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INTRODUÇÃO 

 

 

   De um total de 169 milhões de habitantes, existem 24,5 milhões ou 14,5% 

de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência no Brasil. 

Segundo esses números do Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
1
, existem aproximadamente 2 milhões de pessoas com 

deficiência intelectual e 1 milhão de pessoas com deficiência física. Na pesquisa sobre a 

deficiência visual, o IBGE levou em consideração três categorias: pessoas com alguma 

dificuldade permanente de enxergar, pessoas com grande dificuldade permanente de 

enxergar e pessoas incapazes de enxergar. Se considerada apenas esta última categoria, há 

cerca de 148 mil pessoas com deficiência visual. 

Ressalve-se que não há dados do IBGE em relação à deficiência múltipla, 

pois ele utilizou para o Censo de 2000 somente as seguintes opções: deficiência visual 

(subdividida nas três categorias acima expostas), deficiência motora, deficiência auditiva, 

deficiência mental permanente e deficiência física.   

Vejam-se outros dados, agora internacionais, da Organização das Nações 

Unidas (ONU), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), que indicam essa mesma tendência, ou seja, afirmam que se 

podem encontrar, em qualquer população do mundo, aproximadamente 10% de indivíduos 

com algum tipo de deficiência, em qualquer faixa etária (o que praticamente ocorre no 

Brasil, com seus 14,5%), observada a seguinte percentagem: 5% com deficiência 

intelectual, 2% com deficiência física, 1,5% com deficiência auditiva, 1% com deficiência 

múltipla e 0,5% com deficiência visual.
2
  

Como salientado, apesar de haver um número bastante alto de pessoas com 

deficiência intelectual no Brasil, chegando em qualquer população do mundo ao montante 

de 5%, a deficiência intelectual é a que apresenta menor volume de contratação para o 

                                                           
1
 Dados parciais do Censo de 2000 do IBGE disponíveis em: 

<http://www.mpd.org.br/img/userfiles/file/dialogico_AnoV_Numero11.pdf>. Dados completos disponíveis 

em: <http://www.ibge.gov.br/censo>. Acessos: 10.07.08. 
2
 Conforme artigo de Romeu Kazumi Sassaki, disponível em: 

<http://www.educacaoonline.pro.br/quantas_pessoas_tem_deficiencia.html>.  Acesso: 10.07.08. Ou 

segundo obra de GIORDANO, Blanche Warzée. (D)eficiência e trabalho: analisando suas representações. 

São Paulo: Annablume: Fapesp, 2000, p. 18.   
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trabalho
3
, a despeito do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 (conhecido como Lei de Cotas), 

que obriga as empresas do setor privado a contratar pessoas com deficiência.  

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2007
4
, do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), divulgada em novembro de 2008, apresentou, pela primeira 

vez, dados sobre a inclusão, no mercado competitivo de trabalho, de pessoas com 

deficiência.  

De posse desses dados, pode-se esclarecer que as pessoas com deficiência 

representam menos de 1% dos empregos formais no país; isso porque, de um total de 37,6 

milhões de vínculos empregatícios formais existentes, 348,8 mil foram declarados como 

vínculos empregatícios com pessoas com deficiência. Desse total, 50,28% são pessoas com 

deficiência física, 28,16% auditiva, 2,95% visual, 2,41% mental e 1,67% múltipla.  

Isto posto, pode-se concluir que há um elevado número de pessoas com 

deficiência intelectual no Brasil e que esse tipo de deficiência não representa o tipo de 

deficiência mais recorrente, dentre as pessoas com alguma deficiência mais contratadas 

pelas empresas. 

Por essas razões é que esta pesquisa está limitada à deficiência intelectual.  

Em reportagem recente da Folha de São Paulo
5
, o assessor da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho de São Paulo, Rogério Reis, afirmou que as empresas preferem 

contratar pessoas com deficiências “mais leves”. E, por sua vez, um dos coordenadores do 

programa de inclusão da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) de 

São Paulo, José Carlos do Carmo, afirmou que as empresas dão prioridade à contratação de 

pessoas com deficiência que tenham “maior nível de escolaridade”. A RAIS de 2007 

informa que 53% de pessoas com deficiência, em empregos formais, têm ensino médio ou 

superior completo. Assim, pode-se perceber que o tema da escolaridade é fundamental na 

                                                           
3
 “De 2001 a maio de 2006, a Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo (DRT/SP), por força da ação 

fiscal fez contratar 47.044 pessoas com deficiência. Foram fiscalizadas e estão em fase de fiscalização 7.278 

empresas, que contam com 100 empregados ou mais. Destas, mais 4.600 já cumprem a Lei de Cotas. Isso 

equivale a mais de 60% das empresas que estão obrigadas a cumprir a lei no Estado de São Paulo. Nesse 

mesmo período, as contratações de portadores de deficiência se deram da seguinte forma: 20.203 

contratações de portadores de deficiência física; 17.207 contratações de portadores de deficiência auditiva; 

4.427 contratações de portadores de deficiência reabilitados; 2.830 contratações de portadores de deficiência 

visual; 1.760 contratações de portadores de deficiência mental; 617 contratações de portadores de deficiência 

múltipla.” Notícia disponível em: <http://www.mte.gov.br/delegacias/sp/noticias/default02.asp>. Acesso: 

10.07.08. 
4
 Notícia disponível em: 

<http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=4427&PalavraChave=rais,%20lei%20de%20cot

as,%20deficientes>. Acesso em: 16.12.08. 
5
 Notícia disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/empregos/ce1412200801.htm>. Acesso em: 

16.12.08. 
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questão da inclusão laboral. Escolaridade e qualificação profissional. Por isso, também são 

aqui analisados. 

Não obstante as dificuldades apontadas, há dados do MTE
6
 que comprovam 

um aumento considerável na contratação de pessoas com deficiência nos últimos anos, 

muito por causa das ações fiscais. 

O sucesso da crescente contratação está ligado ao aumento da fiscalização 

pelos auditores fiscais do trabalho, mas também às diversas iniciativas tomadas, tanto por 

parte dos responsáveis pela fiscalização da Lei de Cotas (Ministério Público do Trabalho 

(MPT) e do MTE), como por parte das próprias empresas, além de sindicatos, governo, 

Organizações Não-Governamentais (ONG‟s), movimentos sociais, escolas especiais e 

regulares, Comissões, Conselhos e Secretarias em prol dos direitos das pessoas com 

deficiência, algumas iniciativas tomadas em conjunto e outras isoladamente, como se verá 

adiante.  

O apoio da mídia mostra-se também fundamental para a divulgação da Lei 

de Cotas, como se verifica pelas diversas notícias reproduzidas ao longo deste texto, que 

foram veiculadas pela Internet, nos mais diversos sites. Ressalte-se, porém, a possibilidade 

de a mídia não trazer um retrato fiel da realidade, principalmente quando não mostra dados 

de órgãos oficialmente reconhecidos. Por causa disso, tenta-se trazer à análise notícias de 

variados sites, pondo-se as mesmas à prova, com pesquisa empírica e discussões sobre o 

conteúdo dos noticiários em tela.   

A presente pesquisa justifica-se em face da essencialidade da inclusão das 

pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, haja vista que esse pode ser o 

caminho para o reconhecimento da capacidade dessas pessoas. 

 Ademais, a inclusão no mercado de trabalho, como forma de inclusão 

social, pode despertar sentimentos de autonomia, autoestima, pertencimento e valor 

próprio na pessoa com deficiência, além de propiciar crescimento também às pessoas não 

deficientes, ao propiciar ações de solidariedade.  

                                                           
6
 “Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência para ingressar no mercado de 

trabalho, dados da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que a contratação desses 

trabalhadores aumentou 56%, de 2005 para 2006. Esses dados se referem a contratações por ação fiscal, ou 

seja, aquelas feitas depois que a empresa recebeu uma advertência por não ter no quadro de funcionários um 

número mínimo de pessoas com deficiência. Em 2005, 12.786 deficientes foram contratados nessa situação. 

Em 2006, foram 19.978. No primeiro trimestre de 2007, o Ministério do Trabalho e Emprego registrou 4.151 

deficientes inseridos no mercado de trabalho, também por força de ações fiscais.” Notícia disponível em: 

<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/11/02/materia.2007-11-02.9375209037/view>. Acesso: 

10.07.08. 

 

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/11/01/materia.2007-11-01.4967543205/view
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Essa matéria justifica-se como objeto de pesquisa acadêmica, por sua 

relevância de cunho social, a ponto de merecer abrigo legal, como se constata pela ação em 

prol da proteção do direito ao trabalho das pessoas com deficiência: o sistema de cotas 

legais. 

A importância do trabalho para todas as pessoas, com ou sem deficiência, é 

reconhecida em normas de nossa Constituição Federal de 1988 (CF/88), que demonstram 

que a consecução do valor primordial da dignidade humana é conquistada, também, por 

meio do direito ao trabalho, conforme incisos III e IV do artigo 1º combinados com os 

artigos 6º e 170.  

No plano internacional, há normas que corroboram a relevância da temática, 

muitas ratificadas pelo Brasil. Destacam-se, aqui: a atual Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, as Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), de nº 159 e de nº 111, e a Convenção da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), conhecida como Convenção da Guatemala ou Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência. 

Em face do exposto, traçam-se os objetivos da presente pesquisa.  

O objetivo da exposição teórica é buscar o embasamento para a 

compreensão e reflexão acerca da relevância da inclusão da pessoa com deficiência 

intelectual no mercado competitivo de trabalho. Por sua vez, o a exposição prática visa à 

verificação empírica das afirmações do embasamento teórico. 

A esse propósito, mais do que uma compilação de normas jurídicas 

existentes sobre a temática, normas que não são poucas, visa-se a verificar se elas estão 

sendo cumpridas e de que forma (O trabalho é decente? Respeita os princípios 

inclusivos?). Em caso negativo, quais as causas dessa problemática (Falta de qualificação? 

Preconceito? Desconhecimento acerca da deficiência?). 

Por fim, de que natureza seriam as possíveis soluções: multas, Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC‟s)
7
, premiações a empresas inclusivas dadas pelos 

governos, cursos de qualificação profissional oferecidos por instituições especializadas, 

                                                           
7
 Termos de Ajustamento de Conduta são termos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, nos 

quais as empresas infratoras comprometem-se a ajustar suas condutas conforme a lei dentro de um 

determinado prazo (parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7.347/85 e artigo 7º da Lei 7.853/89). 
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negociações coletivas que prevejam cláusulas sobre o tema, nos Acordos Coletivos de 

Trabalho (ACT‟s) e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT‟s)
8
? 

Foi a partir desses questionamentos acima que se elaborou a hipótese: a 

ocorrência de eventual descumprimento da legislação em tela decorreria de falta de 

qualificação profissional das pessoas com deficiência intelectual. 

Como objetivo central final, busca-se concluir sobre a efetividade objetiva 

da Lei de Cotas, em concordância com as demais normas jurídicas vigentes no Brasil, para 

a promoção do direito a um trabalho digno, em favor das pessoas com deficiência 

intelectual.  

Em resumo, o que se pretende é apurar as presentes condições de correlação 

entre a letra da lei e sua prática social. 

Quanto à metodologia adotada, houve uma aproximação com a metodologia 

das ciências sociais, devido ao caráter empírico deste trabalho.  

Embora este projeto esteja vinculado à Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (FADUSP), não há como falar sobre a efetividade de uma lei 

sem tangenciar os seus aspectos extrajurídicos, isto é, o entorno da lei ou o meio onde a lei 

deve ser aplicada e cumprida. Falar de efetividade é falar de eficácia social, mais do que de 

eficácia jurídica (esta relacionada à validade técnico-jurídica de uma norma). 

Sem desejar entrar no mérito dessa diferenciação polêmica (eficácia jurídica 

versus eficácia social), é preciso abrir parênteses para expor o que está sendo considerando 

como efetividade e como requisitos de validade de uma norma.  

Para tanto, a abordagem é feita com fundamento na teoria tridimensional do 

direito, do mestre Reale (itálicos do autor): 

 

A eficácia se refere, pois, à aplicação ou execução da norma jurídica, ou por 

outras palavras, é a regra jurídica enquanto momento da conduta humana. A 

sociedade deve viver o Direito e como tal reconhecê-lo. Reconhecido o Direito, é 

ele incorporado à maneira de agir da coletividade. [...] O Direito autêntico não é 

apenas declarado mas reconhecido, é vivido pela sociedade, como algo que se 

incorpora e se integra a sua maneira de conduzir-se. A regra de direito deve, por 

conseguinte, ser formalmente válida e socialmente eficaz. [...] Em resumo, são 

três os aspectos essenciais da validade do Direito, três os requisitos para que uma 

regra jurídica seja legitimamente obrigatória: o fundamento, a vigência, e a 

eficácia, que correspondem, respectivamente, à validade ética, à validade formal 

ou técnico-jurídica e à validade social. Fácil é perceber que a apreciação ora feita 

sobre vigência, eficácia e fundamento vem comprovar a já assinalada estrutura 

                                                           
8
 Acordos e convenções coletivos de trabalho são instrumentos acordados entre empresas e sindicatos de 

trabalhadores (acordos) ou sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados (convenções) 

decorrentes de negociação coletiva (inciso XXVI do artigo 7º da CF/88 e artigo 611 da CLT).   
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tridimensional do Direito, pois a vigência se refere à norma; a eficácia se reporta 

ao fato, e o fundamento expressa sempre a exigência de um valor.
9
 

 

Ainda sobre a aproximação com a metodologia das ciências sociais, é 

sobremodo importante ressaltar o pensamento de Bobbio, em um dos seus mais recentes 

escritos publicados no Brasil (itálico do autor): 

 

De tudo o que foi discutido até agora, emerge claramente por que, como se 

afirmou no início, as relações entre ciência jurídica e ciências sociais tornaram-

se cada vez mais estreitas nesses últimos anos. Para retomar a metáfora do 

„esplêndido isolamento‟, a ciência jurídica já não é uma ilha, mas, sim, uma 

região entre as outras de um vasto continente. A questão de que o jurista deva 

estabelecer novos e mais profundos contatos com psicólogos, sociólogos, 

antropólogos, cientistas políticos tornou-se, especialmente entre os juristas da 

nova geração, uma communis opinio tão difundida que, desejando oferecer 

indicações bibliográficas precisas, não se saberia por onde começar.
10

 

 

Apesar de reconhecer a tendência sociologizante da ciência jurídica, Bobbio 

alerta (grifos nossos): 

 

Aproximação não significa confusão. A interdisciplinaridade sempre pressupõe 

uma diferença entre abordagens diversas. [...] Não há necessidade de 

confundirmos os materiais de que um e outro podem dispor com o modo pelo 

qual esses mesmos materiais são utilizados. [...] Pois bem, o sociólogo usa as 

regras de comportamento que encontra em seu caminho para explicar por que 

certos indivíduos se comportam de um certo modo, isto é, utiliza as regras como 

uma das variáveis do procedimento explicativo e eventualmente preditivo a que 

visa. O jurista usa as mesmas regras para qualificar os comportamentos como 

lícitos e ilícitos, ou seja, para estabelecer por que se deve comportar de um modo 

em vez de outro. [...] É compreensível que, sendo diversa a perspectiva e, 

consequentemente, diverso também o fim – o fim do sociólogo é descrever como 

vão as coisas, o fim do jurista é descrever como as coisas devem andar -, diverso 

é o tipo de operações intelectuais que um e outro desempenham sobre a mesma 

realidade e que, assim, os caracteriza. Para o sociólogo, a observação dos 

comportamentos prevalece sobre a interpretação das regras; para o jurista, a 

interpretação prevalece sobre a observação. E assim por diante. Exatamente 

porque ciência jurídica e ciências sociais diferenciam-se como perspectivas 

distintas, apesar da identidade de matéria, [...].
11

 

 

Assim, pode-se concluir que a ciência jurídica pode dispor da metodologia 

das ciências sociais (material em comum); porém, o modo pelo qual esse material é 

utilizado pelo jurista é necessariamente diferente do modo pelo qual ele será utilizado por 

sociólogos, psicólogos etc. 

                                                           
9
 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 112-116. 

10
 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 

Beccaccia Versiani; revisão técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata Nagamine. Barueri, SP: Manole, 

2007, pp. 46-47. 
11

 BOBBIO, Norberto. Op. cit., pp. 48-49. 
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Como método de procedimento, adota-se o método histórico-comparativo, 

que possibilita uma visão global sobre o tema, no sentido de viabilizar questionamentos 

acerca de sua evolução, ou seja, como a temática da deficiência era entendida no passado e 

como é hoje, realizando-se uma comparação temporal e indicando-se possíveis evoluções.  

