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Resumo
$ UHDOLGDGH YLYHQFLDGD SRU SHVVRDV SRUWDGRUDV GH GH¿FLrQFLDV WHP VH
tornado foco de estudos e discussões, principalmente no que diz respeito à
VXDLQFOXVmRHLQWHJUDomRVRFLDO$VOHLVVHFRORFDPDIDYRUGHPXGDQoDV
no entanto o que vemos na prática ainda está longe de ser um panorama
ideal e de real igualdade de oportunidades de inserção. Quando falamos de
SHVVRDVFRP'H¿FLrQFLD,QWHOHFWXDO ', HPLGDGHDGXOWDYHUL¿FDPRVTXHVH
WUDWDGHXPDVVXQWRDLQGDSRXFRH[SORUDGRSRUpPLQVHULGRQHVWHFRPSOH[R
FHQiULR YLYHQFLDGR SRU SHVVRDV SRUWDGRUDV GH GH¿FLrQFLDV XP FHQiULR
DLQGDSHUPHDGRSHORHVWLJPDHSHODH[FOXVmR$PDLRULDGHVWDVSHVVRDVVH
encontra fora do mercado de trabalho, muitas sendo alocadas no ensino de
-RYHQVH$GXOWRV (-$ HDLQGDGHSHQGHQWHVGHVHXVIDPLOLDUHV(VWHHVWXGR
visa compreender a realidade vivida por um adulto com DI e sua família,
LGHQWL¿FDQGR DV FDUDFWHUtVWLFDV GH VXD URWLQD GHPDQGDV H VHUYLoRV GH
DSRLRH[LVWHQWHV3DUDLVWRHVWHWUDEDOKRXWLOL]RXFRPRPpWRGRDDQiOLVHGH
FRQWH~GRFRPRXVRGHXPDHQWUHYLVWD9HUL¿FRXVHQRVUHODWRVREWLGRVTXH
DIDPtOLDHVWXGDGDVHPRVWUDDSDUHQWHPHQWHGHQWURGRSDQRUDPDYHUL¿FDGR
QDOLWHUDWXUDVREUHSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGH¿FLrQFLDRDGXOWRFRP',QmR
VH HQFRQWUD LQVHULGR QR PHUFDGR GH WUDEDOKR H p WRWDOPHQWH GHSHQGHQWH
economicamente dos pais, no entanto, existem expectativas futuras otimistas
HXPROKDUSRVLWLYRSDUDDGH¿FLrQFLDYLVWDFRPRSDUWHGRFRWLGLDQRHQmR
como uma sobrecarga para a família.
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:RUNHGXFDWLRQDQGIDPLO\SHUVSHFWLYHVIRUWKHSHUVRQ
ZLWKLQWHOOHFWXDOGLVDELOLW\
Abstract
The reality experienced by people with disabilities has become the focus of
studies and discussions, particularly with regard to their social inclusion and
integration. Laws arise for changes, but what we see in practice is is far from
LGHDODQGDQRYHUYLHZRIUHDOHTXDOLW\RIRSSRUWXQLWLHVIRULQWHJUDWLRQ:KHQ
ZHVSHDNRISHRSOHZLWK,QWHOOHFWXDO'LVDELOLW\ ,' LQDGXOWKRRGZH¿QGWKDW
it is a subject still little explored, though inserted in this complex situation
experienced by people with disabilities, a scenario still permeated by the
stigma and exclusion. Most of these people outside the labor market, many
EHLQJDOORFDWHGLQWKHWHDFKLQJRI<RXWKVDQG$GXOWV (-$ DQGVWLOOGHSHQGHQW
on their families. This study aims to understand the reality experienced by an
adult with ID and their families, identifying the characteristics of your routine,
demands and existing support services. Therefore, this study utilized as a
method to content analysis with the use of an interview. It was found were
reported by the family studied is shown in the picture apparently found in the
literature about people with disabilities, adults with ID is not inserted in the labor
market and is completely economically dependent parents, however, there
DUH H[SHFWDWLRQV RSWLPLVWLF IXWXUH DQG D SRVLWLYH RXWORRN IRU WKH GH¿FLHQF\
seen as part of everyday life and not as a burden on the family.

