por isso, em algumas situações essas pessoas precisam de auxílio para 

que as dificuldades resultantes desta deficiência sejam diminuídas.  

Neste sentido, visando um melhor desempenho destas pessoas no 

mercado de trabalho o Laboratório de Inclusão decidiu desenvolver algumas 

práticas com esses sujeitos. Assim, foi criada em março de 2008 uma oficina 

chamada “Aprendendo a Viver com Acessibilidade” – AVA., este nome diz respeito 

à ideia de que é necessário conviver com a própria dificuldade e necessidade de 

acessibilidade inerente à deficiência, seja ela qual for.  A oficina surgiu com o 

objetivo de se empenhar às pessoas com deficiência intelectual que foram recém-

admitidas na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Já existia no 

Laboratório de Inclusão oficinas e projetos voltados para as outras deficiências 

como a física, auditiva e visual, porém o laboratório percebeu a necessidade de ter 

uma nova oficina que fosse voltada para esta deficiência específica. 

Gradualmente, foram se inserindo na Oficina AVA. pessoas com deficiência 

intelectual, inclusive, vindas de demais instituições as quais também se 

empenhavam com a inclusão social. Com o aumento da demanda, e assim dos 

direcionamentos que deveriam ser tomados, o Laboratório de Inclusão teve a 

necessidade de formar duas turmas, uma para o período da manhã e outra para o 

período da tarde. 

 Pela manhã, acontecia a AVA. voltado para as pessoas com deficiência 

intelectual que já estavam inseridas no mercado de trabalho, e a tarde, seria a 

AVA voltada para pessoas que ainda não se encontravam incluídas no mercado 

de trabalho, mas que almejavam esta inclusão. O foco inicial da oficina era 

pontuar aspectos da vida pessoal, avançando para as questões voltadas ao 

mercado de trabalho.  



54 

 

Devido à ausência de teoria própria da área, a oficina foi fundamentada em 

uma metodologia prática experimental, com base nas ações práticas, analisando 

as demandas e peculiaridades inerentes da deficiência intelectual. 

 Com o tempo, houve o progresso na contratação de pessoas com 

deficiência intelectual dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, 

gerando, consequentemente, o aumento do número de pessoas participando da 

oficina. Desta forma, o Laboratório de Inclusão, por ter uma estrutura de espaço 

pequena, precisou selecionar os interessados em participar da oficina AVA, pois 

não teria como contemplar a todos. Com isso, o Laboratório de Inclusão passou a 

selecionar as pessoas com deficiência intelectual que desejassem fazer parte da 

oficina, realizando uma entrevista.  

Eram priorizados os indivíduos que externassem interesse em trabalhar, e 

estes necessitariam ter um perfil que conseguisse ser aprimorado e incluído no 

mercado de trabalho.  As pessoas que não possuíam o perfil do Laboratório eram 

direcionadas para outras instituições parceiras, como a Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE, a qual também desenvolvia atividades voltadas 

para as pessoas com deficiência intelectual, na área da inclusão no mercado de 

trabalho. 

 Hodiernamente, a oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade (AVA) visa 

capacitar jovens e adultos com deficiências, transtornos e síndromes diversas na 

área mental para a inclusão destes no mercado de trabalho, proporcionando a essas 

pessoas uma aprendizagem no âmbito do desenvolvimento cognitivo, social e 

cultural, estimulando ao máximo suas habilidades, e visando elevar o nível de 

conscientização e criticidade de cada participante. 

 A oficina acontece semanalmente todas as terças feiras, no período da 

manhã, com jovens que tem interesse em adentrar ao mercado de trabalho e a tarde 

com jovens e adultos que já estão inseridos em atividades laborativas. Ao todo são 

22 participantes beneficiados pela oficina e por capacitações e cursos externos. A 

AVA possui um planejamento semestral e utiliza recursos audiovisuais, musicais, 

teatrais, práticos, psicopedagógicos e humanos. Além de embasamento científico, 

em que os facilitadores escrevem um relatório sobre a oficina do dia articulando com 

textos acadêmicos, e também são incentivados a produzir artigos científicos, 

participar de palestras, encontros, seminários, cursos e apresentação de trabalhos 

sobre inclusão. Atualmente a AVA é facilitada por uma pedagoga, a qual é 
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coordenadora da oficina, uma estagiária de psicologia e dois estagiários de serviço 

social.   