Também como método de procedimento, para a análise das entrevistas, 

adotam-se diretrizes da análise de conteúdo propostas por Bardin, que entende essa análise 

como um conjunto de procedimentos sistemáticos direcionados para a descrição do 

conteúdo das mensagens. Procedimentos esses, por meio dos quais pode-se levantar 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens.12 

Essas opções metodológicas observam os parâmetros contemporâneos 

acerca do método científico, quais sejam: não é um procedimento regulado por normas 

rígidas, prontas e definitivas; antes, é determinado frente ao caso concreto a ser 

investigado, dependendo da criatividade e habilidade, do pesquisador, de adequar o objeto 

da sua pesquisa aos procedimentos, ou a um procedimento específico; o método científico 

é, em suma, o saber descrever e discutir o processo de investigação a que se propõe o 

pesquisador. Novamente nas explanações de Köche (negritos e itálico do autor): 

 

A concepção da ciência moderna, influenciada pelo positivismo newtoniano, 

criou uma imagem dogmática de método científico. Essa imagem continua ainda 

em voga, principalmente para o leigo. Criou-se a idéia de que método científico é 

um procedimento que, utilizando técnicas delineadas, conduz a resultados 

exatos. Essa concepção, no entanto, não passa de um mito. A partir de Einstein e 

Popper desmistificou-se a concepção de que método científico é um 

procedimento regulado por normas rígidas que prescrevem os passos que o 

investigador deve seguir para a produção do conhecimento científico. Popper 

(1975, p. 135) é taxativo quando afirma que não existe método científico. 

Infelizmente não existe. Então, por que analisar o chamado „método científico‟? 

O método científico que não existe é aquele que está na imaginação do leigo, na 

expectativa do estudante ávido por modelos, fórmulas ou receitas mágicas para 

aplicar e colher o resultado e, às vezes, na descrição que fazem alguns 

pesquisadores sem notar o engano em que se encontram. O que não existe no 

método científico é „um código prático para o comportamento científico‟, como 

afirma Medawar (1974, p. 1108). Não existe um modelo com normas prontas, 

definitivas, pelo simples fato de que a investigação deve orientar-se de acordo 

com as características do problema a ser investigado, das hipóteses formuladas, 

das condições conjunturais e da habilidade crítica e capacidade criativa do 

investigador. Praticamente, há tantos métodos quantos forem os problemas 

analisados e os investigadores existentes. Não se pode, no entanto, cair num 

ceticismo total, ou no extremo oposto e afirmar, como Feyerabend (1977, p. 274 

                                                           
12

 BARDIN, Laurence. L´analyse de contenu. 9 édition. Paris: Presses Universitaires de France - PUF, 

1998, p. 47: “Un ensemble de techniques d´analyse des communications visant, par des procédures 

systématiques et objectives de description du contenu des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs 

ou non) permettant l´inférence de connaissances relatives aux conditions de production/réception (variables 

inférées) de ces messages.” (Tradução livre).
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e 279), que a ciência pede uma epistemologia anárquica. Admite-se que não há 

ainda explicações razoáveis que demonstrem como funciona o processo de 

descoberta das soluções para os problemas e que também não há critérios e 

procedimentos universalmente aceitos que possam ser usados para justificar e 

demonstrar com certeza a veracidade de uma hipótese. Admite-se também que a 

ciência e seus procedimentos são encarados como um processo histórico e como 

um sistema aberto, sujeitos a mudanças drásticas atreladas à cultura de cada 

época e à área de conhecimento em que estiver o problema investigado. Porém, 

alguns critérios básicos são discerníveis dentro do procedimento geral, amplo, 

utilizado no construir a ciência. E é nesse sentido que se deve compreender 

método científico: como a descrição e a discussão de quais critérios básicos 

são utilizados no processo de investigação científica. Esses critérios, porém, 

não são apresentados como prescrições dogmáticas, mas elementos que se 

somam à imaginação crítica ou à criatividade, pois, como diz Medawar (1974, p. 

1105), os cientistas „trabalham muito perto da fronteira entre o espanto e a 

compreensão‟.
13

 

 

Como técnicas de pesquisa, são feitas: a documentação indireta, com a 

pesquisa bibliográfica e de documentos (TAC‟s e negociações coletivas); e a 

documentação direta, consistente da realização das entrevistas.  

Após a definição do campo da pesquisa, adéqua-se o “objeto” principal 

(pessoas) aos métodos de investigação e técnicas disponíveis e opta-se por realizar 

entrevistas, pois proporcionam maior aproximação ao “objeto” a ser conhecido, aguçando 

a sensibilidade e a percepção do pesquisador.  

Assim, em relação às entrevistas, as direcionadas às pessoas com deficiência 

intelectual são feitas com pautas pré-definidas, seguindo um roteiro
14

; e as restantes são 

informais. Cabe informar que, embora existentes as pautas, as entrevistas não ficam 

restritas a elas, podendo ocorrer acréscimos aos assuntos abordados, objetivando uma 

conversa mais espontânea e livre. 

  Estritamente em relação às pessoas com deficiência intelectual, devido à 

incapacidade legal imposta a elas pelo artigo 1767 do Código Civil de 2002 (CC/02), foi 

necessário elaborar um termo de consentimento livre e esclarecido
15

, que foi lido e 

direcionado às famílias, para recolhimento das autorizações.  

  Quanto ao termo de consentimento, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

exige que ele, junto com as pautas das entrevistas, seja submetido a um Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP). Entretanto, a Faculdade de Direito da USP, à qual este projeto está 

vinculado, não tem CEP próprio. Assim, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP), por contato eletrônico, orientou submetê-lo à Comissão de Pesquisa 

                                                           
13

 KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

24 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, pp. 68-69. 
14

 Vide pautas das entrevistas no Anexo B desta dissertação. 
15

 Vide modelo do referido termo no Anexo A desta dissertação. 
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da Faculdade. Por sua vez, no exame de qualificação, os professores doutores presentes 

ratificaram a pesquisa e não vislumbraram a necessidade de submetê-la a um comitê 

específico, desde que resguardado o sigilo dos nomes dos participantes com deficiência 

intelectual, da associação de que eles fazem parte e das empresas envolvidas, e desde que 

obtidas as devidas autorizações após ciência do referido termo. 

Quanto à coleta das entrevistas, deu-se mediante encontro pessoal com os 

entrevistados, em dia, hora e local que melhor lhes aprouve, tendo sido o encontro 

previamente combinado por contato telefônico com a instituição e/ou com a pessoa 

responsável pelo entrevistado ou diretamente com o entrevistado. As entrevistas foram 

gravadas em áudio (MP3 player) e elas não ultrapassaram 60 minutos. Mediante 

conhecimentos adquiridos pela leitura da bibliografia selecionada, elaboram-se as pautas. 

Sobre as entrevistas pautadas, transcrevem-se os ensinamentos de Gil: 

 

A entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por 

uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo 

de seu curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. O 

entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente 

à medida que refere às pautas assinaladas. Quando este se afasta delas, o 

entrevistador intervém, embora de maneira suficientemente sutil, para preservar 

a espontaneidade do processo. As entrevistas por pautas são recomendadas 

sobretudo nas situações em que os respondentes não se sintam à vontade para 

responder a indagações formuladas com maior rigidez. Esta preferência por um 

desenvolvimento mais flexível da entrevista pode ser determinada pelas atitudes 

culturais dos respondentes ou pela própria natureza do tema investigado ou por 

outras razões.
 16

 

 

Por sua vez, sobre as entrevistas informais (grifo nosso): 

 

Este tipo de entrevista é o menos estruturado possível e só se distingue da 

simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. O que 

se pretende com entrevistas desse tipo e a obtenção de uma visão geral do 

problema pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da 

personalidade do entrevistado. A entrevista informal é recomendada nos estudos 

exploratórios, que visam abordar realidades pouco conhecidas pelo pesquisador, 

ou então oferecer visão aproximativa do problema pesquisado. Nos estudos desse 

tipo, com frequência, recorre-se a entrevistas informais com informantes-chaves, 

que podem ser especialistas no tema em estudo, líderes formais ou informais, 

personalidades destacadas etc.
17

 

 

  Assim, é feito um estudo de caso na Região Metropolitana de São Paulo, a 

partir de uma associação para a educação e a qualificação profissional de pessoas com 

deficiência intelectual. 
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22 

 

No que concerne aos TAC‟s, investigaram-se as empresas citadas pelos 

entrevistados com deficiência, isto é, empresas onde eles laboram ou laboraram. Já quanto 

às negociações coletivas, investigou-se um dos ramos de atividade econômica em que 

laboram ou laboraram os entrevistados. 

Por meio da análise de conteúdo das entrevistas dos alunos dessa associação 

e dos possíveis TAC‟s e negociações coletivas, buscou-se concluir acerca da efetividade da 

Lei de Cotas para as pessoas com deficiência intelectual. 

Entende-se que a efetividade da Lei de Cotas está diretamente relacionada à 

sua fiscalização pelos órgãos legalmente competentes (MTE
18

 e MPT
19

), às políticas 

públicas sobre a pauta da deficiência e à atuação do Judiciário; em resumo, à atuação 

conjunta da sociedade em prol da inclusão (sociedade representada nesta pesquisa por 

empresas, trabalhadores com deficiência intelectual, sindicatos, associações, entidades, 

movimentos, comissões e secretarias, todos envolvidos com inclusão laboral).  

Com esse entendimento, definiu-se o campo de investigação da pesquisa 

empírica: o universo pesquisado localiza-se na Região Metropolitana de São Paulo; o 

espaço amostral da pesquisa é formado pelos trabalhadores e alunos de dada associação 

para pessoas com deficiência intelectual, que atua nessa região; pelas empresas para as 

quais eles trabalham ou trabalharam; por possíveis TAC‟s realizados com essas empresas e 

negociações coletivas de um desses ramos econômicos.  

Em complemento, há as demais entrevistas com profissionais renomados 

envolvidos com a inclusão,na região onde os alunos da associação estão trabalhando, tanto 

os envolvidos pela função de fiscalizar e fazer cumprir a lei, quanto pela função de fazer 

política pública e de dar consultoria acerca da temática da deficiência.   

 Sendo assim, todos os entrevistados escolhidos estão relacionados entre si, 

em prol da efetividade da Lei de Cotas; todos eles atuam na área da inclusão laboral e 

relacionam-se direta ou indiretamente com a associação escolhida; ou seja, todos 

pertencem ao universo pesquisado e fazem parte do complexo da amostra escolhida para 

estudo. 

Os critérios de escolha de cada entrevistado e demais opções metodológicas 

estão explicados no capítulo terceiro desta dissertação. 
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 Cf. Artigo 21 da CF/88, artigo 626 e seguintes da CLT, artigo 7º da Lei 7.855/89 e Núcleos de Promoção 
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1. A LEGISLAÇÃO NACIONAL COMO GARANTIA DA INCLUSÃO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA EMPRESA 

 

 

Nas lições de Miguel Reale
20

 aprende-se que o Direito é o que deve ser, em 

contraposição ao que é; ou seja, toda norma exprime um juízo de valor, imperativo, 

diferenciando-se dos juízos de realidade, estes considerados apenas indicativos.  

Sobre tal aspecto, importante assinalar que se compartilha, aqui, do conceito 

de Direito em seu aspecto tridimensional (direito como fato, valor e norma)
21

. Esse 

conceito é condizente com a opção metodológica supra, que demonstra a necessária 

aproximação do Direito com as Ciências Sociais
22

 e, para além disso, tenta “harmonizar o 

que é com o que deve ser”
23

. 

Isto posto, neste capítulo pretende-se expor o mundo do dever ser na 

temática da deficiência e do trabalho, ou seja, o arcabouço jurídico que tem por escopo 

assegurar a inclusão laboral das pessoas com deficiência intelectual.  

Aliás, quando se fala em inclusão social, logo surge a indagação: por que 

incluir? E a resposta é clara: porque há exclusão social. Agora, a reflexão sobre as razões 

da existência da exclusão leva a respostas bastante complexas.  

São muitas as explicações acerca da exclusão social e não cabe neste 

trabalho adentrar esse mérito, pois foge aos objetivos aqui expostos. Entretanto, não há 

como falar em princípios do paradigma da inclusão social sem mencionar o que levou à 

sua edificação.  

Em termos gerais, a marginalização de certos grupos sociais (sem-terras, 

sem-tetos, desempregados, homossexuais, negros etc), muitas vezes denominados 

“minorias” embora representem grande parcela da população mundial, ocorre devido a 

questões relacionadas à atual fase da economia capitalista global e seus reflexos neste país.  

A esse propósito, merecem ser transcritas as palavras de Ricardo Antunes: 
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Foram profundas as transformações ocorridas no capitalismo recente no Brasil, 

particularmente na década de 1990, quando, com o advento do receituário e da 

pragmática definidos no Consenso de Washington, desencadeou-se uma onda 

enorme de desregulamentações nas mais distintas esferas do mundo do trabalho. 

Houve também um conjunto de transformações no plano da organização 

sociotécnica da produção, presenciando-se, ainda, um processo de 

reterritorialização e mesmo de desterritorialização da produção, entre tantas 

outras consequências da reestruturação produtiva e do redesenho da divisão 

internacional do trabalho e do capital.
24

 

 

Entretanto, além do elemento econômico, são apontadas outras justificativas 

para o fenômeno da exclusão social, tais como o estigma e a discriminação
25

, e também 

questões relativas à privação da sociabilidade
26

.   

Quanto aos grupos excluídos, interessante a colocação de uma das 

entrevistadas, a Sra. Lia Crespo, do Movimento de Vida Independente (MVI) de São 

Paulo, que chama a atenção, de forma bem-humorada, para a invisibilidade das pessoas 

com deficiência dentro dos próprios grupos marginalizados:  

 

Vários setores começaram a reivindicar os seus direitos: as mulheres, os 

homossexuais, os negros, os trabalhadores e etc. Nos livros aparece assim: „etc‟. 

Quando você vê o „etc‟, pode completar ali com „as pessoas com deficiência‟. 

Ou seja, eu já vi vários livros que falam sobre os movimentos sociais e nenhum 

menciona o movimento das pessoas com deficiência, está sempre no „etc‟. Então, 

eu espero que minha tese de doutorado pelo menos sirva para completar o „etc‟, 

eu estou fazendo uma tese de doutorado em cima do „etc‟!
27

 

 

Não obstante a mazela da marginalização social, compreende-se o Direito 

como resistência a esse processo de exclusão. E neste capítulo pretende-se demonstrar 

exatamente isso. Aliás, o Direito do Trabalho é pioneiro em proteger certos grupos sociais; 

no caso, os economicamente fracos, os trabalhadores. 

No que toca à proteção das pessoas com deficiência, trabalha-se com os 

princípios do paradigma da inclusão social (o direito de pertencer, a valorização da 

diversidade humana, dentre outros que serão visto em detalhes mais adiante). Esses 
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 ANTUNES, Ricardo. A era da informatização e a época da informalização: riqueza e miséria do trabalho 

no Brasil. In: ANTUNES, Ricardo (Org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: 

Boitempo, 2006, p. 15.  
25

 PARKER, Richard; AGGLETON, Peter. Estigma, Discriminação e AIDS. Rio de Janeiro: Associação 
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princípios são os atuais valores eleitos como ideais a serem perseguidos na questão da 

deficiência; foram estabelecidos pelo movimento de inclusão social iniciado nos países 

mais desenvolvidos na década de 80 e difundidos aos países em desenvolvimento na 

década seguinte
28

.  

Hodiernamente, os princípios da sociedade inclusiva estão todos presentes 

na Convenção da ONU Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, fazendo parte do 

mundo do dever ser em âmbito nacional e internacional.  

Além da exposição dos princípios do paradigma da inclusão social, 

demonstra-se o entendimento aqui adotado, acerca desses princípios, como integrantes do 

conteúdo da norma da dignidade da pessoa humana, a qual, por sua vez, “atrai a realização 

dos direitos fundamentais do homem, em todas as suas dimensões”
29

. 

Nesse sentido, a norma da dignidade, já podia ser por si só utilizada como 

garantia do ideal da inclusão laboral das pessoas com deficiência intelectual, haja vista que 

pode-se afirmar, nesse diapasão, que os princípios da inclusão social nada mais são do que 

a efetivação da dignidade humana. 

Apenas o nosso texto constitucional de 1988
30

 é que se dedicou a explicitar 

a norma da dignidade da pessoa humana; porém, já estava inserida no Preâmbulo da Carta 

Geral das Nações Unidas em 1945.
31

 

Na tentativa de se clarear e iluminar a compreensão da norma da dignidade 

da pessoa humana, como abrangente também dos direitos das pessoas com deficiência, 

tornou-se necessário a feitura de documentos internacionais específicos.  

As primeiras normas internacionais, contudo, apenas focaram um dos 

aspectos da questão da deficiência, como as Convenções de nº 159 e de nº 111 da OIT 

(respectivamente sobre Readaptação Profissional e Emprego, de 1983, e sobre 

Discriminação, Emprego e Ocupação, de 1958); as Recomendações de nº 99, 150 e 168, 

também da OIT (respectivamente sobre Habilitação e Reabilitação Profissionais dos 

Deficientes, sobre Desenvolvimento dos Recursos Humanos, sobre Readaptação 

Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes); a Convenção da OEA (conhecida como 

Convenção da Guatemala ou Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
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Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, de 2001) e o Documento da OIT sobre 

Gestão de Questões Relativas à Deficiência no Local de Trabalho, de 2001.  

Nesse sentido, cite-se ainda a Declaração de Direitos do Deficiente Mental, 

de 1971; a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, de 1975; a Declaração de 

Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial, de 1994; a 

Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, de 2001. 