Keywords: ,QWHOOHFWXDO'LVDELOLW\$GXOWKRRG&DVH6WXG\

Introdução
$R ORQJR GD +LVWyULD YiULRV IRUDP RV WHUPRV XWLOL]DGRV SDUD
WHQWDU GH¿QLU R FRQFHLWR GH JUXSRV GH SHVVRDV GLIHUHQWHV WHUPRV WDLV TXH
H[SUHVVDP FRQFHSo}HV FXOWXUDLV H WHPSRUDLV 5266$72 H /(21$5'2
  2 WHUPR 'H¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO ',  VXUJLX HP  SURSRVWR SHOD
$PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI0HQWDO5HWDUGDWLRQ $$05 TXHSDVVRXHPVHJXLGD
D VHU GHQRPLQDGD$PHULFDQ$VVRFLDWLRQ RQ ,QWHOOHFWXDO DQG 'HYHORSPHQWDO
'LVDELOLWLHV $$,''  HVWD GHQRPLQDomR SDVVD D FRQVLGHUDU D LQWHUDomR
dinâmica existente entre as capacidades funcionais do individuo e o meio
VRFLDOQRTXDOHVWiLQVHULGR 3$1 
Com a popularização do discurso defensor da igualdade de direitos
GH SHVVRDV FRP DOJXP WLSR GH OLPLWDomR RX GH¿FLrQFLD R WHUPR ³LQFOXVmR´
passa a ser utilizado com maior frequencia; estas discussões, por sua vez,
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SURS}HPTXHDVSHVVRDVFRPDOJXPWLSRGHOLPLWDomRRXGH¿FLrQFLDWHQKDP
assegurados acessos e oportunidades iguais aos das demais parcelas da
população (OMOTE, 2006).
$ LQFOXVmR QR VLVWHPD HGXFDFLRQDO GHQWUR GR FRQWH[WR EUDVLOHLUR
WHP DOFDQoDGR PXLWDV FRQTXLVWDV FRPR $ LQFRUSRUDomR GH XP FDStWXOR
HVSHFt¿FRQD/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR1DFLRQDOQ
(LDBEN 9394/96), prevendo a garantia de vagas no ensino regular a todos
SRUWDGRUHVGH1HFHVVLGDGHV(VSHFLDLV 1( GHVGHDHGXFDomRLQIDQWLODWpR
ensino superior; a lei ainda estabelece que os sistemas de educação devam
DVVHJXUDUDRVHGXFDQGRVFRP1(FXUUtFXORVPpWRGRVHUHFXUVRVHVSHFt¿FRV
para atender às suas necessidades, professores com especialização
adequada e capacitados para a integração destes educandos em classes
regulares e educação especial visando a integração na vida em sociedade
%5$6,/ 
$ SROtWLFD 1DFLRQDO GH (GXFDomR QD SHUVSHFWLYD GD HGXFDomR
Inclusiva orienta que os sistemas de ensino e aprendizagem devem garantir
RDFHVVRDRHQVLQRUHJXODUGHVGHDHGXFDomRLQIDQWLODWpRHQVLQRVXSHULRU
D HGXFDomR GH MRYHQV H DGXOWRV H D HGXFDomR SUR¿VVLRQDO WDPEpP HVWmR
incluídas nesta proposta; as ações da educação especial nessa proposta
podem ampliar as oportunidades de formação e inserção no mercado de
WUDEDOKR SDUD HIHWLYD SDUWLFLSDomR VRFLDO WDPEpP GH SHVVRDV FRP ', $
LQFOXVmRGHSHVVRDV %5$6,/ 
$ UHVROXomR &1(&(% TXH LQVWLWXL DV 'LUHWUL]HV QDFLRQDLV
para a Educação Especial na Educação Básica prevê que as instituições
de ensino devem estabelecer um setor responsável pela educação especial,
entendendo que educação especial como uma proposta que visa assegurar
os subsídios necessários de modo que o ensino promova o desenvolvimento
das potencialidades a essas pessoas; devendo assegurar aos educandos a
dignidade humana, busca de identidade própria, e o desenvolvimento para o
H[HUFtFLRGDFLGDGDQLD %5$6,/ 
$ LQFOXVmR HVFRODU GH DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLDV HVWi GLUHWDPHQWH
OLJDGDD(GXFDomRGH-RYHQVHDGXOWRV (-$ GHQWUHHVWHVVHHQFRQWUDP
DV SHVVRDV FRP ', 6HJXQGR &DUYDOKR   DV PDWUtFXODV QD (-$
FRUUHVSRQGHPDGRWRWDOGHPDWUtFXODVHIHWXDGDVHPHPHGXFDomR
HVSHFLDO SHUID]HQGR XP DXPHQWR GH  HP UHODomR D  7LQyV
H $PRULP   DR EXVFDU PDSHDU D HVFRODUL]DomR GH -RYHQV H DGXOWRV
GH¿FLHQWHVQR(-$HPXPPXQLFtSLRGHPpGLRSRUWHGRHVWDGRGH6mR3DXOR
YHUL¿FDUDPTXHGRVDOXQRVGR(-$TXHSRVVXHPGH¿FLrQFLDSRVVXHP
GH¿FLrQFLDPHQWDOHGH¿FLrQFLDDXGLWLYD1HVWDSHVTXLVDWDPEpPIRL
FRQVWDWDGDDGL¿FXOGDGHHPGH¿QLUDVGH¿FLrQFLDVGHVWHVYLHUDPGH
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HVFROD HVSHFLDO H  GH HVFRODV S~EOLFDV 1R HQWDQWR REVHUYDVH TXH D
qualidade desta inclusão, apresenta altos índices de segregação entre os
pares, sem aprendizado efetivo de disciplinas e conteúdos; nas inserções
GH MRYHQV H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD YHUL¿FDPRV D H[LVWrQFLD GH XPD IRUWH
H[FOXVmRVRFLDO )216(&$ 
2TXHSRGHPRVQRWDUpTXHDIRUPDFRPRYHPVHQGRFRQGX]LGD