Os temas discutidos são assuntos voltados para a empregabilidade e também 

de interesses dos participantes, como lei da inclusão, cotas, benefícios sociais, 

sexualidade, noções básicas de higiene e economia, ética e mercado de trabalho, 

estatuto da pessoa com deficiência, empreendedorismo, família, dentre outros.  

No segundo semestre de 2016 os facilitadores da AVA, juntamente com a 

equipe do Laboratório de Inclusão decidiu organizar um encontro com os pais, 

familiares e responsáveis dos participantes.  O objetivo da reunião era aproximar as 

famílias do trabalho praticado pelos facilitadores da oficina e pela equipe do 

Laboratório de Inclusão. Na data de 02 de agosto de 2016, aconteceu o I Encontro 

que reuniu todos os pais, familiares e responsáveis de cada participante da oficina. 

Neste dia, foram apresentados o projeto da oficina AVA, seu intuito, e os resultados 

obtidos através desta, além de fotografias e vídeos das atividades desenvolvidas 

pelos participantes. A equipe percebeu a necessidade do encontro durante o 

preenchimento de novas fichas de anamnese de cada participante do grupo para o 

ano vigente.  Conforme ressalta Lima, et al (2016, p. 4-6):  

 
Observamos que algumas pessoas, mesmo que estivessem em níveis de 
inteligência e raciocínio bastante avançados, com boa capacidade 
intelectual e laborativa, estavam sendo, de certa forma, prejudicadas pelos 
familiares. Por mais que fossem estimulados, durante as oficinas, a ter 
iniciativa, autonomia e conviver bem com suas dificuldades intelectuais, em 
casa continuavam sendo superprotegidos. Percebemos que eles eram 
capazes de, por exemplo, conversar sobre política, entender vídeos mais 
complexos e reflexivos, criar amizades com facilidade e ensinar informática 
– inclusive, um deles, fizera até o segundo semestre de uma graduação. 
 
 

Na oficina AVA, se discute sobre empregabilidade e todos os assuntos 

ligados direta ou indiretamente a isso. Além de outros temas como higiene, 

deficiência, mentira, qualidade de vida, sexualidade, assédio, autonomia, 

relacionamentos interpessoais, autocontrole, impaciência e raiva ansiedade. Tudo 

a partir de uma demanda específica. Por isso, segundo Lima et al (2016, p. 5) é 

fundamental que a família também contribua em casa para dar continuidade às 

reflexões que são trabalhadas com os participantes, pois se houver muita 

discordância entre o que eles ouvem no grupo e o que acontece no ambiente 

familiar, o trabalho pode ser afetado e distorcido. 
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O “I Encontro com os Pais, Familiares e Responsáveis” trouxe avanços 

significativos, pois logo depois da reunião, alguns participantes da oficina AVA 

passaram a agir de forma mais empoderada, autônoma, além de que houve 

progressos relacionados à empregabilidade de alguns integrantes. Os familiares 

também se aproximaram e passaram a ter mais contato com o Laboratório de 

Inclusão. 

Por conta disso os facilitadores da oficina AVA, juntamente com a equipe do 

Laboratório de Inclusão, promoveu o “II Encontro de Familiares da Oficina 

Aprendendo a Viver com Acessibilidade (AVA) tendo como tema “Meu filho tem 

deficiência e trabalha: que importância isso tem”?”. Visando orientar sobre o apoio 

da família no processo de empregabilidade dos integrantes da oficina. Essa 

reunião também foi muito produtiva, pois foi repassado aos familiares que uma 

pessoa com deficiência que se encontra em um nível de empregabilidade, ela não 

deve ser vista como incapaz ou inferior, pelo contrário, ela deve ser estimulada a 

ter interesse, iniciativa, dedicação, responsabilidade e qualificação profissional. 

 

3.4. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: A 

perspectiva da família a partir da experiência da oficina Aprendendo a Viver 

com Acessibilidade. 