Nenhum desses textos, porém, conseguiu ser tão abrangente, abarcando 

todos os princípios da inclusão social, como a Convenção da ONU adotada em dezembro 

de 2006 pela Assembleia Geral. No Brasil, referida Convenção ganhou recentemente status 

de norma constitucional, estando integrada ao ordenamento jurídico pátrio.  

No ano 2008, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de 

dezembro) foi celebrado com o tema Dignidade e Justiça para Todos, devido ao 

agravamento da crise econômica mundial. Em mensagem comemorativa, o Diretor-Geral 

da OIT, Juan Somavia, relata: 

 

Das 650 milhões de pessoas com deficiência, que representam cerca de 10% da 

população do planeta, cerca de 470 milhões estão em idade de trabalhar. Cerca 

de 80% residem em países em desenvolvimento e a imensa maioria vive abaixo 

do limiar da pobreza ou se dedica a formas de trabalho vulneráveis. Enfrentando 

estas desvantagens, as pessoas com deficiência demonstram diariamente sua 

produtividade e seu compromisso para dar sua contribuição a suas comunidades 

e sociedades. [...] A missão traçada pela OIT de promover o trabalho decente 

para todos inclui as pessoas com deficiência. [...] A recente Convenção das 

Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência vem acrescentar um 

instrumento de vital importância, que permitirá às pessoas com deficiência 

cumprir uma função muito mais central no desenvolvimento social e 

econômico.
32

 

 

A noção de trabalho decente para todos, na concepção da OIT, vai ao 

encontro do modelo inclusivista de trabalho, como se analisa em tópico próprio.  

Além da recente Convenção da ONU, a proteção à inclusão laboral das 

pessoas com deficiência é garantida também pela ocorrência, no Brasil de ação afirmativa 

específica: o Sistema de Cotas Legais, traduzido pelo artigo 93, caput, da Lei 8.213/91. 

A Lei de Cotas é de 1991, mas a CF/88 já tratava da importância do trabalho 

para todas as pessoas, com ou sem deficiência. Nesse sentido, normas constitucionais 

demonstram que a consecução do valor primordial da dignidade humana é conquistada, 

também, por meio do direito ao trabalho, conforme incisos III e IV do artigo 1º 

combinados com os artigos 6º e 170. Ainda, a ideia da sociedade inclusiva vai ao encontro 

                                                           
32

 Disponível em: <http://www.oit.org.br>. Acesso em: 04.12.08.  



27 

 

das normas da igualdade e da não discriminação, segundo o inciso IV do artigo 3º, o caput 

do artigo 5º, e o inciso XXXI do artigo 7º. 

Além da CF/88, da Lei de Cotas e da Convenção da ONU de 2006, há 

também o conceito da função social da empresa que, como mandamento ético e legal 

brasileiro (parágrafo 1º do artigo 1.228 do Código Civil de 2002 (CC/02), como mais um 

determinante, quanto ao dever da empresa, de inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado competitivo de trabalho. 

Após esta sucinta exposição, pode-se perceber a inúmera quantidade de leis, 

constitucionais e infraconstitucionais, que garantem a inclusão laboral das pessoas com 

deficiência. Ainda, pode-se afirmar que as normas da dignidade, igualdade e não-

discriminação estão umbilicalmente relacionadas com o paradigma da inclusão social, 

como se verá adiante. 

 

 

1.1. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: os princípios 

da inclusão social e a superioridade da dignidade humana 

 

Paradigma é um modelo, um padrão que todos seguem e aceitam como 

ideal. Atualmente, na causa da deficiência, o ideal é o da inclusão social, traduzido por 

uma sociedade inclusiva e por conceitos inclusivistas. Trata-se, portanto, do paradigma da 

inclusão social.  

A ideia de inclusão social tem por finalidade a construção de uma sociedade 

realmente para todas as pessoas, não somente pessoas com deficiência, mas todas as 

pessoas. A inclusão social é uma evolução dos paradigmas anteriores, que pregavam, em 

linhas gerais, a exclusão e, posteriormente, a integração das pessoas com deficiência. 

Lorentz alerta para a concomitância das fases, demonstrando, com isso, os avanços e 

retrocessos dos direitos humanos: 

 

Na fase da eliminação ocorreu a preponderância da repulsa e do desprezo, o que 

acabou sustentando políticas e teorias jurídicas eliminatórias das pessoas com 

deficiência desde a época da Antiguidade Clássica, passando de forma menos 

acentuada e episódica pela época da Idade Média, pela era moderna 

(notadamente com a política e dogmática biologista do nazifascismo) e também 

pela era pós-moderna (também de forma pontual e não conjuntural) com adoção 

dos abortos preventivos e eliminação de fetos „defeituosos‟, etc.
33
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O modelo da exclusão foi aceito e praticado durante vários séculos no 

mundo todo. As pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual, quando 

não eliminadas da sociedade, eram segregadas em instituições, junto com idosos, doentes e 

presos. Essas instituições serviam apenas para abrigar, alimentar e medicar as pessoas que 

ali viviam, tendo um ranço assistencialista e caridoso. 

Já o modelo inclusivista surgiu a partir dos modelos pré-inclusivistas ou 

integracionistas. Dentre eles estão o modelo médico da deficiência e as ideias da 

normalização e do mainstreaming
34

. 

O modelo médico concebe a deficiência como um problema existente 

exclusivamente na pessoa com deficiência, desconsiderando a responsabilidade de 

adaptação também do meio ambiente que a recebe; assim, referido “problema” pode ser 

solucionado somente pela reabilitação, habilitação ou pela cura.  

O modelo médico está diretamente relacionado à ideia de normalização, que 

foi, a priori, confundida com a noção de transformação das pessoas com deficiência em 

pessoas “normais”. Na década de 70
35

, a normalização passou a significar a construção de 

ambientes segregados, porém semelhantes aos vivenciados pelas pessoas sem deficiência. 

É o caso da clássica reabilitação em instituições, em contraposição com o ideal atual da 

reabilitação baseada na comunidade (condizente com o também ideal atual do modelo 

social da deficiência)
36

.  

 Araci Nallin, psicóloga, ativista dos direitos das pessoas com deficiência e 

inspiradora do Centro de Vida Independente (CVI) de São Paulo, o qual recebe o seu 

nome, critica a reabilitação em instituições (grifos nossos): 

 

Se, por um lado, o discurso dominante em reabilitação enfatiza a necessidade de 

se incrementar as capacidades restantes do cliente, por outro lado, a sua análise 

revela em enfoque no distúrbio, na doença, na deficiência. É o modelo médico 

aplicado à reabilitação. Existe o diagnóstico, o tratamento e a „cura‟, como se a 

complexa questão da integração social das pessoas deficientes pudesse ser 

resolvida por uma operação, uma prótese, ou seja lá o que for. É esta ideia que os 

clientes „compram‟ e cobram da instituição, numa relação de 

complementariedade imaginária. Mas, para isto, devem mostrar força de vontade 
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e empenho. Devem mostrar serem merecedores de receber o tratamento, de 

conseguir uma vaga para realizar este projeto de nadar/ficar de pé, que é a 

interseção das demandas de clientes e profissionais. Os contínuos ataques à 

identidade, que vão configurando um lugar de clientela, podem levar a pessoa 

deficiente a assumir um modelo de deficiente ideal, proposto pela instituição – o 

deficiente que persiste, que supera as dificuldades, que se empenha, que constrói 

uma nova vida, que se cuida, que se inspeciona, que trabalha -, num processo de 

individualização da responsabilidade pela não-integração, e de alienação de si 

mesmo, contribuindo para que não se rompa com esta padronização e submissão, 

reforçadas pela Técnica e pelo Saber. Parece que, de fato, o individuo não é 

reabilitado para si, para sua conveniência e crescimento. Parece que ele é 

reabilitado para fora, para a sociedade. O reabilitar seria, portanto, a 

concretização, no corpo do indivíduo, do esforço da sociedade de negar o 

diferente. E o centro de reabilitação, numa perspectiva social, funcionará como 

uma oficina de reparos dos corpos desviantes.
37

 

 

O mainstreaming é um princípio que foi desenvolvido na área da educação 

especial, consistindo em colocar os estudantes com deficiência em classes do ensino 

regular. Os estudantes são literalmente “colocados” em distintas classes, em aulas e séries 

diversas. É uma simples colocação física, sendo que o aluno com deficiência não pertence 

a nenhuma turma específica. Como nos ensina Sassaki: “De certa forma, essa prática 

estava associada ao movimento de desinstitucionalização”.
38

  

O grande problema das práticas de integração social é que o foco da 

mudança está na pessoa com deficiência. Ela é quem tem o dever de adaptar-se às 

exigências sociais. Sabemos, entretanto, que o ideal da sociedade inclusiva só será 

alcançado plenamente quando houver uma mudança do meio social em relação às pessoas 

com deficiência. O conceito de inclusão social é trazido por Sassaki: 

 

Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta 

para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 

especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 

sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades.
39

 

 

Nessa esteira, o paradigma da inclusão social tem como princípios ou 

fundamentos
40

: a celebração das diferenças, o direito de pertencer, a valorização da 

diversidade humana, a solidariedade humanitária, a igual importância das minorias, a 

cidadania com qualidade de vida, a autonomia, a independência, o empoderamento, a 
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equiparação de oportunidades, o modelo social da deficiência, a rejeição zero, a vida 

independente. 

Essencial ressaltar que, dentro do movimento de pessoas com deficiência, 

há uma grande diferença entre os conceitos de autonomia e de independência, embora 

apareçam como sinônimos nos dicionários tradicionais. Nas lições de Sassaki (negritos do 

autor e grifo nosso):  

 

Autonomia é a condição de domínio no ambiente físico e social, preservando ao 

máximo a privacidade e a dignidade da pessoa que a exerce. Ter maior ou menor 

autonomia significa que a pessoa com deficiência tem maior ou menor controle 

nos vários ambientes físicos e sociais que ela queira e/ou necessite freqüentar 

para atingir seus objetivos. Daí os conceitos de „autonomia física‟ e autonomia 

„social‟. [...] Independência é a faculdade de decidir sem depender de outras 

pessoas, tais como: membros da família, profissionais especializados ou 

professores. Uma pessoa com deficiência pode ser mais independente ou menos 

independente em decorrência não só da quantidade e qualidade de informações 

que lhe estiverem disponíveis para tomar a melhor decisão, mas também da sua 

autodeterminação e/ou prontidão para tomar decisões numa determinada 

situação. Esta situação pode ser pessoal (quando envolve a pessoa na 

privacidade), social (quando ocorre junto a outras pessoas) e econômica (quando 

se refere às finanças dessa pessoa), daí advindo a expressão „independência 

pessoal, social ou econômica‟. Tanto a autodeterminação como a prontidão para 

decidir podem ser aprendidas e/ou desenvolvidas.
41

  

 

O princípio do empoderamento (traduzido do inglês empowerment e 

conhecido também como fortalecimento, potencialização ou energização) está interligado 

com o da independência. Segundo Sassaki (negrito do autor): 

 

Empoderamento significa o processo pelo qual uma pessoa, ou um grupo de 

pessoas, usa o seu poder pessoal inerente à sua condição – por exemplo: 

deficiência, gênero, idade, cor – para fazer escolhas e tomar decisões, assumindo 

assim o controle de sua vida. [...] Não se outorga esse poder às pessoas; o poder 

pessoal está em cada ser humano desde o seu nascimento. Com frequência 

acontece que a sociedade – família, instituições, profissionais etc. – não tem 

consciência de que a pessoa com deficiência também possui esse poder pessoal 

(Rogers, 1978) e, em consequência, essa mesma sociedade faz escolhas e toma 

decisões por ela, acabando por assumir o controle da vida dela.
42

 

 

Para evitar que outras pessoas tomem decisão ou façam escolhas no lugar da 

pessoa com deficiência, existe um movimento de autodefensores, cujo lema é “Nada Sobre 

Nós Sem Nós”
43

. Por esse movimento, as pessoas com deficiência, principalmente a 
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intelectual, declaram a vontade de serem ouvidas e consideradas como agentes no processo 

de inclusão social.   

A Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE‟s) 

do Estado de Minas Gerais estabeleceu um Manual de Formação de Autodefensores
44

, no 

qual são explicados os passos para a aprendizagem ou o desenvolvimento da autogestão e 

da autodefesa. A autogestão refere-se ao gerenciamento das habilidades básicas de 

autocuidado (higiene, alimentação, vestuário etc) e a autodefesa está relacionada à 

reivindicação e ao patrocínio de direitos. Esse manual foi apresentado, em entrevista para 

esta pesquisa, pela Sra. Mina Regen, quando tratou da autogestão:  

 

Então, é tudo movimento realmente de dar voz a essas pessoas. E esse material 

aí, o „Manual de Autodefensores‟, eu achei extremamente bem feito, porque ele 

mostra a importância da família desde o nascimento. O que a família tem que 

fazer para que a criança algum dia seja capaz de fazer opções. Porque não é uma 

coisa de uma hora para outra. Não é que ele vai chegar lá e vai começar a fazer, 

entendeu? É durante todo o processo de desenvolvimento da pessoa, em que ela 

vai aprendendo que ela é gente, que ela tem voz, que ela pode fazer opções, se 

ela quer comer feijão ela come, se ela não quer ela não come, não é? Se ela quer 

pôr roupa amarela, ela vai pôr a roupa amarela, mesmo que não combine com a 

roupa vermelha, entendeu? Eles conseguiram, havia cinco grupos regionais de 

autodefensores, eles conversaram entre si, conseguiram mais de 2.000 

assinaturas e apresentaram para o Congresso, solicitando o fechamento dessas 

instituições, porque essas pessoas tinham direito de viver na comunidade. E o 

governo foi obrigado a abrir lares residenciais para essas pessoas, cada um na 

sua cidadezinha natal, de acordo com onde moravam. Mas eles trouxeram essas 

pessoas, algumas para darem depoimentos, tinha gente que ficou mais de vinte 

anos institucionalizada, 25 anos! E quando começou a participar desses lares, 

eles começaram, alguns foram ser voluntários na comunidade, outros 

conseguiram emprego, alguns que não conseguiam sair de casa, o governo 

conseguiu que eles fizessem trabalhos dentro da casa mesmo, mas ganhando 

dinheiro, trabalhando por correio, sabe essas coisas assim? Então, eles 

começaram a se sentir gente. Não é impossível, eu chorei, chorei mesmo, 

copiosamente, quando eu ouvi dessas pessoas esses relatos, porque realmente se 

você for em qualquer desses, „Casas André Luiz‟, „Casa de Davi‟, o que você vai 

ver? Pessoas sem nenhuma perspectiva de vida. Elas ficam sem vontade, passam 

a não ser mais pessoa, elas são uma coisa que as pessoas decidem por elas. „-

Agora está na hora de você ir para o sol. Agora, está na hora de você tomar 

banho. Agora, está na hora de você comer. Agora, está na hora de não sei o 

quê.‟  E pronto.
45

 

 

Por sua vez, no que concerne ao princípio da equiparação de oportunidades, 

há um documento específico adotado pela ONU, já em 1993: 

 

O termo „equiparação de oportunidades‟ significa o processo através do qual os 

diversos sistemas da sociedade e do ambiente, tais como serviços, atividades, 
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informações e documentação, são tornados disponíveis para todos, 

particularmente para as pessoas com deficiência. O princípio de direitos iguais 

implica que as necessidades de cada um e de todos são de igual importância e 

que essas necessidades devem ser utilizadas como base para o planejamento das 

comunidades e que todos os recursos precisam ser empregados de tal modo que 

garantam que cada pessoa tenha oportunidade igual de participação. Pessoas com 

deficiência são membros da sociedade e têm o direito de permanecer em suas 

comunidades locais. Elas devem receber o apoio que necessitam dentro das 

estruturas comuns de educação, saúde, emprego e serviços sociais. Na medida 

em que as pessoas com deficiência conquistam direitos iguais, elas devem 

também ter deveres iguais. À medida que esses direitos estão sendo 

conquistados, as sociedades devem aumentar suas expectativas em relação às 

pessoas com deficiência. Como parte do processo de equiparação de 

oportunidades, devem ser tomadas medidas que auxiliem pessoas deficientes a 

assumir plena responsabilidade como membros da sociedade.
46

  

 

Interessante abordar o princípio da rejeição zero, também denominado de 

princípio da exclusão zero, haja vista que seu conceito foi inicialmente aplicado no âmbito 

da inclusão trabalhista, mais especificamente na forma de emprego apoiado. A rejeição 

zero significa a não possibilidade de recusar uma pessoa para qualquer finalidade, seja ela 

empregatícia, educacional, terapêutica etc. Por esse princípio, ninguém pode ser rejeitado 

pelo fato de possuir uma deficiência, mesmo que esta seja muito severa. Citando 

novamente Sassaki (grifo nosso): 

 

À luz do princípio da exclusão zero, porém, as instituições são desafiadas a 

serem capazes de criar programas e serviços internamente e/ou de buscá-los em 

entidades comuns da comunidade a fim de melhor atender as pessoas com 

deficiência. As avaliações (sociais, psicológicas, educacionais, profissionais etc.) 

devem trocar sua finalidade tradicional de diagnosticar e separar pessoas, 

passando para a moderna finalidade de oferecer parâmetros em face dos quais as 

soluções são buscadas para todos (Sassaki, 1995b). Esta tendência mundial traz 

de volta a verdadeira missão das instituições – servir as pessoas. E não o 

contrário – pessoas tendo que se ajustar às instituições.
47

 

 

A CF/88 traz, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil (artigo 3º): a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação da 

pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção 

do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação; dentre outros.  