D LQFOXVmR HVFRODU GH SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD UHÀHWH D WULVWH UHDOLGDGH
do universo capitalista em aceitar e adaptar seus contextos à diversidade
humana. Pereira (2008) diz que a educação sempre está atrelada a um modo
de produção, existindo, portanto, objetivos particulares de formação social; no
caso do capitalista, esta educação se dá de maneira a formar trabalhadores
TXDOL¿FDGRVDH[HFXWDUWDUHIDVHPGHWHUPLQDGRSRVWRGHWUDEDOKR$PSOLDP
VHUHFXUVRVHHVWUDWpJLDVPHWRGROyJLFDVPDVDVIRUPDVFRPRDVUHODo}HV
VRFLDLV VmR SUDWLFDGDV DLQGD VH GmR GH IRUPDV GHVLJXDLV R TXH VH Yr p D
QHFHVVLGDGHGHPXGDQoDVQDVUHODo}HVVRFLDLVFRPRXPWRGR 720$6,1,
1996).
2WUDEDOKRGHSHQGHQGRGRPRPHQWRKLVWyULFRGH¿QHDFRQGLomR
humana e está ligado à forma como são dados os conjuntos de representações
VRFLDLVGHSHQGHQGRGHFRPRRKRPHPp³FDSD]´RX³LQFDSD]´GHVHLQVHULU
nas relações de produção em um dado momento histórico, ou seja, um
KRPHPVHUiGHQRPLQDGRGH¿FLHQWHVHJXQGRDVXDIRUoDSURGXWLYD *8+85
0$57,16 
$WXDOPHQWHFRPRVSUHVVXSRVWRVGDVRFLHGDGHLQFOXVLYDDOJXPDV
PXGDQoDV FRPR DV Mi FLWDGDV QR PHLR HGXFDFLRQDO WDPEpP SRGHP VHU
SHUFHELGDVQDLQFOXVmRGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDQRPHUFDGRGHWUDEDOKR
Observamos em nosso país movimentos, debates e a criação de legislações
que possam favorecer um aumento das oportunidades de inserção de
SHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDVQRPHUFDGRGHWUDEDOKR 72/'5È0$548(6(
BRUNELLO, 2010). Encontramos na Europa, Estados Unidos e Brasil, uma
SUHRFXSDomR HP LQVHULU DV SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD WDPEpP QR PHUFDGR
GH WUDEDOKR HP FDGD FRQWH[WR H[LVWHP DYDQoRV H WDPEpP GLYHUJrQFLDV
nas políticas de emprego; na prática algumas lacunas ainda necessitam ser
SUHHQFKLGDV 2/,9(,5$HWDO 
No Brasil temos a Lei n. 8.213/1991 (1991) que prevê o direito
DR DFHVVR j PHLRV GH HGXFDomR UHHGXFDomR H DGDSWDomR SUR¿VVLRQDO H
VRFLDOSDUDTXHDVSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGH¿FLrQFLDSRVVDPSDUWLFLSDUGR
PHUFDGRGHWUDEDOKRHGRFRQWH[WRVRFLDOHPTXHVHLQVHUHPHVWDOHLWDPEpP
reserva um percentual de cotas proporcionais ao número de funcionários
GDV HPSUHVDV SDUD DV SHVVRDV SRUWDGRUDV GH GH¿FLrQFLD %5$6,/  
$SHVDUGRVHVIRUoRVGDOHJLVODomRSHUFHEHVHTXHDVSHVVRDVSRUWDGRUDV
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GHGH¿FLrQFLDVDLQGDVRIUHPFRPGHVFULPLQDomRVHQGRTXHDOJXPDVGHVWDV
PHVPR VHQGR GHWHQWRUDV GH IRUPDomR SUR¿VVLRQDO H FDSDFLGDGHV SDUD
serem inseridas no mercado de trabalho, não o são devido ao descaso social
2$%63 $RIDODUGHSHVVRDVFRP'H¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOSHUFHEHPRV
XP DXPHQWR GDV GL¿FXOGDGHV FRPR EDL[R tQGLFH GH HVFRODULGDGH IDOWD GH
IRUPDomR SUR¿VVLRQDO DGHTXDGD H R SUHFRQFHLWR DLQGD SUHVHQWH HP QRVVD
VRFLHGDGH 6$0,&2 
$ SUHSDUDomR SDUD R PHUFDGR GH WUDEDOKR SDUD HVWDV SHVVRDV
QRHQWDQWRDLQGDVHGiDLQGDDWUDYpVGRHQVLQRHVSHFLDOL]DGRDWUDYpVGH
R¿FLQDV TXH SURPRYHP R DSUHQGL]DGR GR WUDEDOKR SURGXWLYR HP DPELHQWH
SURWHJLGR *2<26   2V SURJUDPDV GH IRUPDomR SUR¿VVLRQDO HP
R¿FLQDV DEULJDGDV FRPR RV TXH RFRUUHP HP LQVWLWXLo}HV HVSHFLDLV FRP
pessoas com DI, têm como objetivo a inclusão social destas pessoas por
meio do trabalho, no entanto, dentro no atual contexto de competitividade
do mercado, estas iniciativas podem se mostra estigmatizantes, um simples
“adestramento da mão de obra”, subestimando seus desempenhos perante
as pessoas ditas “normais”. É preciso que se compreenda que as pessoas
FRP GH¿FLrQFLD SRVVXHP FDSDFLGDGHV PDV WDPEpP HVSHFL¿FLGDGHV R
PHUFDGR GH WUDEDOKR QD VRFLHGDGH FDSLWDO SRVVXL FULWpULRV GH DFHLWDomR H
H[FOXVmRTXHQmROHYDPHPFRQWDHVWDVHVSHFL¿FLGDGHVHLQGLYLGXDOLGDGHV
HVWDVFRQWUDGLo}HVGHYHPVHUHQWHQGLGDVGHIRUPDHVWLPXODUUHÀH[}HVVREUH
DUHDOLGDGHGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDVGHPRGRDHVWLPXODUDOLEHUGDGH
HKXPDQL]DomRGDVFRQGLo}HVGHDSUHQGL]DGRSUR¿VVLRQDOHSUiWLFDGHVWDV
SHVVRDV 6,/9$(3$/+$12 