 

O presente tópico abordará as entrevistas realizadas com familiares de pessoas 

com deficiência intelectual que participam da Oficina AVA, para entender como 

percebem a inclusão destes no mercado de trabalho.  

Conforme discutido no segundo capítulo desta pesquisa, a família é o primeiro 

universo de relações sociais, e quando se trata de uma pessoa com deficiência 

intelectual, a família se torna essencial para o crescimento e desenvolvimento desta.  

Ao perguntar quais atitudes foram tomadas pelos pais ou familiares para 

desenvolver a autonomia, independência, autoestima, responsabilidade e 

maturidade na fase infanto-juvenil, é relevante destacar as seguintes respostas: 

 

Eu sempre procurei incentivá-la a arrumar seu quarto, tomar banho só, se 
arrumar só, não receber nada de estranho, ir ao mercantil, porém eu 
sempre observando. Tenho medo que ela cozinhe. (Entrevistada 1, genitora 
de Heller,) 
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Quando minha filha nasceu, recebemos o diagnóstico de que ela era 
limítrofe, estava no limite de normal e anormal, por isso ela cresceu com a 
gente cercada o tempo todo de cuidados. E, hoje, vendo o exemplo das 
palestrantes – que apesar de tudo enfrentam as dificuldades, criando filhos 
e trabalhando – vou sair daqui com uma nova visão sobre a minha filha. 
Enxergo ela agora de outra maneira. (SIC). Na fase escolar chegou a 
ingressar em uma instituição de ensino superior até que percebeu que não 
ia adiante e pediu para parar (Entrevistado 2, genitor de Frida). 
 
 
Acredito que temos muita responsabilidade em tudo isto, foi muito poupada, 
tiramos muito a capacidade dela, talvez tiramos muitas oportunidades. 
(Entrevistada 3, genitora de Frida). 
 

 
 

Percebe-se nos relatos a superproteção. De acordo com Lima et al (2016, 

p.6), os pais superprotetores, não se dão conta que estão prejudicando os próprios 

filhos, pelo contrário, na muitas vezes são os mais interessados no bem-estar deles. 

Estes pais almejaram um estilo de vida para os seus filhos, antes mesmo que estes 

nascessem, porém muitas vezes se veem frustrados ou enlutados pela perda da 

criança que queriam que fosse saudável. Podemos verificar isso no relato abaixo: 

 
Demos a ele assistência médica, colégios especiais na sua adolescência, 
psicólogos, tudo que era possível para superar a deficiência, pelo menos 
em relação ao raciocínio, a sua dificuldade maior de evolução foi o 
problema de raciocínio. Mas me sinto feliz, embora ele não tenha evoluído, 
mas meu filho é feliz. (Entrevistado 4, genitor de John). 

 
É importante destacar que os participantes da oficina AVA possuem pais 

idosos, o que é relevante frisar que há 30, 40 anos, eles conceberam filhos que 

foram julgados pela sociedade como incapazes, rotulados de maneira pejorativa, o 

que contribuiu para determinar seu destino pela forma de pensar da sociedade. 

Conforme Soares (2009, p.43): 

 
Quando a deficiência é usada para assinalar a pessoa, esse termo pode ser 
usado de forma discriminatória e injusta. Diante de uma pessoa com 
deficiência física ou motora, sensorial ou mental, as pessoas vivem 
sentimentos contraditórios: desde a repulsa até a compaixão. Perante os 
diferentes – os que apresentam um desvio de relacionamento social ou 
comportamental – as sociedades sempre viveram um misto de fascínio e 
rejeição). 

 

Ao perguntar a família qual o tipo de deficiência tem o seu filho ou parente foi 

percebido que alguns familiares tiveram dificuldade de detectar ou aceitar a 

deficiência do seu ente familiar. A genitora e irmã de Stephen descordaram sobre a 

deficiência dele ser paralisia cerebral ou retardo mental. Pais de outros participantes 
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enfatizaram que os filhos tinham somente uma dificuldade de coordenação motora 

ou a dificuldade com matemática como forma de amenizar a doença.  