Pode-se afirmar assim, que, por este único artigo da CF/88, a sociedade 

inclusiva é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Mudam-se os nomes 
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(promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação), mas a ideia é a mesma (uma sociedade para 

todos). 

Diga-se ademais que, hoje, todos os princípios da sociedade inclusiva estão 

expressamente inseridos na CF/88, devido à incorporação da Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro com status 

constitucional.  

A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo
48

 foram aprovados na 61ª Assembleia Geral da ONU, em 13 de 

dezembro de 2006, e foram assinados pelo Brasil em 30 de março de 200;, ambos entraram 

em vigor internacionalmente em 03 de maio de 2008 (um mês após a ratificação do 

vigésimo país, o Equador).  

Até a época, da realização desta pesquisa, a Convenção havia sido assinada 

por 137 países e ratificada por 44 deles. O Protocolo Opcional foi assinado por 81 países e 

ratificado por 26 países.
49

 

Quanto à entrada em vigor desse Tratado Internacional e de seu Protocolo 

Facultativo, no ordenamento jurídico brasileiro, a tramitação legislativa da ratificação foi 

concluída pelo Congresso Nacional no dia 09 de julho de 2008. Referidos textos ganharam, 

felizmente, força de Emenda Constitucional (EC), conforme autoriza o parágrafo 3º do 

artigo 5º da CF/88, pelo indubitável conteúdo de direitos humanos apresentado.  

A Câmara dos Deputados aprovou a Convenção e seu Protocolo (Projeto de 

Decreto Legislativo nº 563/08 e Mensagem nº 711/07) com mais votos favoráveis do que o 

quórum mínimo determinado pela EC nº 45/04, nos dois turnos, tendo alcançado 418 votos 

favoráveis na primeira votação, ocorrida em 13 de maio de 2008, e 353 votos favoráveis na 

segunda, em 28 de maio de 2008
50

.  

No Senado Federal não foi diferente. O Projeto de Decreto Legislativo nº 

90/08 foi aprovado pelo Plenário do Senado, também com quórum acima do qualificado 

(em primeira votação, dos 61 presentes – um presidente, houve uma abstenção e 59 votos 

favoráveis; em segunda votação, dos 57 presentes – um presidente, não houve abstenção e 

56 votos foram favoráveis), ocorrendo a respectiva promulgação do Decreto Legislativo nº 
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186/08 no dia 09 de julho do corrente ano (publicado no Diário Oficial da União 

Eletrônico - DOU-E em 10/07/08)
51

.  

O Preâmbulo
52

 da referida Convenção, apesar de não vinculante, tem por 

finalidade ministrar a forma de interpretação da Convenção. Sobre tal aspecto, destaque-se: 

a harmonia com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, logo, com a 

dignidade da pessoa humana; a reafirmação da universalidade, indivisibilidade, 

interdependência e inter-relação de todos os direitos humanos; o reconhecimento da 

constante evolução do conceito de deficiência e das barreiras ambientais e atitudinais que 

impedem a plena participação da pessoa com deficiência na sociedade; o reconhecimento 

da diversidade das pessoas com deficiência; o fortalecimento do senso de pertencimento 

social e do avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade por meio 

do exercício pleno dos direitos humanos pelas pessoas com deficiência; a preocupação com 

as pessoas com deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas e agravadas de 

discriminação por causa da raça, cor, sexo, idioma, religião, gênero, idade etc; a ênfase no 

fato de que a maioria das pessoas com deficiência vive em condições de pobreza. 

Por sua vez, o artigo 3º elenca os princípios gerais da Convenção: 

 

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a 

liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; b) A não-

discriminação; c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; d) O 

respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte 

da diversidade humana e da humanidade; e) A igualdade de oportunidades; f) A 

acessibilidade; g) A igualdade entre o homem e a mulher; h) O respeito pelo 

desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das 

crianças com deficiência de preservar sua identidade.
53

 

 

Como se pode visualizar pela simples leitura dos princípios da Convenção 

da ONU (artigo 3º), juntamente com parte do conteúdo, acima salientado, de seu 

Preâmbulo, esse Tratado Internacional positiva todos os princípios do paradigma da 

inclusão social, que, em última análise, estabelece a dignidade da pessoa humana como 

norma superior do sistema jurídico. Quanto a esta superioridade, afirma o professor Fábio 

Konder Comparato
54

 que tudo gira em torno do homem.  
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Cabe aqui brevíssimo histórico das origens desse conceito. O abandono das 

explicações mitológicas sobre o mundo desse conceito. e a exaltação do homem, ocorridas 

no centro do período axial, entre 600 e 480 a.C.
55

, quando coexistiram alguns dos maiores 

doutrinadores de todos os tempos: Zaratrusta na Pérsia, Buda na Índia, Lao-Tsé e Confúcio 

na China, Pitágoras na Grécia e o Dêutero-Isaías em Israel. A partir dos ensinamentos 

desses doutrinadores, o ser humano passou a ser concebido em sua igualdade essencial, 

como ser livre e racional.  

Com a filosofia estóica, nascida na Grécia Antiga, em 321 a.C., pelos 

ensinamentos de Zenão de Cítio, apareceram as ideias da unidade moral do ser humano e 

da dignidade do homem, considerado filho de Zeus e possuidor, portanto, de direitos 

inatos
56

.  

 Na cultura ocidental, a dignidade do ser humano despontou com os 

ensinamentos de Jesus Cristo, isto é, a partir do fundamento cristão de igualdade entre 

todos os homens.
57

 

Com a filosofia kantiana, o conceito teórico de dignidade passou a ser 

profundamente estudado, trazendo grandes contribuições para o futuro postulado jurídico.  

Comparato, citando Kant
58

, explica que a racionalidade, que só os seres 

humanos detêm, fundamenta a dignidade da pessoa humana, ou seja, a dignidade da pessoa 

é resultado de sua vontade racional, de suas escolhas baseadas em suas próprias leis, de sua 

autonomia.  

A esse propósito, é interessante observar que, segundo os princípios 

inclusivistas, dever-se-ía afirmar que o ser humano é um ser independente (como visto 

acima, mediante a distinção entre autonomia e independência) e por isso possui dignidade. 

Além disso, a dignidade da pessoa, na concepção kantiana
59

, é resultado de 

ser a pessoa, diferentemente das coisas, um ser considerado como um fim em si mesmo e 

nunca como meio para o alcance de determinado resultado esperado.  

Ainda sobre a questão do conceito de dignidade, Firmino Alves Lima
60

 

afirma, em sua dissertação de mestrado, com base nos pensamentos de Robert Alexy e de 

Ronald Dworkin, que a ideia de dignidade é bastante vaga, tendo em vista que ela pode ser 
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expressa por outras fórmulas gerais, não apenas a que é dada por Kant, acima citada. 

Apesar de vaga, ela é poderosa, pois é defendida por diversas correntes filosóficas. 

O valor da dignidade humana está explícito na CF/88 (inciso III do artigo 

1º).  Porém, seu conceito não é determinado juridicamente, sendo que pode-se considerá-lo 

um conceito aberto, nos moldes das “cláusulas gerais”
61

. Assim, nas palavras de Sarlet 

(grifos nossos): 

 

As constatações precedentes, no que diz com uma concepção ontológica e 

intersubjetiva da dignidade, não desqualificam (pelo contrário, reforçam) a 

observação de que a dignidade da pessoa humana, por tratar-se, à evidência – e 

nisto não diverge de outros valores e princípios jurídicos – de categoria 

axiológica aberta, não poderá ser conceituada de maneira fixista, ainda mais 

quando se verifica que uma definição desta natureza não harmoniza com o 

pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam nas sociedades 

democráticas contemporâneas, razão pela qual correto afirmar-se que (também 

aqui) – como bem lembra Cármen Lúcia Antunes Rocha, nos deparamos com um 

conceito em permanente processo de construção e desenvolvimento. Assim, há 

que se reconhecer que também o conteúdo da noção de dignidade da pessoa 

humana, na sua condição de conceito jurídico-normativo, a exemplo de tantos 

outros conceitos de contornos vagos e abertos, reclama uma constante 

concretização e delimitação pela práxis constitucional, tarefa cometida a todos os 

órgãos estatais.
62

    

 

Verifica-se, pois, que o conceito de dignidade não pode ser fixado de forma 

fechada, estanque; de fato, ainda em consonância com a tese do referido autor, o conceito 

deve ser constantemente construído pela atuação de todos os órgãos estatais em face de 

casos concretos. 

 É certo que esses casos concretos podem estar relacionados com os mais 

variados temas.   

Aplicando-se a tese ao tema do cumprimento da Lei de Cotas, resulta que o 

conteúdo do conceito de dignidade da pessoa humana deve ser preenchido pelos princípios 

do paradigma da inclusão social. 

Isso se justifica pela assertiva de que, no contexto do modelo inclusivista, a 

realização da dignidade da pessoa com deficiência está condicionada à sua possibilidade de 

inclusão laboral e econômica. Não em qualquer trabalho, mas pela inclusão em trabalho 
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decente, segundo concepção da OIT. Sobre essa concepção, é de se transcrever a lição do 

professor Otávio Pinto e Silva: 

 

Na 87ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho foi aprovada uma 

proposta de atuação prioritária da OIT, que é a busca da disponibilidade de um 

trabalho decente para homens e mulheres de todo o mundo. O trabalho decente é 

visto como o ponto de convergência de quatro objetivos estratégicos da OIT que 

devem orientar sua atuação, a saber: a promoção dos Direitos Fundamentais no 

Trabalho; o emprego; a proteção social; o diálogo social. [...] Não se trata 

simplesmente de criar postos de trabalho, uma vez que estes precisam ser de 

qualidade aceitável. Não cabe dissociar a quantidade dos empregos de sua 

qualidade, que pode se referir a formas de trabalho diferentes, a diversas 

condições de trabalho, assim como a conceitos de satisfação e valor. [...] Em 

suma, a missão institucional da OIT no século XXI parece estar voltada à 

promoção de medidas que, com a participação dos Estados e das organizações de 

trabalhadores e empresários, possam reduzir a exclusão social de que é vítima 

grande parte da população do planeta.
63

 

 

Como já observado, a norma da dignidade atrai a realização de todos os 

direitos fundamentais, ou seja, da igualdade, da não-discriminação etc. Especificamente 

sobre o direito de igualdade, pode ser apontado como irradiador dos direitos humanos 

conhecidos como de segunda geração (os direitos de igualdade e econômico-sociais), 

conforme as três gerações clássicas de diretos humanos, fundamentadas no lema da 

Revolução Francesa (isto é, no tripé da liberdade, igualdade e fraternidade).  A tese das três 

gerações de direitos humanos foi criada por Karel Vasak e difundida pelo mundo todo por 

Norberto Bobbio
64

.  

Importante mencionar que existe uma posição contrária à das ideias das três 

gerações, uma vez que essa partição em gerações pode indicar uma visão equivocada dos 

direitos humanos, ao sinalizar, por exemplo, que uma numeração sucessiva marcaria 

somente avanços na conquista desses direitos; isso, na verdade não ocorre, pois os direitos 

humanos não constituem numerus clausus e sua história é marcada também por 

retrocessos; além disso, há direitos que se inserem em mais de uma geração, como o 

próprio direito à vida; essa, dentre outras críticas
65

.  

O professor Paulo Bonavides
66

 trata, ao invés de gerações, de dimensões de 

direitos humanos, compactuando da ideia da coexistência dos direitos e não da separação 
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dos mesmos em gerações estanques. Ainda, considera, no conceito de diretos humanos, 

suas dimensões históricas, axiológicas e normativas.  

                        Segundo a famigerada argumentação aristotélica
67

, a igualdade consiste em 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. 

Segundo o filósofo, a Justiça particular é o hábito que realiza a igualdade, colocando-se ao 

lado das demais virtudes, pois respeitar a igualdade implica agir com coragem. 

Para se definir quando e como distinguir os desiguais dos iguais é 

necessário saber que elementos ou situações autorizam ou não o tratamento igual ou 

desigual. È por isso que é preciso traçar critérios objetivos, sob pena de se praticarem 

arbitrariedades. Nas palavras do professo Celso Antônio Bandeira de Mello (itálico do 

autor):  

                      

Esclarecendo melhor: tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado 

como critério discriminatório; de outro lado, cumprir verificar se há justificativa 

racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, 

atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade 

proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou fundamento 

racional abstratamente existente é, in concreto, afinado com valores prestigiados 

no sistema normativo constitucional. A dizer: se guarda ou não harmonia com 

eles.
68

  

 

No que tange ao critério discriminatório
69

, não se admite a individualização 

precisa e atual de um sujeito do bojo da própria lei, no momento de sua edição.  Entretanto, 

a lei pode ser aplicada a um só indivíduo, sem que haja violação do princípio da igualdade, 

desde que, à época de sua edição, o indivíduo seja completamente indeterminado. 

                        Outro critério discriminatório é o do traço diferencial que se deve encontrar  

na  própria  pessoa,  coisa  ou  situação  discriminada.  O fato alheio não pode discriminar, 

como o tempo. Esse é fator absolutamente neutro, que a todos colhe igualmente e, assim, é 

inapto para desempenhar o papel de justo discrímen entre os seres humanos. Por exemplo, 

o direito à estabilidade dos servidores públicos. Não é o tempo em si que justifica a 

diferenciação, mas sim a sucessão de fatos ou atos específicos, no caso, a permanência 

continuada em cargo público, por três anos. A mera passagem do tempo não justifica nada, 

afinal, o tempo passa para todos os seres humanos.  
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O mesmo ocorre com os direitos adquiridos. Estes significam exatamente 

aquilo que cada indivíduo constituiu, com seu trabalho, ou recebeu, de acordo com as 

regras de Direito, e isso é o que o diferencia de seus pares.  

Os tratamentos diferenciados podem estar em conformidade com o 

ordenamento jurídico. Exigem-se, porém, critérios discriminatórios, ou seja, é preciso 

saber quando o discrímen é relevante e essa verificação se faz não só por meio de regras 

lógicas, de relação de pertinência, mas também por valores constitucionalmente postos. 

É sobremodo relevante ressaltar que nenhum direito é absoluto e, portanto, 

haverá situações em que a Constituição proibirá a desigualação, ainda que se trate de 

situações substancialmente desiguais, e outras, nas quais imporá a distinção, em casos que 

seriam impensáveis para a legislação ordinária implantar por si só. 

Há inúmeros exemplos do princípio da isonomia na CF/88, como o do artigo 

5º, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade de direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. 

Outros exemplos: o inciso I do supramencionado artigo 5º (igualdade entre 

homens e mulheres); o artigo 7º, incisos XXX e XXXI (proibição de diferença de salários, 

de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 

civil; ainda, proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de 

admissão do trabalhador com deficiência); inciso XXXII do art. 7º (proibição entre 

trabalho manual, técnico e intelectual); inciso XXXIV também do art. 7º (igualdade entre 

trabalhadores permanentes e avulsos); art. 170, inciso VII (redução das desigualdades 

sociais e regionais); dentre outros.  

Como vimos, a igualdade substancial é um objetivo constitucionalmente 

tutelado: para igualar pessoas diferentes entre si é necessário desigualá-las em termos 

jurídicos. Por meio desse tratamento desigual, obtemos maior igualdade substancial.  

Em outras palavras, desigualar, nesses termos, é respeitar o princípio 

constitucional da igualdade e de seu consectário lógico, o princípio da não discriminação. 

Por outro lado, desigualar em termos diversos do apontado é discriminar, o que é 

constitucionalmente proibido.    

Assim, pode-se afirmar que o princípio da igualdade de direitos tem como 

fundamento a tese de que todas as pessoas possuem direito de tratamento idêntico pela lei. 

Entretanto, não será iuris et de iure, pois admitem-se diferenciações. O que se veda, em 

verdade, são discriminações arbitrárias e sem razão plausível.  
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Os conceitos de igualdade, não discriminação e diversidade entrelaçam-se: 

na sociedade inclusiva, o direito à igualdade é mais corretamente denominado direito à 

diversidade, ou seja, grosso modo, o direito a ser diferente, ser o que se é, tendo-se o 

direito às mesmas oportunidades e facilidades dos demais indivíduos, respeitada a 

individualidade de cada ser humano.  

A diversidade salienta-se atualmente, dentre outros motivos 

socioeconômicos, porque se reconhece que o princípio da igualdade é norma de conteúdo 

indeterminado, ou seja, não se pode falar em igualdade absoluta, uma vez que os seres 

humanos não são totalmente iguais, como já mencionado. Inclusive, o princípio da 

igualdade não determina nem as realidades a serem comparadas, tampouco o critério de 

comparação.  

Nesse contexto, um conteúdo indeterminado não significa um conteúdo 

indeterminável. Assim, resta incontroverso que a igualdade pressupõe a comparabilidade e 

a diversidade, sendo sempre relativa e devendo ser determinada, tendo-se sempre em vista 

uma situação concreta.  