Segundo Tanaka e Manzini (2005) as empresas que contratam
SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLDV R ID]HP SRU FRQWD GD REULJDWRULHGDGH GD OHL
UHVVDOWDPTXHHVWDVSHVVRDVSRVVXHPFDSDFLGDGHVPDVWDPEpPUHODWDPD
existência de limitações para essa inclusão, como a falta de preparo destas
pessoas, falta de recursos e preparo da própria empresa, visto que não
apresentam as condições necessárias para abranger as necessidades destas
SHVVRDV LQDGHTXDomR GRV FXUVRV SUR¿VVLRQDOL]DQWHV YROWDGRV D SHVVRDV
FRP GH¿FLrQFLDV H IDOWD GH LQFHQWLYR H LQYHVWLPHQWRV GR JRYHUQR SHVVRDV
FRP GH¿FLrQFLD QR JHUDO RFXSDP FDUJRV TXH H[LJHP SRXFD TXDOL¿FDomR
UHDOLGDGHWDPEpPREVHUYDGDQRHVWXGRGH7ROGUi0DUTXHVH%UXQHOOR  
1RHQWDQWRDUHDOLGDGHGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDVQDEXVFDGH
uma inserção no mercado de trabalho apresenta problemas, como cursos de
SUHSDUR H IRUPDomR SUR¿VVLRQDO TXH DLQGD QHFHVVLWDP GH DSULPRUDPHQWR
R GHVSUHSDUR SUR¿VVLRQDO DFUHVFLGR GR HVWLJPD H SUHFRQFHLWRV DLQGD
existentes em nossa sociedade; estas limitações levam as pessoas com
GH¿FLrQFLDjYLYHQFLDUHPXPDVLWXDomRGHGHVYDQWDJHPSHUDQWHXPPHUFDGR
de trabalho excessivamente competitivo e despreparado para o acolhimento
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e incorporação de pessoas com necessidades de condições especiais para
sua inserção em postos de trabalho.
Um outro ponto importante a ser discutido, quando tratamos
GH SHVVRDV FRP ', p D SVLFRGLQkPLFD IDPLOLDU YHUL¿FDPRV TXH GHVGH R
nascimento de uma pessoa com necessidades especiais, estas famílias
vivem uma realidade distinta, onde os pais são forçados a um desligamento
abrupto da criança sonhada e “perfeita”, de onde podem surgir sentimentos
GH FXOSD UXSWXUD GH SODQRV H GHVJRVWR 'LDQWH GRV GHVD¿RV LPSRVWRV
pela nova condição à família que passa a ter como membro uma criança
com necessidades especiais, existem as que conseguirão encontrar com
maior facilidade um ponto de equilíbrio, no entanto alguns pais podem se
desestabilizar por completo; os caminhos a serem percorridos se tornarão
mais ou menos difíceis de acordo com a capacidade de aceitação e superação
GRVSUREOHPDV 0$548(6 
,QGHSHQGHQWHGHDGH¿FLrQFLDVHUFRQJrQLWDRXDGTXLULGDDRORQJR
da vida, as adaptações que serão impostas a esta família serão muitas; elas
vão desde transformações internas, de cunho afetivo, temporal,econômico,
DWpDVUHODo}HVH[WHUQDVTXHSRGHPVXUJLUFRPRDIDOWDGHRSRUWXQLGDGHV
rótulo e atitude preconceituosas. Tais situações podem levar muitas famílias
ao isolamento social, esse isolamento pode levar a família a reforçar
mecanismos de superproteção.; nesses casos a condição do indivíduo com
GH¿FLrQFLDSRGHVHUKLSHUGLPHQVLRQDGDHPGHWULPHQWRGHVXDVFDSDFLGDGHVH
o cuidado com o indivíduo dito “especial” pode tomar proporções exageradas,
prejudicando sua independência e autonomia de forma que a própria estrutura
familiar se volta quase exclusivamente para os cuidados, em detrimento
LQFOXVLYHGRVFXLGDGRVFRPRVGHPDLVLQWHJUDQWHVGDIDPtOLD */$7 
Visto que a integração social desta pessoa depende, em muito,
GHTXHVXDIDPtOLDOKHSURSRUFLRQHHSHUPLWDXVXIUXLUGRTXHpRIHUHFLGRQD
FRPXQLGDGHSRULVVRpGHJUDQGHLPSRUWkQFLDHQWUDUHPFRQWDWRFRPHVWDV
GLQkPLFDV IDPLOLDUHV SDUD FRPSUHHQGHU GD SHVVRD FRP GH¿FLrQFLD GHVWD
IRUPDpGHJUDQGHLPSRUWkQFLDTXHVHMDPUHDOL]DGRVWUDEDOKRVGHRULHQWDomR
a estas famílias, encorajando-os a oferecer maior independência e integração
FRPDFRPXQLGDGH */$7 
Estudos com familiares de pessoas adultas com DI mostram a
presença de sobrecarga, evidenciando a necessidade de atenção à estas
IDPtOLDVSDUDIDYRUHFHURGHVHQYROYLPHQWRGHHVWUDWpJLDVGHHQIUHQWDPHQWR
para a constituição de um espaço ressocializador Borba el al. (2008). Esta
VREUHFDUJDWDPEpPSRGHVHUFRQVWDWDGDQRVHVWXGRVGH%DUURVRHWDO  H
)LOKRHWDO  $OLWHUDWXUDWDPEpPDSRQWDSDUDDQHFHVVLGDGHTXHIDPtOLDV
e instituições educacionais incentivem e promovam o desenvolvimento de