Ao indagar sobre o objetivo geral desta pesquisa que é saber qual a 

perspectiva que a família tem em relação a inclusão de pessoas com deficiência 

intelectual no mercado de trabalho, obteve-se respostas variadas em relação ao 

tema, as quais citarei aqui em pequenos recortes.  

De acordo com Dejours (1994, p.24) o trabalho é uma atividade que ajuda na 

descarga psíquica do ser humano, sendo um dos responsáveis tanto pela 

manutenção da saúde e também das doenças dos trabalhadores.  Para o autor, 

cada pessoa tem suas vias privilegiadas de descargas psíquicas, alguns indivíduos 

mantêm seu equilíbrio através de vias motoras e outros por via mental. Os sujeitos 

que não conseguem despejar sua energia psíquica ele tende a descarrega-la 

através do desalinho de suas funções somáticas.  

Quando o trabalho possibilita diminuir a carga psíquica por meio de vias de 

descargas mais aptas às necessidades do ser humano, ele se constitui em um 

grande agente mantenedor de saúde mental. Ao perguntar para a família se ela 

considera importante que seu filho ou parente esteja inserido no mercado de 

trabalho obtivemos as seguintes respostas que condizem com o pensamento do 

autor: “A inclusão no mercado de trabalho é importante para o desenvolvimento 

intelectual de meu filho”. (Entrevistado 4, genitor de John). 

 
Considero importante ele ser inserido no mercado de trabalho por que ele 
aprende cada vez mais, a mente não pode ficar parada. [...] Sempre 
incentivei ele a trabalhar, quando ele tinha 12 anos o levei para trabalhar 
comigo em um restaurante e o ensinei a fazer tarefas domesticas. 
(Entrevistada 5, Genitora de Beethoven). 

 
 

Consoante Antunes (2001, p. 139) o trabalho é considerado uma atividade 

mediadora, encontrado entre a esfera da necessidade e a esfera da realização 

desta; quando o trabalho intervém como mediação entre necessidade e satisfação 

imediata, acontece um ganho do comportamento consciente sobre a mera 

espontaneidade do instinto biológico.  

A entrevistada 2, genitora de Frida, demostra isso em seu relato afirmando 

com o pensamento do autor: “Considero importante que ela esteja inserida no 

mercado de trabalho porque ela tem muito desejo, só depende em que, ou onde”.  
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A entrevistada 1, genitora de Heller, também afirma “Acho importante ela trabalhar 

porque ela quer muito, ela tem muita vontade de comprar as coisas dela”. 

Ainda seguindo o pensamento dos autores acima sobre trabalho poder 

proporcionar um melhor desenvolvimento na vida dos sujeitos, foi indagado a uma 

mãe e a um amigo próximo de dois participantes da oficina Aprendendo a Viver 

com Acessibilidade que estão inseridos no mercado de trabalho, quais os tipos de 

mudanças que foram percebidas no dia a dia depois da entrada destas pessoas 

na rotina de trabalho. Obteve-se as seguintes respostas: 

 

Ele melhorou a dicção, interagiu mais socialmente, se tornou mais 
responsável e passou a ter mais compromisso, melhorou sua autoestima, 
passou a fazer uso do seu dinheiro sozinho, sabendo inclusive dominar seu 
salário, aprendeu a ter noção de preço, aprendeu a andar sozinho, inclusive 
pegar ônibus. (Entrevistado 6, amigo próximo de Albert). 
 
Ele melhorou na autoestima, a ter sonhos para o futuro, tem atitudes e 
discursos que mostram que ele está mais comprometido e responsável com 
as coisas, melhorou na sua interação com as pessoas, melhorou na fala, 
inclusive ele dá palestras. Ele também aprendeu a se orientar pela cidade e 
a andar sozinha, embora eu fique um pouco receosa ainda com isso. Ele 
aprendeu a ter noção de preços, mas ainda faz uso do dinheiro 
acompanhado por mim. (Entrevistada 5, genitora de Beethoven). 
 

 

Assim percebe-se que o trabalho pode proporcionar e trazer mais qualidade 

de vida para as pessoas com deficiência intelectual, oportunizando a interação 

entre a sociedade e estes indivíduos, inclusive possibilitando um melhor 

desenvolvimento em suas atividades rotineiras, como a sociabilidade, autonomia, 

expressão, apresentando várias qualidades escondidas, potencialidades, além de 

se poder aumentar a sua expectativa de vida. 