Com efeito, em se tratando de Lei de Cotas, o conceito de dignidade é 

preenchido pela efetivação dos princípios inclusivistas, assim como o conceito de 

igualdade também o é. 

 

 

1.2. Uma ação afirmativa no Brasil em prol do direito ao trabalho das pessoas com 

deficiência: a Lei de Cotas do setor privado 

 

 O sistema de cotas é um tipo de ação afirmativa
70

. No que toca ao conceito 

das ações afirmativas, André Ramos Tavares assevera:  

 

As denominadas ações afirmativas compõem um grupo de institutos cujo 

objetivo precípuo é, grosso modo, compensar, por meio de políticas públicas ou 

privadas os séculos de discriminação a determinadas raças ou segmentos. Trata-

se de tema que tem ocupado posição central na pauta das ações políticas de 

diversos governos, demandando engenhosas soluções jurídico-políticas.
71
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Discorre, referido autor, sobre as principais decisões judiciais, dos Estados 

Unidos da América (EUA), que influenciaram a criação e a modelagem jurídica das ações 

afirmativas. As primeiras decisões são de 1965 e tratam do combate ao racismo. 

Constata-se, da análise dessas decisões que, no período anterior à Guerra 

Civil Norte-americana, apesar da divergência entre o sul e o norte, havia um ponto em 

comum: os negros eram inferiores na concepção de ambas as partes.  

Da análise das decisões após a guerra civil e após a abolição da escravatura, 

constata-se que a igualdade formal entre brancos e negros foi alcançada, porém, o equal 

treatment ainda dava margens a desigualdades.  

Insta frisar que o equal treatment não foi despendido somente aos negros, 

mas a todos os que sofriam qualquer tipo de discriminação, quer fossem estrangeiros, quer 

fossem mulheres.  

O período conhecido como Doutrina Separate but Equal, 1896 a 1954, 

demonstrou a forma da discriminação na sociedade norte-americana. Nesse sentido, era 

aceitável a separação das raças, mas com a imposição de que os serviços prestados seriam 

os mesmos a todos, isto é, os serviços prestados aos negros deveriam ter a mesma 

qualidade dos prestados aos brancos.  

Foi somente com o advento da teoria igualitária do Treatment As An Equal, 

denotadora de uma discriminação positiva, com vistas a alcançar a efetiva igualdade, é que 

surgiu a ideia de ações afirmativas.             

A história da origem da ideia de ação afirmativa está atrelada a políticas 

públicas. Começou com John Kennedy, quando este assumiu a presidência dos EUA, em 

janeiro de 1961, no combate à segregação racial, abarcada até aquele momento tão 

somente pelo Poder Judiciário.  

Após esse breve escorço histórico, pode-se aduzir que foi por meio dessas 

ideias (Equal Treatment, Separate but Equal, Treatment As An Equal) que nasceram as 

Affirmative Actions, expressão traduzida por Ações Afirmativas. 

Tempos mais tarde, as ações afirmativas tornaram-se verdadeiras 

concessões de preferências, com o objetivo de incrementar as oportunidades, isto é, a busca 

por oportunidades iguais para todas as classes, raças, etnias etc.  

Houve um processo de modificação conceitual do instituto, que passou a ser 

mais associado à ideia de realização da igualdade de oportunidades, por meio da imposição 

de cotas rígidas de acesso, de representantes das minorias, a determinados setores do 

mercado de trabalho e a certas instituições educacionais.  
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A política de ações afirmativas visa a eliminar os efeitos persistentes 

(psicológicos, culturais e comportamentais) da discriminação do passado, ou seja, evitar a 

chamada discriminação estrutural, espalhada nas desigualdades sociais entre grupos 

dominantes e grupos marginalizados.  

Note-se, inclusive, que o artigo 27 da Convenção da ONU sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência obriga expressamente os Estados Partes a promoverem a 

realização do direito ao trabalho adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, 

como, por exemplo, programas de ação afirmativa. 

É extremamente relevante, nessa temática, trazer à baila a diferença entre 

preconceito e discriminação: 

 

Preconceito significa um juízo prematuro, que induz a que se acredite saber sem 

saber, se preveja sem indícios seguros e suficientes, se chegue a conclusões sem 

ter as certezas necessárias. Norberto Bobbio identifica a discriminação como a 

principal consequência do preconceito, definindo-a como uma diferenciação 

injusta ou ilegítima, porque vai contra o princípio fundamental de justiça, 

segundo o qual devem ser tratados de modo igual aqueles que são iguais e de 

modo desigual aqueles que são desiguais na medida de suas desigualdades.
72

    

 

À luz do que foi explanado até o momento, afirma-se que o direito à 

igualdade é, sem dúvida, um dos direitos humanos fundamentais mais relevantes para os 

fins desta pesquisa estando umbilicalmente ligado à ideia de Justiça.  

Diga-se, ademais, que as ações afirmativas merecem destaque quando se 

trata do direito à igualdade, hodiernamente, pois a real efetivação dessa igualdade somente 

é possível, quando se trata de minorias ou excluídos, por meio de uma política de ações 

positivas ou afirmativas.  

Pode-se considerar, em primeiro lugar, que a implementação do direito à 

igualdade, na sociedade atual, requer a compreensão e o reconhecimento do direito à 

diversidade. Em segundo lugar, que determinadas violações do direito à igualdade, à não 

discriminação, exigem uma resposta específica, concreta e célere. 

Isso tudo porque, da mera disposição legal não decorre espontaneamente o 

respeito à diversidade e à igualdade de fato; com outras palavras, da simples proibição 

legal da exclusão não decorre naturalmente a inclusão. Daí a importância da existência de 

mecanismos, ou instrumentos, antidiscriminatórios. 
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1.2.1. Considerações sobre a responsabilidade social da empresa 

 

Conforme tratado em tópico anterior acerca do conceito de dignidade da 

pessoa humana, existem palavras e expressões na legislação que são consideradas 

“cláusulas gerais”, também denominadas “conceitos abertos”. Esse é o caso da expressão 

“função social” ou “responsabilidade social”, além de outras expressões, como “bem 

comum”, “boa-fé” e até “dignidade humana”. 

As cláusulas gerais sofrem algumas críticas. Em particular sobre a função 

social, podem-se transcrever duas dessas críticas. A primeira é trazida por Blanchet, 

tratando da função social da propriedade: 

 

Considerando a legislação em vigor, salienta-se que há aspectos controvertidos 

em relação à função social da propriedade. Há os defensores de que apenas as 

limitações legais seriam suficientes para o atendimento da função social, por 

outro lado, há os que entendem que, apesar desta perspectiva conferir maior 

segurança e certeza, a função social possui autonomia que prescinde da 

existência das mencionadas restrições, das quais constitui justificação. Daí 

porque defender-se que, além das limitações legais, a propriedade deve atender à 

função social, todavia esta constitui-se em conceito vago, elástico, difícil de ser 

compreendido e objetivamente cumprido.
73

 

 

A segunda, especificamente sobre a função social do contrato, é trazida por 

Teresa Wambier (itálicos da autora): 

 

Retomando as considerações feitas no item anterior, no sentido de que princípios 

jurídicos hoje são tidos como elementos integrantes do sistema normativo, e de 

que se tornam cada vez mais frequentes cláusulas gerais e normas que contêm, 

em sua formulação, conceitos vagos, passamos no item seguinte a analisar o 

perigo dos excessos. [...] Todos os esforços devem ser feitos, portanto, segundo o 

que nos parece, já que estes elementos hoje são realmente integrantes do sistema 

jurídico, que como dissemos é parâmetro de conduta para a sociedade e de 

decisão para o juiz, para que, a estes conceitos vagos, aos princípios, às cláusulas 

ditas gerais etc., se atribua um só sentido, pois ninguém age ou decide com 

segurança, se ao houver um mínimo de objetividade nos critérios adotados para 

avaliar o erro e o acerto das atitudes e dos julgamentos.
74

 

 

Como se pode perceber, mencionadas críticas são em sentido de afirmar a 

falta de objetividade quanto ao sentido e ao alcance dessas “cláusulas gerais”, que 

acabariam por produzir insegurança jurídica e imprevisibilidade nas decisões judiciais, 

desestabilizando a sociedade. Entretanto, são essas críticas que, no fundo, acabam por 
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impedir ou dificultar a efetivação da legislação, como já alertava o mestre Comparato, em 

1986 (sublinhado nosso): 

 

No contexto do amplo debate político e ideológico da atualidade, defender a 

função social da propriedade, sem especificações maiores, pode ser e tem sido 

um argumento valioso para a sustentação do status quo social em matéria de 

regime agrário e de exploração empresarial capitalista. Se se quiser lograr algum 

avanço na regulação constitucional da propriedade, é preciso estabelecer as 

distinções e precisões fundamentais. Algumas delas já foram mencionadas nesta 

exposição: a função social da propriedade não se confunde com as restrições 

legais ao uso e gozo dos bens próprios; em se tratando de bens de produção, o 

poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o 

interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma 

exploração empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a 

empresa para a realização dos interesses coletivos.
75

 

 

É por essa razão que se defende, aqui, a tese de que o conceito de função 

social da empresa, explicitamente previsto no parágrafo 1º do artigo 1.228 do CC/02, 

quando relacionado ao cumprimento da Lei de Cotas, deixa de ser uma “cláusula geral”, 

tornando-se um conceito fechado, específico, objetivo, previsível e seguro.  

O conceito de função social da empresa é derivado do conceito da função 

social da propriedade, conforme inciso XXIII do artigo 5º da CF/88. Aqui, merece ser 

destacada, novamente, a lição de Comparato: 

 

incluem-se na proteção constitucional da propriedade bens patrimoniais sobre os 

quais o titular não exerce nenhum direito real, no preciso sentido técnico do 

termo, como as pensões devidas pelo Estado, ou as contas bancárias de depósito. 

Em conseqüência, também o poder de controle empresarial, o qual não pode ser 

qualificado como um ius in re, há de ser incluído na abrangência do conceito 

constitucional de propriedade.
76

  

 

Isto posto, torna-se evidente que, se há direito de propriedade, sobre ele 

recai a obrigatoriedade da função social. Com o direito de propriedade da empresa não há 

de ser diferente; logo, existe a função social da empresa. 

No presente tópico, pretende-se demonstrar que a responsabilidade social da 

empresa pode ser traduzida também pelo cumprimento da Lei de Cotas. O cumprimento da 

Lei de Cotas é uma função social definida e claramente determinada para a empresa, 

função esta abrigada pelo manto da legalidade. Por sua vez, a legalidade é expressa pela 

própria Lei de Cotas e pela aplicação sistemática e teleológica de todo o ordenamento 

                                                           
75

 COMPARATO, Fábio Konder. Função Social da Propriedade dos Bens de Produção. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 25, n. 63, pp. 71-79, jul./set. 1986, p.76. 
76

 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 

85, n. 732, pp. 38-46, out. 1996, pp. 43-44. 



45 

 

jurídico nacional, que ratifica a referida lei como constitucional
77

 e ressalta a sua 

relevância para a efetivação da dignidade do ser humano. Quanto à relação entre a Lei de 

Cotas e a dignidade da pessoa humana, citem-se as belas palavras de Fonseca: 

 

O Direito Civil contemporâneo incorporou princípios constitucionais, sobre os 

quais predomina o princípio da dignidade da pessoa, o que implica uma ruptura 

com o direito civil napoleônico, patrimonialista e patriarcal. Universaliza-se, 

personaliza-se tal princípio, elegendo-se o ser humano como protagonista de suas 

instituições. [...] As normas de ação afirmativa corroboram essa tendência, eis 

que determinam uma maior mitigação do princípio da autonomia privada. A 

contratação laboral de pessoas com deficiência, em percentuais legalmente 

fixados, impõe a contribuição dos trabalhadores que, antes dessas leis, sequer se 

supunha imaginá-los cidadãos produtivos. A ruptura desse paradigma norteia 

para essa conduta, sendo, muitas vezes, temerária a imposição pela imposição, 

porque o resultado dela decorrente pode não atingir os fins desejados pela lei. A 

superação desse risco afigura-se realizável, no entanto, pela atuação constante do 

Estado e da sociedade para se discutir a questão durante as próximas décadas, 

tomando-se a Lei de Cotas como ponto de partida.
78

  

 

Para além do que foi dito até aqui, a responsabilidade social da empresa, de 

contratar e manter pessoas com deficiência, não sacrifica a sua função lucrativa. Por 

conseguinte, não fere a existência da própria empresa, isto porque a contratação de pessoas 

com deficiência deve ser tão necessária, produtiva e eficaz quanto a de pessoas sem 

deficiência, como será demonstrado no curso desta pesquisa.  

É por isso que se defende aqui a tese de que esta função empresarial abrange 

tanto a contratação quanto a qualificação profissional, sempre para um trabalho decente e 

digno, ou seja, compatível com as habilidades profissionais e pessoais atuais da pessoa 

com deficiência. Por outro lado, a função social da empresa deve visar ao adequado 

cumprimento da Lei de Cotas e, por isso também, a contratação não deve caracterizar 

assistencialismo, caridade ou filantropia. 

Além da responsabilidade da empresa (incluídos os entes sindicais 

representantes da categoria econômica) no cumprimento da Lei de Cotas, pode-se 

argumentar que essa responsabilidade é também de toda a sociedade, visto ser ela 

responsável pela efetivação da citada lei; de fato, a convivência na diversidade faz parte da 

construção de uma sociedade inclusiva: uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I do 

artigo 3º da CF/88) é corolário da República Federativa do Brasil.  

Por decorrência, tal responsabilidade abrange o Estado (Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário), ONG‟s e movimentos sociais (cujo objetivo seja a inclusão social 
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das pessoas com deficiência), famílias de pessoas com deficiência e entes sindicais (da 

categoria econômica e da categoria profissional). 

Cabe ao Estado, por exemplo, a responsabilidade da efetivação da educação 

inclusiva, devendo garantir o acesso ao ensino regular, com atendimento especializado, por 

todas as pessoas com deficiência, (artigo 205 e inciso III do artigo 208, ambos da CF/88), 

garantindo, desse modo, as mesmas oportunidades de trabalho para todas as pessoas, com 

ou sem deficiência.  

Cabe à família, ao representante ou ao curador da pessoa com deficiência, se 

houver, viabilizar a inclusão trabalhista dessa pessoa, estimulando sua autonomia e 

independência, gerando cidadania e dignidade (incisos II e III do artigo 1º e artigo 205, 

todos da CF/88).  

Cabe aos entes sindicais da categoria profissional negociar e reivindicar 

medidas inclusivas, em prol de melhoria das condições de trabalho da pessoa com 

deficiência, junto ao Estado e às empresas (artigo 7º, caput, da CF/88).  

Cabe ao MTE, ao MPT e à Justiça do Trabalho aprovar todas as ações 

verdadeiramente inclusivas, que respeitem o paradigma da inclusão social, isto é, que 

assegurem autonomia, independência, empoderamento, equiparação de oportunidades, 

acessibilidade física e atitudinal, às pessoas com deficiência. 
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2. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

Este capítulo também aborda o mundo do dever ser, mas, de modo mais 

específico, sobre como deve ser encarada a deficiência e, em seguida, como deve ser 

encarada a qualificação profissional das pessoas com deficiência. Alguns aspectos aqui 

abordados não estão incluídos na seara jurídica, ou não exclusivamente nela, mas 

seguramente ainda farão parte do mundo do dever ser, pois pertencentes aos domínios da 

Ética. Como ensina Reale (itálico do autor):  

 

Uma lei física, como, por exemplo, a de inércia, explica o fenômeno do 

movimento, estabelecendo conexões necessárias entre os fatos observados, mas 

não o situa segundo uma escala positiva ou negativa de valores, nem determina 

que alguma coisa seja feita com consequência da verdade enunciada. As relações 

que se passam entre os homens podem ser estudadas segundo nexos lógicos 

dessa natureza, como acontece na Sociologia, mas esta opera também com juízos 

de valor, formulando apreciações da natureza valorativa ou axiológica sobre os 

fatos sociais observados. Já ocorre algo de diverso nos domínios da Ética, 

notadamente no que se refere à Moral e ao Direito, onde juízos de valor 

assumem uma feição diversa em virtude do caráter de obrigatoriedade conferido 

ao valor que se quer preservar ou efetivar. O legislador não se limita a descrever 

um fato tal como ele é, à maneira do sociólogo, mas, baseando-se naquilo que é, 

determina que algo deva ser, com a previsão de diversas consequências, caso se 

verifique a ação ou a omissão, a obediência à norma ou a sua violação.
79

 

   

Após essas considerações preliminares, retoma-se aqui a tese de que o 

processo de inclusão social das pessoas com deficiência é um processo de construção, ou 

seja, não se objetiva incluir ninguém à força, simplesmente porque é o que manda a lei, 

porém pretende-se demonstrar a importância da convivência com o diferente e, assim, 

fortalecer a ideia da verdadeira e adequada inclusão social, aquela que traz benefícios a 

todas as pessoas da sociedade em que vivemos.  

É por acreditar no processo de inclusão como construção que esta pesquisa 

adota o conceito de deficiência como um primeiro passo no sentido dessa construção.  