Revista Educação Especial | v. 26 | n. 45, | p. 73-90 | jan./abr. 2013
Santa Maria
Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>



Trabalho, educação e família: perspectivas para a pessoa
FRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO

DXWRQRPLD H H[SUHVVmR VRFLDO HP SHVVRDV FRP ', 3$/¬&,2 H 1,(9(6
2009).
No âmbito geral desta realidade, percebemos que a escola
DSUHVHQWDSDSHOGHFLVLYRQDLGHQWL¿FDomRGDGH¿FLrQFLDGXUDQWHRSHUtRGR
escolar estas pessoas são descritas como lentas, atrasadas, incapazes e com
GL¿FXOGDGHVGHDSUHQGHUHVWDVGL¿FXOGDGHVVHPSUHVmRDWULEXtGDVjSUySULD
SHVVRDGLWDFRPR³GH¿FLHQWH´HRDPELHQWH HPTXHHODVHVWmRLQVHULGDV p
redimido de sua responsabilidade e imposição de padrões (SCHIMIDT e
$1*21(6( 
2 LPSDFWR GR GLDJQyVWLFR GH GH¿FLrQFLD VH HVWHQGH SDUD D YLGD
adulta; estas pessoas, embora se mostrem independentes em suas atividades
de vida diária e de serem portadoras de habilidades, se autodenominam e são
FODVVL¿FDGDVVRFLDOPHQWHFRPR³QmRFDSD]HV´YHUL¿FDVHTXHHVWD³KLVWyULD
de exclusão” produz um efeito que ultrapassa a educação formal ecoando
DWpDLGDGHDGXOWD 6&+,0,'7H$1*21(6( 2HVWLJPDWUD]LGRSHOD
FODVVL¿FDomRRXURWXODomRGDSHVVRDFRPR³GH¿FLHQWH´GHYHVHULQYHVWLJDGD
de forma mais aprofundada, de modo que a escola possa assumir, de fato
seu papel crucial na inclusão social de seus alunos, garantindo a todos o
GLUHLWR GH GHVHQYROYHU VXDV SRWHQFLDOLGDGHV 6&+,0,'7 H $1*21(6(
 $SRSXODomRDGXOWDFRP',YLYHQFLDXPDUHDOLGDGHTXHQHFHVVLWDGH
PDLRUHVLQYHVWLJDo}HVYLVWRTXHDOpPGDVGHPDQGDVGDVSHVVRDVFRP',
H[LVWHRSUREOHPDVXEMDFHQWHTXHpRHQYHOKHFLPHQWRGHVHXVFXLGDGRUHV
que já se encontram na fase da terceira idade (BENTO, 2008).
Diante deste panorama, nota-se a necessidade de uma maior
compreensão da realidade vivida por esta população, bem como a de suas
famílias. O presente estudo se voltou então para o diálogo sobre as demandas
e inserção social de uma pessoa com D I idade adulta (e de seus familiares)
que se encontra inserida em uma instituição de educação de jovens e adultos
de um município do interior do estado de São Paulo a partir de relatos obtidos
SHORVSUySULRVYLYHQWHVGHVWDVUHDOLGDGHV2EMHWLYRXVHQHVWHHVWXGRYHUL¿FDU
como vem sendo realizada a inserção social de um adulto com DI em sua
comunidade e quais são os meios e instituições mediadores deste processo;
HVWDVTXHVW}HVIRUDPUHVSRQGLGDVDWUDYpVGHXP(VWXGRGH&DVRVREUHHVWD
realidade.

Método
O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
3HVTXLVDHP6HUHVKXPDQRVGD8QLYHUVLGDGHGH5LEHLUmR3UHWR 81$(53 
H DXWRUL]DGR SHOD 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH (GXFDomR $GLFLRQDOPHQWH R
UHVSRQViYHOSHORVXMHLWRGHVWHHVWXGRDXWRUL]RXDSDUWLFLSDomRGHVHX¿OKR
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na pesquisa por meio de assinatura de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
O sujeito deste estudo foi o jovem adulto de 23 anos de idade com
GLDJQyVWLFRGH'H¿FLrQFLD,QWHOHFWXDOVHQGRRVHXDVHXSULQFLSDOUHVSRQViYHO
(o pai) o respondente. Para uma melhor compreensão da realidade vivenciada
pelo sujeito desta pesquisa, foi realizada uma entrevista com o seu principal
responsável e os relatos foram analisados segundo os pressupostos da
“análise de conteúdo”.
$ HQWUHYLVWD IRL UHDOL]DGD FRP R XVR GH XP JUDYDGRU GH iXGLR H
um roteiro semi-estruturado que era composto por questões que buscavam
abranger os seguintes temas:
– Informações de rotina e serviços utilizados por estas pessoas;
– Informações sobre os serviços de apoio existentes, disponíveis e
utilizados pela família e pela pessoa com DI.e
– Informações sobre suas próprias demandas de suas famílias.
Os relatos foram transcritos e devolvidos ao participante de forma
organizada (em quadros separados por temas) para sua conferência, de
IRUPD D SURSRUFLRQDU D RSRUWXQLGDGH GH YHUL¿FDomR GD ¿GHGLJQLGDGH GD
transcrição. Realizados os procedimentos descritos anteriormente, deu-se o
início do processo de análises.

Procedimentos
Foi realizado o contato com o responsável pelo adulto com DI, após a
aceitação de participação no estudo e assinatura do Termo de consentimento
foram agendados dois encontros para a realização da entrevista e sua
devolutiva.
$ HQWUHYLVWD IRL UHDOL]DGD FRP R SULQFLSDO UHVSRQViYHO SHOR DGXOWR
com DI, esta foi gravada em áudio e transcrita na íntegra; após sua transcrição,
DVUHVSRVWDVIRUDPRUJDQL]DGDVHPWDEHODVGLYLGLQGRDVHPWHPDV$WDEHOD
devolutiva foi impressa e devolvida ao respondente para que este desse seu
SDUHFHUTXDQWRD¿GHGLJQLGDGHGDWUDQVFULomR
$SyV D FRQFRUGkQFLD FRP DV WUDQVFULo}HV IRUDP UHDOL]DGDV DV
DQiOLVHVFRPDXWLOL]DomRGRPpWRGRDQiOLVHGRFRQWH~GRPpWRGRXWLOL]DGR
com o intuito de descrever e interpretar o conteúdo de textos de diversas
naturezas; para esta análise foram seguidas as seguintes etapas: Preparação
GDV LQIRUPDo}HV WUDQVIRUPDomR GR FRQWH~GR HP XQLGDGHV FODVVL¿FDomR
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destas unidades em categorias, descrição e interpretação dos dados
025$(6 (VWDVDQiOLVHVVHUmRGHVFULWDVQRSUy[LPRLWHP