 Entende-se assim, segundo Freitas (2007, p. 88) que o trabalho na 

sociedade capitalista está carregado de contradições e conflitos, porém ele é 

fundamental na vida do homem, tornando a satisfação e bem-estar do trabalhador 

um objetivo a ser atingido. Freitas ainda considera que o trabalho é uma dimensão 

relevante na vida das pessoas com deficiência, pois proporciona o 

desenvolvimento pessoal na vida do indivíduo. 

Outro fator importante a ser ressaltado em relação a inclusão de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho na visão dos familiares é o preconceito. 

Das 8 pessoas entrevistadas 6 responderam que o preconceito é um dos maiores 

fatores que dificultam o acesso da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. 
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Conforme Heller (2000, p.44) se o preconceito gera o fracasso pessoal, ele limita 

as potencialidades do indivíduo, e assim, impede que este viva em sua plenitude 

possível. 

Podemos confirmar nos relatos: “O preconceito dificulta muito” (Entrevistada 

1, genitora de Heller). “Os empregadores regram bem, são preconceituosos, não 

dispõe de tempo para treinar bem as pessoas” (Entrevistado 2, genitor de Frida). 

“O preconceito, o egoísmo social, que geram a má inclusão do deficiente” 

(Entrevistado 4, genitor de John). “O preconceito é terrível” (Entrevistado 6, amigo 

próximo de Albert). “A grande discriminação que é o preconceito” (Entrevistada 7, 

genitora de Stephen). “A implementação das políticas, o preconceito, os estigmas, 

e até mesmo a família, que as vezes imagina que isso não é possível” 

(Entrevistada 8, irmã de Stephen).  

A última fala da entrevistada 8 é interessante para trazer a reflexão sobre o 

preconceito dentro da própria família. Essa entrevistada tem um olhar que vai 

além dos demais, observando que a família também pode prejudicar no processo 

de inclusão do seu familiar rompendo com o caráter da violência simbólica de que 

aquele indivíduo não se perceba como capaz. Conforme Bourdieu (2002, p.34):   

 

A violência simbólica se fundamenta por meio do consentimento que o 

dominado não pode deixar de conceder ao dominador (logo, à dominação), 

uma vez que ele não dispõe para pensá-lo ou pensar a si próprio, ou 

melhor, para pensar sua relação com ele, senão de instrumentos de 

conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo senão a forma 

incorporada da relação de dominação, mostram esta relação como natural; 

ou, em outros termos, que os esquemas que ele mobiliza para se perceber 

e se avaliar ou para perceber e avaliar o dominador são o produto da 

incorporação de classificações, assim naturalizadas, das quais seu ser 

social é produto. 

 

 Logo, alguns familiares por acreditarem que seu parente possui uma 

deficiência e por isso não tem capacidade suficiente de trabalhar exercem seu 

poder de dominação, sendo que se a pessoa com deficiência for estimulada desde 

cedo, for capacitada para isso, possa ser que ele consiga esta inclusão, pois o 

incentivo da família é muito importante para que isto aconteça. 
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 Conforme Lima et al (2016, p.9) o preconceito, a desinformação e as forma 

como os familiares percebem e superprotegem seus familiares com deficiência 

intelectual causam efeitos retrógrados, impedindo inclusive que este individuo com 

deficiência se perceba como capaz e acabe naturalizando isso.  

A respeito do entendimento dos sujeitos da pesquisa sobre as legislações 

sociais, trabalhistas, previdenciárias e outras voltadas à pessoa com deficiência, 

foi percebido que entrevistados, em sua maioria, não compreendem as legislações 

típicas que dispõem sobre direitos das pessoas com deficiência, de 8 

entrevistados apenas 2 responderam que sim, e 1 apenas especificou que 

conhece a Lei Orgânica de Assistência Social. Sobre conhecerem a lei da inclusão 

da pessoa com deficiência, 4 responderam que não, 1 não respondeu e 3 

disseram que sim.  