Para a grande maioria das pessoas, principalmente as que não têm contato 

com pessoas com deficiência ou as que nunca fizeram um estudo sobre o assunto, a 

deficiência é algo que torna uma pessoa incapaz, inválida. E essa vinculação generalizada 
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da deficiência a incapacidade, vinculação essa preconceituosa e equivocada, impede a 

compreensão do que de fato é a deficiência e quais as suas consequências.   

Há várias notícias
80

 que demonstram a discriminação infundada em relação 

às pessoas com deficiência.  Há até casos de decisão judicial
81

, que demonstram a crença 

na impossibilidade de acesso das pessoas com deficiência ao uso de computadores, à 

navegação na internet; isto é, indiretamente, a crença na incapacidade para o trabalho, o 

que se torna inadmissível nos dias atuais, pois são decisões fora da realidade social e, 

portanto, injustas.  

Para cumprir os objetivos deste capítulo, em primeiro lugar é preciso 

estabelecer o entendimento do que seja deficiência em geral para, em seguida, estabelecer 

o conceito de deficiência intelectual. Com efeito, optou-se por conceituá-las dentro de 

parâmetros mais humanos, enfocando a deficiência em seu contexto psicossocial, sem 

prejuízo das evoluções de definições médicas e jurídicas. 

Nesse sentido, trata-se também da importância do uso de nomenclatura 

adequada, pois seu desconhecimento pode ocasionar preconceito e discriminação, 

reforçando a segregação e a exclusão das pessoas com deficiência. 

Em segundo lugar, fazem-se considerações específicas sobre a tecnologia 

assistiva, conceituando-a e demonstrando a facilidade de acesso ao seu conhecimento e à 

sua obtenção, muitas vezes gratuita. Além disso, indicam-se instituições, antigas e 

qualificadas, que habilitam profissionalmente pessoas com deficiência, para trabalhar com 

diversos instrumentos, inclusive computador e Internet, e em outras diversas atividades. 

Com isso espera-se que esse conhecimento alcance pessoas que venham a 

aplicá-lo em seu convívio social (familiar, trabalhista, comunitário, enfim, em sua relação 

interpessoal), divulgando-o e proporcionando a acessibilidade necessária para a inclusão 
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social das pessoas com deficiência que, certamente, cruzaram, cruzam ou cruzarão seu 

caminho (não descartando a possibilidade de as pessoas sem deficiência hoje, tornarem-se 

pessoas com deficiência, amanhã).  

Em terceiro lugar, analisa-se o conceito de meio ambiente de trabalho 

inclusivo, efetivado também pelo acesso às tecnologias assistivas, indo ao encontro dos 

princípios inclusivistas. 

Em quarto, discute-se a questão do BPC/LOAS, demonstrando-se de que 

forma ele pode ser encarado como um aliado da inclusão trabalhista, e não como 

empecilho à emancipação econômica e social das pessoas com deficiência. 

Em quinto, discorre-se acerca dos responsáveis legais pela qualificação 

profissional das pessoas com deficiência intelectual. Se a falta de qualificação é apontada 

como empecilho para a inclusão dessas pessoas no mercado competitivo de trabalho
82

, 

sendo essa uma das hipóteses desta pesquisa para a não efetividade da lei, é preciso refletir 

sobre quem deve legalmente qualificá-las e como isso está ocorrendo.  

Por derradeiro, abordam-se avanços em independência e autonomia das 

pessoas com deficiência intelectual, inclusive demonstrando-se que a compreensão da 

qualificação profissional pode ser alterada se aceitas as noções de Capacidade Plena e de 

Inteligências Múltiplas.  

 

 

2.1. Iniciando uma construção mais humana sobre o tema: o modelo social de 

deficiência 

 

Não se abordam aqui as definições de todos os tipos ou categorias de 

deficiência, como as deficiências visual, física, auditiva, múltipla. O propósito nesse tópico 

é tratar sobre a deficiência como um todo e, em particular, sobre a deficiência intelectual. 

A referência aos conceitos presentes nos diversos instrumentos normativos aqui citados 

pretende ressaltar como estão todos interligados.  

Com efeito, a primeira observação básica a fazer é a de que a deficiência 

não é a pessoa, mas a pessoa é deficiente. Com isso, enfatiza-se a pessoa em si, como 

qualquer outra, porém, com a sua diferença, no caso, a deficiência.  
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O enfoque deve recair na pessoa e não na deficiência. Assim, deve-se citar 

sempre “a pessoa com deficiência” e não “o deficiente”. Todos são pessoas, umas com, e 

outros sem, deficiência. 

Outra observação que merece ser feita preliminarmente refere-se à maneira 

como nomear as pessoas com deficiência
83

. Essa observação é tão importante quanto a 

primeira, uma vez que a nomenclatura utilizada para denominar alguém, influencia muito a 

noção que se tem sobre esse alguém. E, em havendo mudança de nomenclatura, espera-se 

que seja mais efetiva a mudança de mentalidade em relação à deficiência; por 

consequência, em relação à pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade 

verdadeiramente inclusiva.  

É sabido que antigamente (e infelizmente ainda hoje) as pessoas com 

deficiência mental eram denominadas, por exemplo, imbecis, idiotas, retardadas; tais 

palavras certamente trazem um “preconceito estigmatizado”, explícito, ou implicitamente 

embutido nelas, isto é, palavras que, além de enfocarem a deficiência, estigmatizam-na 

como algo inferior, ruim e até demoníaco.  

Nessa mesma linha de raciocínio, dizer que a pessoa com deficiência é um 

excepcional é mistificar a deficiência, ou seja, a deficiência é vista como exceção, como 

extraordinária, idealizada como algo místico, dos deuses. Isso parece dificultar a percepção 

e a aceitação do que na realidade seja a deficiência, um conceito científico e racionalmente 

compreensível, sem detrimento das influências históricas, sociais, econômicas, culturais e 

psicológicas em seu entorno.  

A expressão “pessoa com deficiência” tem o mérito de dar o enfoque 

correto na pessoa, o que já não ocorre com denominações como “pessoa com necessidade 

especial” e “pessoa portadora de deficiência”.  

No primeiro caso, porque não somente pessoas com deficiência têm 

“necessidades especiais”; pelo contrário, todos têm necessidades. Necessidades básicas de 

sobrevivência, como comer, beber etc. Necessidades comuns a todos os seres humanos não 

são “necessidades especiais”.  

Há entendimento no sentido de que as mulheres grávidas têm necessidades 

especiais, os idosos têm necessidades especiais, os recém-nascidos têm necessidades 

especiais. Pode-se dizer que o termo “necessidades especiais” traz a ideia de “cuidados 
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especiais”; porém, é fato que muitas pessoas com deficiência não necessitam de cuidados 

especiais, pois são independentes, capazes e autônomas. 

No segundo caso, porque ninguém “porta” sua deficiência. A palavra 

“portar” designa algo que se pode tirar e guardar e depois talvez voltar a portar novamente, 

como se a deficiência fosse mercadoria, móvel, utensílio. Esclarecendo melhor, uma 

pessoa com deficiência física não tem, por exemplo, uma perna. Não se pode dizer que ela 

não porte sua própria perna. Sobre esta questão, a entrevistada, Sra. Lia Crespo, esclarece: 

 

Cadeirante é quase uma gíria. Saiu do Movimento de Pessoas com Deficiência, 

que nem chumbado, eu nunca gostei de chumbado. Fala-se muito chumbado, 

isso é mais no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio usa muito isso. Nunca gostei, 

mas eles usam normalmente lá: „-O cara é chumbado.‟ Aqui em São Paulo eu 

acho que não usa muito, mas o carioca usa muito o tal do chumbado. Agora, 

cadeirante não é assim a minha palavra favorita, mas não vejo problema em 

cadeirante. Na verdade não tenho uma favorita. É assim, eu acho que é assim, 

depende da maneira como você usa o termo, ele pode ser bom ou mau. Você 

pode, a gente, por exemplo, só descarregar essa carga de pressão feia que a 

palavra aleijado tem ou tinha. Então, na verdade é assim, nós começamos a usar 

entre nós mesmos: „-Ah! O aleijado. Que nós somos aleijados, que é aleijadinho, 

que não sei o quê.‟ Isso o que fez? Esvaziou a carga de preconceito que a palavra 

tinha, acabou esvaziando. Depende, mas ali ele usou a palavra aleijado como 

uma coisa ofensiva, para ofender. Mas, sabe, na verdade eu sou aleijada mesmo, 

se você vai olhar em um dicionário não tem nada ofensivo ali em relação à 

palavra aleijado, quer dizer, aleijado porque você tem um defeito na perna, um 

defeito em algum lugar, por isso você é aleijado, não é ofensivo. É a carga de 

preconceito que a palavra tem que acaba fazendo como se fosse uma palavra 

feia, ofensiva. Que nem, por exemplo, quando começaram com essa história de 

pessoa portadora de deficiência, nós usávamos até 1980, 1981, era pessoa 

deficiente e tudo. Era a palavra da moda, o termo da moda e todo mundo usava e 

era ótimo, porque vinha aquela coisa: „-Não, primeiro a pessoa e depois o 

deficiente e tal, não sei o quê. Você considera a pessoa e não só a deficiência 

que ela tem.‟ Toda aquela coisa em cima do termo, aplicação filosófica. E tudo 

bem, era uma palavra boa e fica tudo bem, substituía aleijado, defeituoso, então o 

pessoal achou que deficiente estava bom. Deu um trabalho a gente convencer os 

jornalistas a usar pessoa deficiente, porque eles usavam aleijado, usavam 

paraplégico, usavam defeituoso, usavam um monte de termos que a gente achava 

que não era bom. Então, quando a gente convenceu os carinhas a escreverem 

deficiente, aí vem alguém e diz: „-Não, não está bom isso aí, pessoa deficiente 

não é bom.‟ Então, vamos mudar: „-É pessoa portadora de deficiência.‟ E saiu 

um monte, justamente nessa época, uma porção de leis foram escritas usando 

esse termo, pessoa portadora de deficiência. E a gente dava até um nó na língua 

na hora de falar: „-Pessoa portadora de deficiência.‟ Eu nunca gostei desse 

„portadora‟, não por nada, mas porque eu sempre achei que a impressão que dá, 

quando você diz „portadora‟, parece que é uma coisa que você está carregando e 

se você quiser você deixa em casa, o que não é o caso da deficiência, antes 

fosse... Então, eu nunca gostei e depois eu achava que era complicado, não 

gostava e aí virou PPD. E de repente, toda aquela gente, e tinha gente que era 

xiita, não admitia que você escrevesse em um termo, em um texto, pessoa 

deficiente. Nossa! Se você escrevesse pessoa deficiente, tinha que depois ouvir 

um sermão em cima: „-Não. O correto é portadora de deficiência.‟ Mesmo que 

você fosse usar isso trocentas vezes no mesmo texto, fica aquela coisa cansativa: 

„-Não, tem que ter portadora.‟ Hoje em dia essas mesmas pessoas abominam o 

„portadora‟ e agora tem que ser pessoa com deficiência. E com certeza vai vir um 

termo novo, esse é o termo atual. Que nem eu falo, quando alguém me pergunta 
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o termo certo eu digo: „-Olha, hoje, atualmente, no momento, é pessoa com 

deficiência.‟ Mas isso é histórico, você percebe? Ele vai mudando dependendo 

do período, das circunstâncias, como o aleijado foi considerado um termo bom, 

como o deficiente e, agora, é pessoa com deficiência. Pode ser que daqui um ou 

dois anos alguém invente, sei lá, de repente, que nem já sugeriram: „-Pessoas 

diferentemente capacitadas.‟ É bom também, não é? „Pessoas que enfrentam 

desafios‟. „Pessoas corajosas‟, sei lá. Hoje é pessoa com deficiência, amanhã 

sabe lá. 
84

 

 

Importante a observação de que a carga preconceituosa não recai sobre a 

palavra, necessariamente, mas decorre da ênfase de quem a pronuncia. E recai também 

sobre a historicidade da nomenclatura.  

De todo modo, importa uma vez mais frisar, por conta do atual momento 

histórico, que a pessoa com deficiência simplesmente tem a deficiência. A pessoa não é a 

deficiência. Ela é pessoa. É pessoa com deficiência, mas não porta deficiência. E ela é uma 

pessoa que tem necessidades, como todas as demais. 

Entrando especificamente na questão do conceito de deficiência, pode-se 

tratar de três linhas, inter-relacionadas, que abordam o tema: a médica, a jurídica e a 

psicossocial. As áreas jurídica e psicossocial beberam inicialmente de conceitos médicos, 

mas todas as linhas caminham, hoje, no mesmo sentido: o de entender a deficiência “para 

além do corpo”.  

A área médica, na Antiguidade Clássica, entendia a deficiência como 

manifestação de sobrenaturalidade (aspecto não científico). Depois, na Idade Média e 

também na Idade Moderna, algumas deficiências passaram a ser entendidas como doença e 

algumas como deficiência propriamente (porém, já sob o aspecto científico)
85

.  

O conceito de deficiência foi traçado, preliminarmente, pelos parâmetros da 

“normalidade” e do “desvio”; em simples palavras, tinha-se como “normal” o indivíduo 

que se encaixasse nas regras estabelecidas pela sociedade. Assim, os indivíduos que se 

desviavam dessa normalidade eram tidos como “desviantes”. A noção de “desvio”, 

portanto, antecedeu a de deficiência.  

Entretanto, essas concepções de “normalidade” e de “desvios” são variáveis, 

uma vez que dependentes da sociedade nas quais estão inseridas. Na melhor explicação de 

Ghirardi (grifos nossos): 
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A situação social do indivíduo identificado como marginal ou desviante, tem 

sido tratada a partir da perspectiva de que a vida em sociedade pressupõe a 

existência de regras de convivência. Essas regras, não sendo fixas, refletem a 

posição de grupos dominantes, que através delas determinam quais 

comportamentos serão considerados socialmente corretos ou incorretos. A partir 

daí, o conceito de desvio surge como relativo, uma vez que para cada grupo 

social haverá um código de relacionamento, de acordo com suas regras internas. 

[...] Acreditando que o desvio não seja uma característica individual, mas que 

existe a partir da relação social... [...] A definição de desvio precede, 

historicamente, o conceito de deficiência, sendo esta um tipo particular de 

desvio. Os indivíduos que por determinados motivos afastavam-se de padrões 

estabelecidos socialmente como norma, são definidos como anormais ou 

desviantes e vão sofrer, ao longo do processo civilizatório ocidental, formas 

variadas de discriminação e marginalização.
86

 

 

Tratando aqui especificamente sobre a deficiência intelectual, pode-se 

afirmar que foi com Pinel
87

 que a deficiência mental começou a ser diferenciada da doença 

mental. Ambas eram consideradas “desvios”. Assim, esses “desvios” foram sendo 

analisados e separados, estudando-se minuciosamente as características dos indivíduos 

“desviantes”: imbecilidade, idiotia, cretinice, demência, retardamento. A deficiência, com 

Pinel, apresentou-se definitivamente como uma questão de neuropatologia.  

Pode-se perceber que esse estudo e essa classificação iniciais concentravam-

se em práticas médicas, focando sempre o estudo no indivíduo; isto é, o “mal” (doença ou 

deficiência) não era visto sob um paradigma psicológico e tampouco social. Sob o prisma 

médico, então, o “mal” deveria ser “tratado” por médicos e, quando possível, ser 

“educável” por pedagogos, no sentido de algo que deveria ser “contido”, “domesticado”, 

mantendo-se a pessoa com deficiência “sob controle”; enfim, segregada, isolada da 

sociedade
88

. 

No que concerne à concepção de doença, muitas definições passaram a 

considerá-la como o contrário de saúde. Entretanto, após a Segunda Grande Guerra, 

exatamente em 1948, quando da criação da OMS, passou-se a definir expressamente saúde, 
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não apenas como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social. Essa definição encontra-se no Preâmbulo da Constituição da OMS.
89

 

Interessante mencionar que estudos recentes de medicina consideram a 

saúde “para além da ausência de doença e da sensação de um bem-estar geral do 

indivíduo” (como determina a OMS). A saúde é vista como liberdade, como atesta o 

conceito a seguir (grifos nossos): 

 

Definir saúde em função de um estado subjetivo como bem-estar acarreta 

inúmeros problemas, particularmente quando se considera que frente aos 

acontecimentos do mundo contemporâneo a única reação saudável possível é a 

de profundo mal-estar em todos os âmbitos da existência humana: biológico, 

psicológico e social. Muitas outras definições já foram sugeridas e uma das mais 

difundidas considera saúde como contrário de doença. A ideia peca pela 

simplicidade: saudável é quem não está doente. Perde-se com essa simplificação 

todo o valor positivo que atribuímos à saúde. Energia, vitalidade, criatividade, 

potência, diversidade. Tudo reduzido à ausência de doenças. Compreensível, mas 

muito empobrecedor. (...) procuraremos aproximar o conceito de saúde ao de 

liberdade, partindo do pressuposto de que a doença de algum modo limita a 

liberdade do indivíduo, enquanto a saúde a amplia.
90

 

 

Em 1893
91

 surgiu a preocupação, dos profissionais de saúde, de estabelecer 

uma lista internacional classificatória das causas de morte. Assim, foi elaborada a primeira 

edição da Lista Internacional de Causas de Morte
92

. 