Resultados e Discussões
O presente Estudo de caso foi realizado com a família de D., um
DGXOWRGHDQRVGHLGDGHGLDJQRVWLFDGRFRP'H¿FLrQFLDLQWHOHFWXDODLQGDQD
LQIkQFLD QRSHUtRGRDLQGDGHQRPLQDGRGH'H¿FLrQFLD0HQWDO 'UHVLGHFRP
RVSDLVHDLUPmPDLVQRYDHDWXDOPHQWHIUHTHQWDD(GXFDomRGH-RYHQVH
DGXOWRV (-$ $HQWUHYLVWDIRLUHDOL]DGDFRPVHXUHVSRQViYHOSULQFLSDORSDL
M de 52 anos de idade.
$ HQWUHYLVWD WUDQVFULWD IRL GLYLGLGD HP  8QLGDGHV GH DQiOLVH
descritas na Tabela 1.1
Tabela 1.1. Unidade de análise
Unidades de análise da Entrevista de M.
&DUDFWHUtVWLFDVGDSHVVRDFRP'H¿FLrQFLD
5RWLQDGDSHVVRDFRP'H¿FLrQFLD
$SRLRGHLQVWLWXLo}HV
$SRLRGHIDPLOLDUHVHDPLJRVGDIDPtOLD
$X[tOLR¿QDQFHLUR
6. Oportunidades de emprego
'L¿FXOGDGHVHQIUHQWDGDVSHODIDPtOLDFRPR¿OKRFRPGH¿FLrQFLD
8. Histórico educacional
1HFHVVLGDGHVGR¿OKRFRPGH¿FLrQFLDHGDIDPtOLDTXHQmRVmR
atendidas
3HUVSHFWLYDVIXWXUDVSDUDR¿OKRFRPGH¿FLrQFLD
11. Perspectivas futuras para a família
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([LVWrQFLDGHSUHFRQFHLWRFRPUHODomRjIDPtOLDHDR¿OKRFRP
GH¿FLrQFLD
Estas unidades de análise foram agrupadas em categorias, que
estão descritas na tabela 1.2:
Tabela 1.2 Categorias
Unidades de análise da Entrevista de M.
&DUDFWHUL]DomRGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLD
5HFHELPHQWRGHDSRLRVRFLDO SHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDHIDPtOLD
$X[tOLRV¿QDQFHLURVHRSRUWXQLGDGHVGHHPSUHJR
'L¿FXOGDGHVHQIUHQWDGDVSHODIDPtOLD
+LVWyULFRHGXFDFLRQDOGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLD
6. Demandas ainda não atendidas
7. Perspectivas para o futuro
8. Existência ou não de preconceito e discriminação

&DUDFWHUL]DomRGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
5HODWR
³2'HOHpXPDFULDQoDDVVLPTXHQmRpPXLWRSDUDGRHOHpXP
pouco nervoso, ele acorda tarde, não gosta de levantar cedo; ele
QmR¿FDSDUDGRQmRHOHpHOpWULFRHOHYLYHFRUUHQGRSUDOiFRUUHQGR
pra cá; não tem muita atenção assim, se dá trabalho para ele tem
GL¿FXOGDGHGHVDQLPDQmRID]DVWDUHIDVPDLVpLVVR´
1HVWHUHODWRRSDLIDODVREUHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHVHXV¿OKRFRPR
sendo agitado e um pouco nervoso, disse que D. não tem muita atenção
H DSUHVHQWD GL¿FXOGDGHV HP DWLYLGDGHV H WDUHIDV 1RWDVH TXH R SDL IDOD
GR ¿OKR FKDPDQGRR GH ³FULDQoD´ R TXH SRGH GHPRQVWUDU TXH R ¿OKR DLQGD
QmR p FRQVLGHUDGR XP DGXOWR GHQWUR GH VHXV FRQWH[WR IDPLOLDU 3HUFHEHVH
WDPEpPTXHDRVHUVROLFLWDGRDRSDLTXHHVWHFDUDFWHUL]HVHX¿OKRHOHDSRQWD
principalmente os pontos negativos, como nervosismo, preguiça e falta de
atenção. Podemos notar nessa fala indícios de uma possível correlação com
RVHVWXGRVVREUHDSVLFRGLQkPLFDIDPLOLDUGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDRQGH
SRGHKDYHUKLSHUGLPHQVLRQDPHQWRGDVOLPLWDo}HVGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLD
0$548(6 
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Relato:
³(OHDFRUGDDVKRUDVDOPRoDHYDLSDUDDHVFROD¿FDOiDWpDV
4:30 (da tarde) e depois volta pra casa normal, sozinho. Depois ele
DVVLVWHWHOHYLVmRYDLDQGDUGH{QLEXVGRUPH(VVDpDYLGD
dele. Come sozinho, toma banho sozinho, escova o dente.”
1HVWHUHODWRRSDLIDODVREUHDURWLQDGR¿OKRSHUFHEHVHTXH'p
LQGHSHQGHQWHHPVXDV$9'VHQmRGHSHQGHGRVSDLVSDUDVXDORFRPRomR
DWpDHVFRODGHPRQVWUDQGRTXHDIDPtOLDGH'DSUHVHQWDHYROXo}HVQRTXH
GL]UHVSHLWRjVXSHUSURWHomRTXHFRPXPHQWHpREVHUYDGDHPIDPtOLDVGH
SHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDFRPRUHODWD*ODW  

5HFHELPHQWRGHDSRLRVRFLDO SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHIDPtOLD
Relato:
“Tem o “Carmine Botta”, tem psicóloga para ele, duas vezes por
VHPDQD'HVH[WDIHLUDHOHYDLQR6(6,WHPQDWDomRpXPDYH]SRU
semana. Para família tem aquele centro de especialidades lá, minha
HVSRVDpDWHQGLGDSHODSVLFyORJDQRDWHQGLPHQWRSVLFROyJLFRQp"
Pra família. E só.”
Neste relato, o pai fala sobre o suporte recebido de instituições,
D¿UPD TXH VHX ¿OKR UHFHEH DSRLR SVLFROyJLFR QD HVFROD ID] QDWDomR 'L]
WDPEpP TXH D HVSRVD UHFHEH DWHQGLPHQWR SVLFROyJLFR QR &HQWUR GH
Especialidades do município. Percebe-se que para o entrevistado a palavra
suporte está ligada aos atendimentos voltados à saúde, como atendimento
SVLFROyJLFRHDWLYLGDGHVItVLFDV(VVHUHODWRFRQ¿UPDDVLGpLDVH[SRVWDVSRU
Palácio e Nieves (2009), quando apontam para a importância da existência
de serviços que ofereçam suporte às famílias de pessoas com DI.