De acordo com Sassaki (1997, p.152) as legislações sociais conforme o 

passar dos anos, necessitam ser reformuladas, em prol do contexto social está em 

constante processo de transformação, juntamente com à evolução ou não dos 

saberes sobre a pessoa com deficiência. 

Por fim, os entrevistados foram indagados sobre quais as expectativas que 

eles têm para o futuro de seu parente com deficiência. Aponta-se os seguintes 

relatos: “Eu desejo que ela entre no mercado de trabalho porque ela deseja muito” 

(Entrevistada 1, genitora de Heller). “Minhas expectativas é que ela se desenvolva 

mais de acordo com a sua limitação” (Entrevistado 2, genitor de Frida). “Minha 

expectativa é que sua inclusão esteja num futuro bem próximo” (Entrevistado 5, 

genitor de John). “Quero que promovam a inserção social e autonomia dele” 

(Entrevistada 8, irmã de Stephen).  

De acordo com o que foi revelado nas entrevistas, observa-se que os 

sujeitos pesquisados, apesar de manifestarem sentimentos ligados a 

superproteção, almejam a inclusão de seus familiares com deficiência no mercado 

de trabalho, pois de alguma forma, possui a ciência de que o trabalho poderá 

proporcionar a esses indivíduos uma melhor qualidade de vida e interação social. 

(Para Matos, 2009, p. 8) 

 
O trabalho exerce um efeito reabilitador, na medida em que contribui para o 
aumento da autoestima pessoal. Em contrapartida, a ausência da 
possibilidade do trabalho para a pessoa com deficiência aumenta sua 
exclusão, acentuando sua subordinação aos outros, esmaecendo a própria 
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identidade, tornando-o aquele que precisa sempre da voz do outro para se 
fazer ouvir.  

 

Nessa percepção nota-se que os familiares reconhecem o Laboratório de 

Inclusão da STDS – Ceará como um meio primordial para a efetivação dos 

direitos, e inclusão do seu familiar que possui a deficiência intelectual no mercado 

de trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Através da pesquisa realizada, foi percebido que com as transformações 

sociais os conceitos em relação à pessoa com deficiência intelectual foram se 

modificando ao longo da história. Essa deficiência específica, em um contexto geral, 

conseguiu superar alguns estigmas através de constantes lutas feitas por familiares 

e movimentos sociais.  

Observa-se que com a Constituição Federal de 1988, e com a lei 8213/1991, 

mais conhecida como lei de cotas, as pessoas com deficiência intelectual tiveram 

mais visibilidade e oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, cabe como 

exemplo o próprio lócus da pesquisa, aonde as pessoas com deficiência intelectual 

vêm ganhando seu espaço e desconstruindo vários paradigmas embutidos no 

pensamento social. 

Contudo, vale destacar, que embora tenha havido um avanço na realidade de 

vida dessas pessoas através destas legislações, estas não garantem a inclusão, 

processo em que a empresa que deve se adequar as necessidades da pessoa com 

deficiência, o que ainda é um desafio para estes sujeitos, pois no imaginário social 

ainda existe muitos estigmas que devem ser descontruídos e que são grandes 

barreiras na vida das pessoas com deficiência. Uma destas barreiras é o 

preconceito, e tem também a superproteção dos familiares que acaba dificultando o 

processo de inclusão das pessoas que pertencem a este segmento. 

Com base nisso, e nos estudos efetuados, notou-se que o Laboratório de 

Inclusão se atenta em ir além das obrigações legais, preocupando- se com a 

peculiaridade de cada sujeito, e desse modo desenvolvendo politicas inclusivas 

qualitativas. É desenvolvido e mediado pelo Laboratório de Inclusão, todo o 

processo de inclusão de pessoas com deficiência intelectual na Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará. Para isso, é realizada uma 
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oficina, designada de AVA, a qual motiva e capacita os colaboradores e servidores, 

que por uma singularidade da própria deficiência, precisam desta motivação e 

capacitação externa para que executem bem, de acordo com as suas limitações, 

suas atividades laborativas.  