Hoje existe a Classificação Internacional de Doenças (CID), a CID-10, 

elaborada em 1990
93

, a mais recente dentre uma série de revisões de classificações de 

doenças iniciadas em 1864
94

. Quando da criação da OMS, referido órgão passou a ser 

responsável por todas essas classificações. 

Com o passar dos anos, novos estudos foram sendo elaborados; 

apresentaram-se doenças que poderiam tornar-se crônicas, exigindo outros tratamentos, 

além dos estritamente médicos.  Esse modelo médico, então, mostrou-se limitado para 

descrever as consequências das doenças, pois excluía as perturbações crônicas, evolutivas 

e irreversíveis. Em vista disso, a OMS deu um passo importantíssimo, criando uma 
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classificação internacional de deficiências, como suplemento, e não como parte integrante 

da CID.  

Com efeito, a OMS estabeleceu um novo paradigma, não mais relacionando 

diretamente deficiência doença, mas deslocando o conceito de deficiência da seara da 

patologia e inscrevendo-o também na seara social. 

Assim, o conceito médico atual sobre deficiência está em documento em 

separado, próprio, não mais como suplemento da CID. Esse documento é a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF), elaborado em 2001
95

, que 

substituiu a Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades.  

A CIF conceitua a deficiência considerando quatro critérios: funções 

corporais; estruturas corporais; atividades e participação; fatores ambientais
96

. 

Devido a esses critérios, a deficiência acabou sendo vista sob três ângulos 

complementares, dando origem a três conceitos, em inglês: impairment, disability e 

handicap. O primeiro significa perda ou anormalidade de estrutura ou função; o segundo, 

incapacidade originando restrição de atividades em decorrência de deficiência; o terceiro, 

desvantagem advinda de condição social prejudicial, resultante de deficiência e/ou de 

incapacidade
97

. 

Percebe-se, com esse conceito, que a deficiência deve ser compreendida em 

suas três dimensões: a estritamente física, orgânica, biológica, isto é, centrada no corpo 

humano (impairment); a dimensão das consequências da deficiência nas atividades da 

pessoa, de onde decorre que uma pessoa com deficiência pode ser considerada capaz para 

certa atividade e incapaz para outra, não se descartando a possibilidade de uma deficiência 

não gerar incapacidade para qualquer atividade que seja (disability); e, por fim, a dimensão 

baseada em critério social, mostrando que a pessoa com deficiência pode, ou não, ter 

oportunidade de inclusão social, dependendo do meio em que ela se encontra (handicap). 

Seguindo essa linha proposta pela CIF, desde a época do aparecimento do 

suplemento da CID, Amaral estabeleceu a subdivisão em deficiência primária e deficiência 

secundária (negritos da autora e sublinhados nossos): 

 

Em minha visão, a primeira delas (deficiência primária) está remetida a aspectos 

descritivos, intrínsecos (ou qualquer nome que se queira dar) e a segunda, 
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basicamente, a aspectos relativos, valorativos, extrínsecos... Tenho, na 

companhia de vários autores, argumentado que a deficiência primária pode 

impedir ritmos e formas usuais de  desenvolvimento, mas não sua ocorrência – o 

que de fato vem a suceder, muitas vezes, em função das variáveis envolvidas na 

problemática da desvantagem (deficiência secundária), como veremos mais à 

frente. Em relação à deficiência e à incapacidade (que, como já dito, entendo 

como “deficiência primária”) não desejo alongar-me, até porque sou ardorosa 

defensora da ideia de que as deficiências existem (e não são apenas socialmente 

construídas), assim como existem incapacidades delas decorrentes. É uma 

questão descritiva: é o olho lesado e o não ver, é a medula lesionada e o não 

andar... Mas, a que nos remete a própria ideia de desvantagem, de prejuízo? Às 

peculiaridades intrapsíquicas sim, porém, com certeza, às contingências 

preponderantemente sociais, as chamadas especificidades sócio-econômico-

culturais, tais como sistema econômico, organização política, crenças e valores, 

leituras e interpretações sociais e, em consequência, a um conjunto de 

ações/reações ao fenômeno deficiência e às pessoas que o corporificam.
98

 

 

Especificamente sobre a deficiência intelectual, ela primeiro foi chamada de 

deficiência mental. Porém, em 1995, o Simpósio da ONU, Deficiência Intelectual: 

Programas, Políticas e Planejamento para o Futuro
99

 substituiu a expressão deficiência 

mental por deficiência intelectual, com o escopo de diferenciar mais claramente a 

deficiência mental da doença mental. Em 2004, o termo deficiência intelectual foi 

consagrado pelo documento Declaração de Montreal Sobre Deficiência Intelectual
100

, em 

evento realizado pela OMS e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

O termo “intelectual” é, além disso, como mostra Sassaki
101

, apontado como 

o mais apropriado por referir-se especificamente ao funcionamento do intelecto e não ao 

funcionamento da mente como um todo. Inclusive, também o termo “doença” mental está 

sendo substituído para “transtorno” mental. 

Quanto ao conceito de deficiência intelectual, tem-se a clássica definição da 

Associação Americana de Deficiência Intelectual, antigamente denominada Associação 

Americana de Retardo Mental
102

; tal definição, utilizada até hoje, considera a deficiência 

intelectual como o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, 
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utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 

trabalho103. 

No que concerne ao conceito jurídico de deficiência, ele está expresso em 

instrumentos normativos internacionais e nacionais. No ordenamento jurídico brasileiro 

pode-se destacar, de pronto, um “descompasso”: a própria CF/88, norma suprema do 

ordenamento jurídico nacional, em diversos artigos (como o 7º, inciso XXXI: “proibição 

de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência”), não conceitua a deficiência, mas denomina tais pessoas como 

“portadoras” de deficiência. O mesmo ocorre em leis infraconstitucionais. Mencione-se a 

própria “Lei de Cotas”, Lei 8.213 de 1991, artigo 93, como segue (grifo nosso): 

 

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%; IV – de 1.001 em diante.......5%
104

 

 

Cite-se ainda, a Lei 7.853 de 1989, que “dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de 

interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 

define crimes, e dá outras providências.”  

Essa denominação legal (pessoas “portadoras” de deficiência) é seguida por 

muitos juristas, talvez pela maioria. Como já observado, tal denominação é inadequada. 

Diante disso, cabe ressaltar a importância de uma nomenclatura adequada, com o fim de 

abrir a mentalidade das pessoas, com e sem deficiência, para a compreensão e aceitação do 

diferente. 

Já no âmbito dos instrumentos normativos internacionais, a linha mestra é a 

recente Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU. Antes dessa 

convenção, porém, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela 

Assembleia Geral da ONU em 1975, proclamava em seu artigo 1º:  
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O termo „pessoas deficientes‟ refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar 

por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 

social normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas 

capacidades físicas ou mentais.
105

  

 

A recente Convenção, por sua vez, traz o seguinte conceito em seu artigo 1º:  

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas.
106

 

 

Pode-se observar que aparecem os dois termos: “mental” e “intelectual”. 

Esses termos referem-se, respectivamente, ao transtorno mental e à deficiência intelectual. 

Isso quer dizer que o conteúdo da atual convenção é aplicável tanto a pessoas com 

impedimentos de longo prazo, decorrentes de transtornos mentais (antigamente 

denominados doenças mentais, como já visto) quanto a pessoas com impedimentos de 

longo prazo decorrentes de deficiência intelectual (antigamente denominada deficiência 

mental, também conforme já visto). 

Ainda no âmbito internacional, temos a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência, da OEA, de 1999, 

promulgada no Brasil por meio do Decreto 3.956 de 2001, que traz, em seu artigo 1º, a 

definição de deficiência intelectual. Embora utilize a expressão “deficiência mental”, 

ressalta a influência do meio para a sua caracterização
107

. O mesmo se dá com a 

Convenção 159, de 1983, artigo 1º, da OIT, que dispõe sobre a Reabilitação e do Emprego 

das Pessoas com Deficiência, ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo 51, de 1989
108

. 

É certo que em alguns instrumentos normativos os conceitos estão ainda 

presos ao paradigma médico da deficiência; porém, é certo também que todos eles podem 

ser interpretados conforme a recente tendência mundial, que dimensiona a deficiência 

dentro de suas determinantes históricas, sociais, culturais, econômicas, psicológicas, 
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ambientais. Como prova o conceito mais revolucionário: o presente na atual Convenção da 

ONU.  

O que se afirma, aqui, é que a Convenção da ONU expressa um conceito 

mais humano de deficiência, contribuindo para que o Brasil (dentre outros países) passe a 

conceber juridicamente a deficiência também de forma mais humana. 

Essa evolução da concepção jurídica da deficiência é importante, uma vez 

que a norma jurídica não deve estar distante da realidade social, brasileira e mundial, 

correndo o risco de tornar-se injusta. E referida evolução torna-se urgente para inviabilizar 

a perpetuação de “preconceitos estigmatizados” ou das barreiras atitudinais que impedem 

que se efetive a inclusão social das pessoas com deficiência. 

É sobremodo importante ressaltar que o PL nº. 7.699/06, ou Estatuto do 

Portador de Deficiência, contempla algumas diretrizes da Convenção da ONU. A 

deficiência é conceituada no referido projeto da seguinte forma, em seu artigo 2º e 

parágrafos: 

 

Considera-se deficiência toda restrição física, intelectual ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diária e/ou atividades remuneradas, causada 

ou agravada pelo ambiente econômico e social, dificultando sua inclusão social, 

enquadrada em uma das seguintes categorias: (...) § 1º Considera-se também 

deficiência a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. § 2º Entende-se 

como deficiência permanente aquela definida em uma das categorias dos incisos 

ou do § 1º deste artigo e que se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, 

apesar de novos tratamentos. § 3º As categorias e suas definições expressas nos 

incisos e § 1º não excluem outras decorrentes de normas regulamentares a serem 

estabelecidas pelo Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional da Pessoa com 

Deficiência.
109

 

 

Nas mais recentes tramitações do estatuto, aparecem o apensamento de 

outros projetos de lei, por exemplo, o do PL nº 4.248 de 2008 (que trata da melhor 

definição das categorias de deficiência, acrescentando dispositivo à Lei 7.853/89) e as 

apresentações do Requerimento nº 3.343 de 2008 para a inclusão do estatuto na Ordem do 

Dia, respectivamente em 11/11/08 e 14/11/08.
110

 

                                                           
109

 Referido PL pode ser obtido na íntegra pelo preenchimento do campo “Pesquisas Rápidas” no site 

<http://www2.camara.gov.br/>. Acesso: 25.05.08. 
110

 Tramitação disponível em: 

<http://www2.camara.gov.br/proposicoes/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/sileg/prop

_detalhe.asp?id=339407>. Acesso: 11.12.08 



60 

 

Ressalte-se que os movimentos sociais em defesa dos direitos das pessoas 

com deficiência estão estudando o referido projeto de lei, criticando-o, aperfeiçoando-o, 

revendo sua validade e essencialidade. Assoma aqui a relevância da participação ativa dos 

movimentos sociais na revisão desse projeto, por duas razões: a primeira, porque cabe ao 

próprio destinatário da norma jurídica o direito de discuti-la; segundo, porque sua revisão 

propiciará ajustes necessários, como por exemplo o da sua recorrente visão assistencialista, 

em lugar de buscar proporcionar independência às pessoas com deficiência, além da 

inadequação do título, qual seja, “Estatuto do Portador de Deficiência”, sem sequer 

mencionar a palavra “pessoa”
111

. Em resumo, o que se almeja é ver a adequação do PL às 

diretrizes da Convenção da ONU. Acresce a posição defendida pelos que entendem  

desnecessário o Estatuto após a entrada em vigor no Brasil da referida convenção. 

Cabe agora adentraremos a seara psicossocial, visando a esclarecer as 

noções de atitude, preconceito, estereótipo e estigma, noções estas que geram barreiras 

atitudinais frente à pessoa com deficiência. 

Essas noções abrem caminho para a desconstrução da crença de que pessoas 

com deficiência visual, auditiva ou mental não são capazes de realizar certas atividades, 

como mencionado acima. Essa crença nada mais é do que um eufemismo abrigando um 

“preconceito estigmatizado”. 

Como já observado, a deficiência é. A deficiência apenas é. Ela não é “boa” 

e nem “ruim”. Entretanto, pode tornar-se “boa” ou “ruim” dependendo do meio em que se 

encontra. Se o meio for expressão de atitudes, preconceitos, estereótipos e estigmas, a 

deficiência será qualificada, receberá valorização. Nas didáticas e belas palavras de Amaral 

(negritos da autora): 

 

as atitudes são uma postura (um posicionamento quase corporal) frente a dado 

fenômeno. Exprimem um sentimento e preparam, em princípio, uma ação. 

Atitude refere-se, portanto, a uma disposição psíquica ou afetiva em relação a 

determinado alvo: pessoa, grupo ou fenômeno. Sendo anterior ao 

comportamento ela é apenas aferível. Pode-se então dizer que as atitudes estão 

para os comportamentos assim como os preconceitos estão para os estereótipos. 

Senão vejamos: o que é o preconceito senão uma atitude favorável ou 

desfavorável, positiva ou negativa, anterior a qualquer conhecimento? O que é 

o estereótipo senão um julgamento qualitativo, baseado no preconceito e, 

portanto, anterior a uma experiência pessoal? [...] Mas voltemos à questão da 

diferença/deficiência, exemplificando a propósito dela. Nesse caso o preconceito 

pode estar lastreado na aversão ao diferente, ao mutilado, ao deficiente – os 

estereótipos daí advindos serão: o deficiente é mau, é vilão, é asqueroso... Ou o 

preconceito pode ser baseado em atitude de caráter comiserativo, de pena, de 
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piedade: o deficiente é vítima, é sofredor, é prisioneiro... E assim por diante. [...] 

E agora o último termo da equação proposta no título deste capítulo: estigma. 

Em minha síntese pessoal tenho pensado ser possível dizer que o estereótipo, 

quando “negativo”, alia-se (ou constrói?) o estigma. Simultaneamente o estigma 

cria o estereótipo do estigmatizado. A relação dialética pode ser levada ao 

infinito. Como muito tem sido falado sobre a noção de estigma, a título de 

clarificação de linguagem, esclareço que remeto-me, basicamente, às colocações 

de Goffman (1982) que podem ser sintetizadas na ideia de estigma como 

„inabilitação para aceitação social plena‟. Ou, dito de outra forma, a partir da 

conotação de „des-humanidade‟ aplicada à pessoa com estigma segue-se todo um 

procedimento de discriminação, de segregação. [...] O estigma estabelece-se, 

portanto, nas relações interpessoais. E aqui percebo que ainda não assinalei 

um elemento que me parece fundamental: o desconhecimento. Fundamental 

porque pode ser entendido como matéria-prima (entre outras) para a perpetuação 

de atitudes preconceituosas e de leituras estereotipadas da deficiência – seja esse 

desconhecimento relativo ao fato em si, às emoções geradas ou às reações 

subsequentes.
112

 

 

Esse “preconceito estigmatizado” pode ser entendido como falta de abertura 

para o novo, para o diferente, para a aceitação da diversidade; ou seja, são barreiras 

atitudinais que impedem ou dificultam a inclusão social das pessoas com deficiência.  

As barreiras atitudinais acabam sendo uma “deficiência” de quase todos, 

pessoas com e sem deficiência. De fato, entendem-se as barreiras atitudinais como 

deficiências secundárias (conceito formulado por Amaral e explorado acima), pois essas 

barreiras são a expressão de um meio social, interpessoal, que cria obstáculos à aceitação 

da deficiência como ela é.  

E esses obstáculos são criados tanto pela própria pessoa que tem deficiência 

(ao relacionar-se com sua deficiência) quanto pelos que não a tem (ao se depararem com a 

temática).  

É de se ressaltar que há pessoas que já superaram esse tipo de preconceito: o 

estigmatizado, paralisante, limitador da aproximação do diferente. E enfatiza-se aqui que 

uma pessoa sem deficiência é tão diferente para uma pessoa com deficiência quanto o 

contrário.  

A superação das barreiras atitudinais (atitudes, preconceitos, estereótipos e 

estigma) faz com que a deficiência seja vista apenas como uma diferença. E viver as 

diferenças é viver a diversidade. É enriquecer-se de conhecimento; em última análise, de 

humanidade. 
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2.1.1. As tecnologias assistivas e o meio ambiente de trabalho inclusivo 

 

Além das barreiras atitudinais, ligadas ao psicológico do ser humano, pode-

se falar também em outras barreiras, as físicas, materiais, instrumentais, arquitetônicas. Do 

mesmo modo que as atitudinais, as barreiras físicas impedem ou dificultam a inclusão 

social das pessoas com deficiência.  