Relato:
“Não tem apoio de familiar; às vezes quando agente vai sair, ele
não gosta de festa, aniversário, dança, música, ele não gosta, ele
JRVWDGHLUQDLJUHMDPDVIHVWDQmRJRVWDHOH¿FDFRPRYL]LQKR
WHP XP YL]LQKR TXH p PXLWR ERP H HOH ¿FD Oi (OHV DFROKHP VH
VHQWHEHPOi0HOKRUOiGRTXHVR]LQKRHPFDVDQp"´
1HVWH UHODWR R HQWUHYLVWDGR D¿UPD UHFHEHU DSRLR VRPHQWH GH
vizinhos, não recebendo apoio da família; os vizinhos cuidam de D. quando
seus pais vão a eventos nos quais D. não quer ir ou não gosta. Percebe-se
TXH HVWH DSRLR p LPSRUWDQWH DX[LOLDQGR R FDVDO D PDQWHU GH VHX FRQYtYLR
social.
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$X[tOLRVÀQDQFHLURVHRSRUWXQLGDGHVGHHPSUHJR

Relato:

³(OHQmRWHPDSRLR¿QDQFHLURQmRUHFHEHQDGDQyVMiIRPRVDWUiV
mas eu trabalho, minha esposa trabalha e só quem ganha salário
mínimo que tem direito, então.. tem nada.”

1HVWHUHODWRRHQWUHYLVWDGRD¿UPDQmRUHFHEHUDX[tOLR¿QDQFHLURGR
JRYHUQRIHGHUDOGHYLGRDRVOLPLWHVGHUHQGDTXHVmRSUpUHTXLVLWRVSDUDVXD
concessão.

Relato:
“Surge oportunidade de emprego, mas por ele ser inquieto, ele
não tem parada, sem concentração; ele nunca foi, uma vez ele
foi chamado no sacolão, mas aí não teve aquele desenvolvimento
QRUPDOTXHXPDSHVVRDWHPQpHQWmRQmRQHPIRLPDLVIRLVyXP
dia só... pra ele não deu certo... e não teve outra oportunidade.”
Neste trecho o entrevistado diz ter surgido oportunidade de
emprego por meio de conhecidos, em um sacolão da vizinhança, mas que
QmR SHUPDQHFHX QR HPSUHJR 3HUFHEHVH TXH R LQVXFHVVR QR HPSUHJR p
MXVWL¿FDGRSHORSDLGH'SHODVFDUDFWHUtVWLFDVGR¿OKRTXHHPVXDRSLQLmRQmR
VHDGpTXDPjVQHFHVVLGDGHVGRSRVWRGHWUDEDOKR3RGHPRVYHUFODUDPHQWH
a presença dos limites impostos à população dom DI em sua inserção no
mercado de trabalho; como a falta de capacitação e a falta de adaptação da
HPSUHVDjVQHFHVVLGDGHVGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDFRQIRUPHIRLREVHUYDGR
por Tanaka e Manzini (2005).

Relato:
“Não, com relação ao emprego, ele tem as necessidades dele..
Qp"´$IDPtOLDVHVWiWXGREHPWDPEpP´
Neste relato, percebe-se que o pai de D. não apresenta expectativas
TXDQWR j LQVHUomR GH VHX ¿OKR QR PHUFDGR GH WUDEDOKR GHYLGR jV VXDV
características;não relatando demandas da família.

'LÀFXOGDGHVHQIUHQWDGDVSHODIDPtOLD

Relato:

³eQDKRUDTXHHOH¿FDDVVLPH[DOWDGRQHUYRVRQp"$tHOHVHPRUGH
morde nele assim, às vezes ele avança na pessoa, chega na hora
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que dá aquela crise nele, ele tá numa boa, mas isso acontece mais
quando você contraria ele em alguma coisa, se ele tá assistindo um
SURJUDPD H YRFr YDL Oi H PXGD Mi DFRQWHFH GH ¿FDU QHUYRVR VH
SHGHSUDHOHID]HUDOJXPDFRLVDHHOHQmRFRQVHJXHWDPEpPHOH
WDPEpP¿FDQHUYRVR4XHDJHQWHOHYDSUDRQGHDJHQWHYDLDJHQWH
OHYDHOHPDVDJHQWHQmRSRGHREULJDUVHHOHQmRTXHLUHOH¿FDQR
vizinho.”
$R VHU LQGDJDGR VREUH DV GL¿FXOGDGHV HQIUHQWDGDV SHOR
¿OKR R HQWUHYLVWDGR GL] HQIUHQWDUHP GL¿FXOGDGHV TXDQGR ' DSUHVHQWD
FRPSRUWDPHQWRV H[DOWDGRV H QHUYRVRV TXH DFRQWHFHP TXDQGR HVWH p
contrariado; percebe-se que estes comportamentos interferem na rotina
da família e no contato social de D.; estes dados demonstram que existem
sobrecargas que permeiam a dinâmica familiar de D., conforme apontam os
estudos de Barroso et al. (2007) e Filho et al. (2010).

+LVWyULFRHGXFDFLRQDOGDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Relato:
³(OH IH] DWp R WHUFHLUR DQR QR &DUPLQH %RWWD HQVLQR UHJXODU 
GHSRLV IRL SDUD $&25'( H HOH ¿FRX Oi EDVWDQWH WHPSR Oi HUD
classe especial, daí nóis vimos que não estava mais tendo assim
XPDYDQoRpQDOHLWXUDDJHQWHUHVROYHXHDtHXIDOHLFRPR-{TXH
pD-RLFHOiQp"(DJHQWHFRORFRXHOHDTXL (-$ TXHpPDLVSHUWR
GHFDVDHWHPXQVSURIHVVRUHVERQVDTXLQp"(OHVDSUHQGHPFRQWD
Qp"$GLomR VXEWUDomR SRUWXJXrV PDWHPiWLFD Qp" (OH DSUHQGHX
muito aqui, ele está aqui há três anos já, desde 2009, e agente
percebeu que ele se desenvolveu, as professoras da escola falam
TXHjVYH]HVHOHDWpHQVLQDRVRXWURVHXHVFXWRHSHQVR³VHUiTXH
p YHUGDGH"´ PDV p YHUGDGH HOH HQVLQD PHVPR (OH QXQFD ¿FRX
VHPDWHQGLPHQWRQXQFD¿FRXVyHPFDVD´
Neste trecho, o entrevistado conta o histórico escolar de D.
3HUFHEHVHTXH'IUHTHQWRXRHQVLQRUHJXODUDWpRWHUFHLURDQRTXDQGR
foi transferido para uma classe de educação especial, onde permaneceu por
EDVWDQWHWHPSRSDUDGHSRLVLQJUHVVDUQR(-$3HUFHEHVHQHVWHUHODWRTXH
R SDL GH ' TXH R HQVLQR HP FODVVH HVSHFLDO IRL ERP DWp XP GHWHUPLQDGR
momento onde não foram obtidos avanços; percebe-se que o no relato do pai
GH'R(-$WHPVHPRVWUDGRH¿FLHQWHSDUDRDSUHQGL]DGRGR¿OKRVHQGR
WDPEpPLPSRUWDQWHSDUDVXDVRFLDOL]DomRFRPRVFROHJDV3HUFHEHPRVDTXL
uma consonância com os problemas encontrados na inclusão dentro do
HQVLQRUHJXODUQRHQWDQWRQmRVmRHYLGHQFLDGDVFUtWLFDVDR(-$FRQIRUPH
foi observado na literatura.
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Perspectivas para o futuro
Relato:
³(VSHUR TXH FDGD YH] HOH ¿FD PHOKRU SUD HOH Qp" 4XH HOH VH
GHVHQYROYDPDLVTXHDSDUHoDPDLVSHVVRDVDVVLPSUDDMXGDUQp"
No ensino, que apareça outras pessoas boas pra nos ajudar; que
tenha auxílios, outros projetos, outros lugares assim, vai procurando
e vai ajudando. E que procura nos ajudar, o resto, tá tudo bem
graças a Deus.”
4XDQGR p SHUJXQWDGR DR HQWUHYLVWDGR VREUH VXDV SHUVSHFWLYDV
TXDQWRDRIXWXURGHVHX¿OKRHVWHUHVVDOWDDLPSRUWkQFLDGRDX[tOLRGHRXWUDV
pessoas, percebe-se que o pai de D. refere-se principalmente à presença de
SUR¿VVLRQDLV H SURMHWRV TXH SRVVDP RIHUHFHU VXSRUWH j ' 3HUFHEHVH TXH
existem expectativas quanto ao seu desenvolvimento e aprendizado continuo.

Relato:
³3UD QyV JUDoDV D 'HXV Wi WXGR EHP PLQKD ¿OKD Mi Wi GH PDLRU
já tá no serviço, já tá trabalhando; espero que eu tenha assim,
PDLVWHPSRSUDGHGLFDUDHOHQp"(VSHURTXHHOHHQFRQWUHSHVVRD
SUHSDUDGD SUD DMXGDU QR FDVR Qp"3RUTXH XP GLD PDLV FHGR RX
PDLVWDUGHDYHOKLFHYDLYLPQp"(HOHTXHpPDLVMRYHPTXHWHQKD
SHVVRDVSUDDMXGDUQp"$VVLVWrQFLDVRFLDOREHQHItFLRSRUTXHVH
XPGLDDJHQWHIDOWDUSUHFLVDWHUXPEHQHItFLRSUDVREUHYLYHUQp"´
$R VHU SHUJXQWDGR VREUH DV SHUVSHFWLYDV IXWXUDV TXDQWR j
família, percebe-se que o entrevistado não direciona sua resposta a estas
QHFHVVLGDGHVD¿UPDQGRTXHTXDQWRjIDPtOLDQmRKiQHFHVVLGDGHV3HUFHEH
VHTXHKiSUHRFXSDo}HVTXDQWRjH[LVWrQFLDGHVXSRUWHVRFLDO $VVLVWrQFLD
VRFLDOEHQHItFLRV SDUDVHX¿OKRQRIXWXURTXDQGRRVSDLVHVWLYHUHPLGRVRV
conforme nos indica o estudo de Bento (2008).

Existência ou não de preconceito e discriminação

Relato:
“No caso dele não,o pessoal respeita normal, acha ele uma pessoa
educada, carinhoso. Nessa parte... nunca. Todo mundo, não tem
discriminação dele não.”
2HQWUHYLVWDGRD¿UPDTXH'HVXDIDPtOLDQmRVRIUHUDPRXVRIUHP
algum tipo de preconceito.
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&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
O Estudo de caso de D. apresenta muitos dos dados que coincidem
com os encontrados na literatura sobre a realidade de pessoas portadoras
GHGH¿FLrQFLDHPLGDGHDGXOWD2(-$pDSUHVHQWDGRFRPRDSULQFLSDOIRQWH
GHLQVHUomRVRFLDOHRUHFHELPHQWRGHVXSRUWHpDSUHVHQWDGRFRPRJUDQGH
aliado desta família, sendo este suporte público (formal) ou informal.
Percebemos que a exclusão, embora não declarada ou relatada,
se faz presente com relação à inserção no mercado de trabalho e que o
sujeito deste estudo está ainda sobre cuidados intrafamiliares e distante de
apresentar uma vida autônoma e independente.
No entanto, percebemos nos discursos que a presença de uma
SHVVRD FRP GH¿FLrQFLD QD IDPtOLD QmR p SRVWD GH PDQHLUD QHJDWLYD H VLP
como pertencente a uma rotina familiar ímpar, assim como toda família.
$VSHUVSHFWLYDVIXWXUDVVHGLUHFLRQDPGHIRUPDRWLPLVWDQDFUHQoDGHXP
GHVHQYROYLPHQWR FRQWtQXR GR ¿OKR FRP ', GHPRQVWUDQGR D H[LVWrQFLD GH
esperança e vontade, na espera de oportunidades que possam surgir dentro
de nossa sociedade.
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