No tocante, é relevante destacar que embora o Laboratório de Inclusão tenha 

contribuído para que haja uma inclusão qualitativa, foi percebido no decorrer da 

pesquisa que o nível de qualificação das pessoas com deficiência intelectual ainda é 

considerável baixo, o que dificulta o processo de inclusão destes indivíduos, e 

quando há, por falta de qualificação profissional, terminam ocupando cargos 

secundários, em sua maioria, desempenhando funções como atender ao telefone, 

entregar documentos, ajudar na copa, dentre outros.  

Logo, considera-se que para que haja de fato uma inclusão mais satisfatória 

das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, alguns fatores 

devem ser levados em consideração para desenvolver esse processo, como a 

melhoria na qualidade da educação, para que assim se tenha uma maior 

qualificação dos sujeitos que apresentam a deficiência intelectual. Observa-se que 

para que exista a ocupação de cargos melhores dentro do mercado de trabalho, é 

preciso também que as escolas possibilitem e assegurem condições de acesso à 

educação inclusiva para que as pessoas com deficiência intelectual sejam capazes 

de progredirem.  

Vale ressaltar que no decorrer desse estudo, foi notado que a família precisa 

estimular e acreditar mais no potencial do seu parente deficiente, para que de fato 

ocorra a inclusão qualitativa. Foi identificado também na análise documental que os 

familiares das pessoas com deficiência intelectual têm dificuldade de entender que é 

possível a autonomia do indivíduo com deficiência. Constatou-se que a família 

deseja a inclusão do seu ente familiar, mas ao mesmo tempo o superprotege a 

ponto de prejudicar o sujeito no seu processo de inclusão social, deixando este 

dependente, além de não estimular o seu potencial.  

Na pesquisa, os familiares frisaram que o preconceito é um dos maiores 

desafios para que ocorra a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, porém nenhum familiar que respondeu ao questionário citou a falta de 

capacitação profissional. Atualmente a falta de capacitação é um dos maiores 

fatores que impossibilitam a inclusão, inclusive em um cargo mais elevado. 
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Apesar disso, entende-se que a família não tem culpa de superproteger, ou 

subestimar o potencial do seu familiar com deficiência intelectual, pois o problema 

encontra-se na sociedade ainda carregada de estigmas e preconceito, a qual ainda 

não atende ao modelo de inclusão social necessário para que as pessoas com 

deficiência intelectual tenham uma melhor qualidade de vida. 

Por fim, acredita-se que esse estudo é relevante porque traz para o serviço 

social um novo leque de discursões, já que o tema “inclusão” ainda é pouco 

discutido na área. Além disso, é primordial o desempenho profissional do assistente 

social junto às pessoas com deficiência na garantia de direitos e viabilização de sua 

inclusão, pois este baseia-se no código de ética profissional de 1993, o qual tem 

como princípios a luta contra qualquer forma de preconceito e exclusão social; A 

defesa dos segmentos sociais vulnerabilidades e discriminados historicamente; O 

posicionamento em favor da equidade e justiça social; A defesa intransigente dos 

direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Assim, pretende-se que 

com esse estudo novas investigações possam surgir sobre esse tema tão relevante 

para a sociedade atual. 
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ANEXO 
 

A.b. Questionário para pais, familiares e responsáveis de pessoas com 

deficiência Intelectual. 

 

SOBRE VOCÊ 

1) Gênero: 

(   ) F 

(   ) M 

(   ) Outro 

2) Idade:____________ 

3) Qual sua escolaridade? 

(  ) Não alfabetizado 

(  ) Fundamental I 

(  ) Fundamental II 

(  ) Ensino médio 

(  ) Ensino especial 

(  ) Nível Superior Incompleto 

(  ) Nível Superior Completo 

4) Qual o seu parentesco com a pessoa que você veio representar? 

(  ) Pai 

(  ) Mãe 

(  )Outro __________ 

(Exemplo: tia, vizinho) 

SOBRE A PESSOA REPRESENTADA  

5) A pessoa representada por você possui qual tipo de deficiência? 

(  ) Física 

(  ) Auditiva 

(  ) Visual 

(  ) Intelectual ou mental   

6) Em caso de pessoa com deficiência intelectual, qual tipo? 

7) Qual a idade dele/dela? Qual o gênero? 

8) Qual a escolaridade da pessoa a qual você veio representar? 

(  ) Não alfabetizado 
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(  ) Fundamental I 

(  ) Fundamental II 

(  ) Ensino médio 

(  ) Ensino especial 

(  ) Nível Superior Incompleto 

(  ) Nível Superior Completo 

9) A pessoa a qual você representa: 

(  ) Já trabalhou 

durante:___________________ 

(  ) Trabalha atualmente 

(  ) Nunca trabalhou 

10) Se já trabalhou, em quais e quantas ocupações e lugares? 

11) Quais as suas expectativas para o futuro dele/dela? 

12) E com relação ao futuro, ele/ela: 

(  ) Quer e fala em trabalhar 

(  ) Não quer ou não pensa em trabalhar  

13) Na sua opinião, essa pessoa: 

(  ) Tem potencial para o trabalho 

(  ) Não tem potencial para o trabalho 

(  )Poderá ter potencial um dia, com capacitação 

(  ) Perdeu o potencial que já teve um dia 

(  ) Eu, como responsável, não quero que trabalhe.  

Justifique:_______________________________________ 

14) Você considera importante que ele/ela esteja inserido(a) no mercado de 

trabalho? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Justifique:_______________________________________ 

15) Você conversa com seu parente sobre exercer um dia alguma atividade de 

renda? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

Justifique:_______________________________________ 
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16) Se esta pessoa representada trabalha, quais tipos de mudanças para 

melhor você observou no dia a dia dela depois da entrada na rotina de 

trabalho? (Pode marcar mais de uma opção). 

(  ) Melhoras na dicção (fala)  

(  ) Mais interação social (amigos e conhecidos)  

(  ) Atitudes ou discursos que indiquem mais responsabilidade e compromisso  

(  ) Melhor autoestima  

(  ) Sonhos futuros  

(  ) Passou a fazer uso do seu dinheiro, acompanhado por alguém  

(  ) Passou a fazer uso do dinheiro sozinho  

(  ) Aprendeu a ter noções de preços  

( ) Aprendeu a se orientar pela cidade, tendo noções de espaço (sabe onde ficam 

sua casa, seu trabalho, escola, casas de familiares etc)  

( ) Aprendeu a andar sozinho pela cidade  

( ) Não notei melhoras aparentes 

17) Se você acompanhou o crescimento e a sua criação, durante o 

desenvolvimento dessa pessoa, reflita e responda: quais atitudes para 

desenvolver autonomia, independência, autoestima, responsabilidade e 

maturidade foram tomadas pelos pais ou responsáveis na fase infanto-juvenil 

dessa pessoa? 

18) Marque abaixo quais atividades essa pessoa desenvolve sozinha, sem que 

precisem pedir (Pode marcar mais de uma opção) 

(  ) Se higieniza (banho, unhas, barba, escovar dentes)  (  ) Se veste  

(  ) Se alimenta  

(  ) Sabe fazer a própria comida ou pelo menos algum tipo de comida  

(  ) Sabe fazer tarefas domésticas (ex: limpar, varrer)  

(  ) Sabe andar de ônibus  

(  ) Sabe ir e vir dos locais onde trabalha e estuda  

(  ) Sabe ir e vir dos locais na sua cidade  

(  ) Lembra dos horários das responsabilidades  

(  ) Sabe contar dinheiro 

(  ) Sabe comprar e pedir troco  

(  ) Sabe dominar seu salário/mesada  
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19) Quanto às realizações dessas tarefas: 

(  ) Acho impossível que faça a maioria delas sozinho(a) 

(  ) Acho possível e ensino a fazer sozinho(a) 

(  ) Acho possível porém perigoso deixá-lo(a) fazer sozinho 

(  ) Acho impossível e perigoso deixá-lo(a) fazer sozinho 

Justifique: 

20) Você conhece as legislações (sociais, trabalhistas, previdenciárias etc) 

voltadas às pessoas com deficiência? Quais você conhece?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não respondeu 

Justifique: 

21) Na sua visão, o que dificulta o acesso da pessoa com deficiência ao 

mercado de trabalho? Por quê? 

22) Você conhece a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 
 

 