A tecnologia assistiva vem na contramão dessas barreiras físicas e, 

juntamente com a superação das barreiras atitudinais, busca viabilizar a verdadeira 

sociedade inclusiva, na qual todos, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, 

tenham direitos e deveres iguais. Sociedade na qual todos tenham acesso às mesmas 

oportunidades, efetivamente, e não somente no papel. A Lei 10.098 de 2000 define o que 

se denomina genericamente de “barreiras físicas”. Consoante seu artigo 2º, inciso II: 

 

Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: II – barreiras: 

qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 

movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em: a) 

barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no 

interior dos edifícios públicos e privados; c) barreiras arquitetônicas nos 

transportes: as existentes nos meios de transportes; d) barreiras nas 

comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 

expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas 

de comunicação, sejam ou não de massa; [...]
113

 

 

A questão da superação das barreiras sociais, atitudinais e físicas implica 

ampla acessibilidade: todos devem ter a possibilidade de concretizar seus direitos e deveres 

de forma autônoma e independente. A forma de concretização pode ser diferente para cada 

pessoa, por conta da ausência ou da existência de uma deficiência; porém, a concretização 

do direito ou do dever é direito de todos. Nos termos da mencionada lei, artigo 2º, inciso I, 

a acessibilidade é: 

 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida;[...]
114
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A noção de acessibilidade está relacionada ao conceito de “desenho 

universal”, este mais abrangente, pois a ideia é, grosso modo, a de criar algo já com 

viabilidade de acesso a todos, dispensando modificação ou adaptação ambiental posterior,  

bem como a especificação ou discriminação de certo acesso a certa deficiência. 

Transcreve-se abaixo o conceito presente na Convenção da ONU, artigo 2º (grifo nosso): 

 

significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 

usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de 

adaptação ou projeto específico. O „desenho universal‟ não excluirá as ajudas 

técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando 

necessárias.
115

 

 

No que tange às citadas ajudas técnicas, pode-se dizer que elas são o que se 

denomina hoje de tecnologia assistiva, devido ao avanço tecnológico. Assim, ajudas 

técnicas são produtos simples e usuais, como, por exemplo, cadeiras de rodas, próteses 

auditivas e até mesmo cães-guia (que não constituem equipamentos, produtos ou materiais, 

mas integram o conceito de ajudas técnicas, haja vista a finalidade dos mesmos), dentre 

outras. 

Enfim, opta-se por transcrever o conceito de tecnologia assistiva, pelas 

palavras de Romeu Kazumi Sassaki, autor da tradução do termo do inglês para o português 

(negritos do autor):  

 

Lendo artigos sobre equipamentos, aparelhos, adaptações e dispositivos técnicos 

para pessoas com deficiências, publicados em inglês, ou vendo vídeos sobre este 

assunto produzidos em inglês, encontramos cada vez mais frequentemente o 

termo assistive technology. No contexto de uma publicação ou de um vídeo, é 

fácil entender o que esse termo significa. Seria a tecnologia destinada a dar 

suporte (mecânico, elétrico, eletrônico, computadorizado etc.) a pessoas com 

deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Esses suportes, então, 

podem ser uma cadeira de rodas de todos os tipos, uma prótese, uma órtese, uma 

série infindável de adaptações, aparelhos e equipamentos nas mais diversas áreas 

de necessidade pessoal (comunicação, alimentação, mobilidade, transporte, 

educação, lazer, esporte, trabalho e outras). No CD-ROM intitulado Abledata, já 

estão catalogados cerca de 19.000 produtos tecnológicos à disposição de pessoas 

com deficiência e esse número cresce a cada ano. Mas como traduzir assistive 

technology para o português? Proponho que esse termo seja traduzido como 

tecnologia assistiva pelas seguintes razões: Em primeiro lugar, a palavra 

assistiva não existe, ainda, nos dicionários da língua portuguesa. Mas também a 

palavra assistive não existe nos dicionários da língua inglesa. Tanto em 

português como em inglês, trata-se de uma palavra que vai surgindo aos poucos 

no universo vocabular técnico e/ou popular. É, pois, um fenômeno rotineiro nas 

línguas vivas. Assistiva (que significa alguma coisa „que assiste, ajuda, 

auxilia‟) segue a mesma formação das palavras com o sufixo „tiva‟, já 

incorporadas ao léxico português. Apresento algumas dessas palavras e seus 
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respectivos vocábulos na língua inglesa (onde eles também já estão 

incorporados). Foram escolhidas palavras que se iniciam com a letra „a‟, só para 

servirem como exemplos (associativa – associative, adutiva – adductive, 

acusativa – accusative, aquisitiva – aquisitive, ativa – active, [...] Nestes tempos 

em que o movimento de vida independente vem crescendo rapidamente em todas 

as partes do mundo, o tema tecnologia assistiva insere-se obrigatoriamente nas 

conversas, nos debates e na literatura. Urge, portanto, que haja uma certa 

uniformidade na terminologia adotada, por exemplo com referência à 

confecção/fabricação de ajudas técnicas e à prestação de serviços de intervenção 

tecnológica junto a pessoas com deficiência.
116

 

 

A tecnologia assistiva abrange tanto o objeto (instrumento utilizado para 

assistir a pessoa com deficiência, ou seja, a tecnologia concreta) quanto o conhecimento 

requerido no processo de avaliação, criação e escolha (qual instrumento é melhor para 

determinada deficiência, para realizar determinada atividade, isto é, a tecnologia teórica).  

Existem várias áreas de aplicação da tecnologia assistiva: adaptações para 

atividades da vida cotidiana, por exemplo, o prato com ventosas na base para fixação em 

mesas (para pessoas com alguma deficiência que as impeça de controlar sua própria força, 

de modo a evitar que derrubem seu prato enquanto se alimentam); sistemas de 

comunicação alternativos, como por exemplo as pranchas de comunicação com os 

símbolos „PCS‟ ou „Bliss‟ (sistemas de símbolos gráficos: o usuário aponta um símbolo 

para comunicar uma mensagem), além de vocalizadores (o usuário aponta um símbolo 

também, mas aqui há emissão de som para transmissão da mensagem); adaptações em 

veículos, como elevadores para cadeiras de rodas; dentre outras diversas áreas de 

aplicação.  

Visando-se a desconstruir a “crença” de que pessoas com deficiência visual 

não conseguem utilizar o computador e a Internet, elencam-se alguns recursos de 

acessibilidade ao computador, quais sejam: os de recepção e emissão de mensagens, 

acessos alternativos, teclados e mouses adaptados, hardwares, periféricos e programas 

especiais como leitores de tela, sintetizadores de voz, ampliadores de tela, comando de 

voz, teclados e mouses controlados por um joystick ou pelos movimentos da cabeça para 

pessoas com dificuldades motoras etc.  

Marco Antonio de Queiroz, mais conhecido como MAQ, é uma pessoa com 

deficiência visual e é o criador do site Bengala Legal
117

. Nele, MAQ fornece informações 

preciosas sobre tecnologia assistiva e vários outros assuntos referentes a pessoas com 

deficiência. 
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O argumento de muitas empresas, no sentido de que implantar a tecnologia 

assistiva é muito caro, é um argumento pouco relevante, pois existem vários softwares 

gratuitos, disponíveis na Internet, que possibilitam a acessibilidade de pessoas com 

deficiência visual ao uso de computadores e à navegação na web
118

. 

Da mesma forma, argumentos referentes à falta de qualificação profissional 

de pessoas com deficiência visual para trabalhar com computador e Internet, esvaziam-se 

diante de trabalhos desenvolvidos por entidades como a Associação Laramara e a 

Fundação Dorina Nowill, dentre outras. Referidas entidades documentam milhares de 

histórias de capacitação e inclusão profissional, de pessoas com deficiência visual em 

trabalhos variados, incluindo o de teleatendimento. São centros de habilitação, reabilitação 

e inclusão social da pessoa com deficiência visual, principalmente no mercado de 

trabalho
119

. 

Pode-se afirmar, então, que a tecnologia assistiva vai ao encontro do 

conceito de deficiência que leva em conta os obstáculos do meio social, no mesmo sentido 

da noção de handicap presente na CIF e da noção de deficiência secundária criada por 

Amaral.  

Tem-se portanto que a tecnologia assistiva, como recurso para a melhora da 

funcionalidade das pessoas com deficiência (modelo de intervenção biopsicossocial), é o 

“braço direito” do conceito mais humano de deficiência, acima defendido.  

Outrossim, as tecnologias assistivas visam ao aprimoramento do meio 

ambiente de trabalho, tornando-o acessível também às pessoas com deficiência. Em outras 

palavras, o meio ambiente laboral deve ser inclusivo, ou seja, viável para todas as pessoas 

que ali laboram, garantindo saúde, higiene e segurança a todos.  

Falar em um ambiente laboral que possa agregar a todos é falar da 

diversidade humana. Nenhum ser humano é igual a outro. Sabe-se disso pela constituição 

genética única de cada indivíduo. Cada pessoa é peculiar, diferente de todas as demais. 
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Ora, em se tratando do mundo da diversidade humana, o meio ambiente de trabalho 

inclusivo também deve ser intrinsecamente diversificado. 

A ausência ou a presença da deficiência é uma das possíveis diferenças 

existentes entre um ser humano e outro. Ainda, há as diferenças decorrentes dos diversos 

tipos de deficiência. De todo modo, são apenas diferenças entre um ser humano e outro. É 

assim que deve ser concebida a deficiência, como visto, isto é, naturalmente, sem 

valorações e maniqueísmos. Entretanto, o que ocorre geralmente, na significação da 

diferença advinda de uma deficiência, é descrédito social. Como mostra Tatiana Platzer do 

Amaral: 

 

a partir do momento em que as diferenças se destacam e lhe são atribuídas 

significações de desvantagem e descrédito, não podem mais ser vistas como 

simples variações de características das pessoas. Portanto é imprescindível uma 

linguagem de relação e não de atributos para se compreender a deficiência. Não 

obstante, a mesma deficiência pode ter um sentido de vantagem ou desvantagem, 

dependendo de quem é o portador ou as pessoas que estão ao seu redor, 

envolvendo assim fatores circunstanciais.
120

   

 

Essa rede de significados psicossociais da deficiência impede a aceitação da 

diversidade humana em sua plenitude. Em outras palavras, o meio psicossocial, que define 

a deficiência como uma diferença aceitável ou não, é responsável pela facilitação ou pelo 

embaraço da inclusão social.  

Trata-se de aceitar a diferença, incluir a diferença, adaptar-se à diferença. 

No meio empresarial, implica possibilitar que a diferença se traduza em criatividade, 

produtividade, lucratividade. Esse pensamento é que efetiva a Lei de Cotas.  

Tratando do benefício da diversidade na sociedade e no meio ambiente de 

trabalho, Claudia Werneck defende que pessoas agrupadas de acordo com suas limitações, 

perdem a oportunidade de se tornarem indivíduos, ou seja, não lhes é dado o direito à 

personalidade, o direto de ser um ser humano único, diferente de todos os demais: 

 

O ambiente onde uma criança com algum tipo de deficiência é colocada é 

fundamental. Afinal, quanto maior o número de desafios a que ela for submetida, 

mais se sentirá estimulada a vencer desafios e, portanto, melhor será sua 

qualidade de vida. Por isso, torna-se necessário distribuí-las pelas escolas como 

se elas não fossem deficientes.
121
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Especificamente sobre o meio ambiente de trabalho, é vital para qualquer 

trabalho que ele seja hígido. E isso não é diferente quando se trata de trabalhadores com 

deficiência. De fato, para trabalhadores com deficiência, o direito a um meio ambiente 

laboral saudável inclui o direito aos apoios necessários para a realização do trabalho que 

irão desempenhar (aqui incluídos os conceitos de tecnologia assistiva, de desenho 

universal, dentre outros).   

A diversidade humana no ambiente de trabalho só é possível se esse 

ambiente é acessível, respeitados os princípios inclusivistas: sociedade para todos, 

ambiente de trabalho para todos, o que inclui trabalhadores com todo tipo de deficiência. A 

esse respeito, Lorentz aponta algumas conseqüências de um meio ambiente laboral 

inadequado para pessoas com deficiência (grifos nossos):  

 

A Constituição Federal de 1988 assegurou em seu sistema jurídico o direito de 

todo trabalhador exercer seu labor num ambiente de trabalho adequado. Se este 

direito existe para o trabalhador em geral deve ser ainda mais observado em 

relação à pessoa com deficiência, porque a existência de meio ambiente 

inadequado apresenta-lhe dois aspectos perversos: o primeiro é impeditivo do 

próprio trabalho, porque o meio ambiente laboral inclusivo é pressuposto para 

que a PPD consiga trabalhar, sobretudo através do fornecimento de ferramentas 

que possibilitem a superação de sua deficiência ou pelo menos sua adaptação ao 

trabalho. Em segundo lugar, se o meio ambiente de trabalho inadequado causa 

doenças e moléstias ao trabalhador em geral, com relação à PPD poderá agravar 

ainda mais uma deficiência já existente, ou até mesmo geral novas 

deficiências.
122

 

 

 

 

 

2.1.2. O benefício de prestação continuada como aliado da inclusão 

 

O BPC é um benefício da Assistência Social previsto no artigo 203, inciso 

V, da CF/88, e garante um salário mínimo mensal a pessoa com deficiência e a idoso que 

comprove não possuir meios de prover própria manutenção, ou de tê-la provida por sua 

família. A Lei 8.742/93, o Decreto 1.744/95 e o Decreto 6.214/07 também dispõem sobre 

esse benefício, estabelecendo os critérios para sua concessão. 

Este último decreto, assinado pelo Presidente da República em 26 de 

setembro de 2007, substitui o Decreto 1.744/95, que estava defasado em virtude de 

alterações ocorridas no artigo 20 da Lei 8.742/93. Com essa decisão, a avaliação da 

deficiência é feita não apenas por médicos, mas também por assistentes sociais. Esse novo 
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modelo de avaliação está baseado na CIF, que considerada também os fatores ambientais 

ou pessoais para a avaliação da deficiência.  

Além disso, o Decreto 6.214/07 possibilita a reaquisição do BPC na 

hipótese de desemprego da pessoa com deficiência. De fato, a reaquisição do benefício é 

um aliado na luta pela inclusão. Isso porque muitos receiam o ingresso no mercado de 

trabalho, já que, ao receber sua remuneração, o trabalhador com deficiência deixa de ser 

beneficiário da Assistência Social.  

Há diversas notícias
123

 no sentido de que o BPC impede a entrada das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois pode levar tais pessoas, e suas 

famílias, a se acomodarem com o dinheiro vindo da assistência, ou a temerem que o salário 

a ser recebido pelo futuro trabalho seja menor do que o valor do benefício. Colaciona-se 

abaixo uma dessas notícias, recentemente divulgada (negrito nosso): 

 

De janeiro a outubro de 2009, 12.403 pessoas com deficiência haviam se inscrito 

no Padef (Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência) para conquistar um 

emprego. Dessas, 1.210 foram admitidas. Para a coordenadora do programa, 

Marinalva Cruz, dois fatores impedem que esse índice seja maior. O 

primeiro é o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, pago 

a pessoas com deficiência com renda per capita familiar inferior a 25% do salário 

mínimo e suspenso quando o profissional obtém emprego. "Muitos se inscrevem, 

mas procuram vagas que não gerem vínculo empregatício, o que não é oferecido 

pelo programa", diz. Outra é o salário oferecido, que, segundo Cruz, pode 

estar abaixo do pleiteado pelo candidato ou da média de mercado. Por vezes, 

completa, a falta de qualificação do profissional ou de interesse da empresa em 

promover adaptações no local está entre os motivos.
124

 

 

A esse respeito, afirma o entrevistado, Dr. Ricardo Tadeu, que certamente 

essa pessoa será um “cidadão de segunda categoria”: 

 

Eu não sei, no fundo eu não sei, se as da pessoa com deficiência realmente 

querem abdicar do assistencialismo, isso é uma coisa que me preocupa. Ninguém 

pode obrigá-las a trabalhar, é o princípio da liberdade do trabalho. Só que se a 

pessoa com deficiência não quiser trabalhar e preferir ficar recebendo o 

benefício, ela vai continuar como um cidadão de segunda categoria. Porque na 

verdade ela recebe do Estado um benefício sem contrapartida contributiva e não 

assume os seus compromissos, e o Estado também deixa efetivamente de 

desenvolver uma política de cidadania. Eu não acho que um cidadão que é 

assistido é um cidadão pleno. Ele é um sujeito da assistência social, mas não é 
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um cidadão pleno, não exerce trabalho, não exerce sexualidade, não exerce coisa 

nenhuma, ele recebe um salário para não incomodar, essa que é a verdade.
125

 

 

  Outra entrevistada, a Dra. Linamara, toca num ponto chave sobre a opção de 

não trabalhar: 

 

A grande questão é que o trabalho também evita que a pessoa adoeça, o trabalho 

começa a desenvolver uma outra esfera de relacionamento que te coloca em 

contato de verdade com o mundo. Então, mesmo quando você tem um emprego 

apoiado, ainda é útil para a sociedade. O que está faltando é talvez a gente 

ensinar para a sociedade que é melhor a gente pagar por esse indivíduo estar 

trabalhando, do que pagar pela doença desse indivíduo, porque certamente nós 

vamos pagar, sempre será a sociedade, porque o mundo é assim, é uma grande 

cooperativa. E se nós não soubermos de que maneira nós vamos aplicar o nosso 

recurso, e eu tenho convicção que o melhor recurso ainda é o indivíduo 

trabalhando, ainda que no emprego apoiado, nós vamos acabar exaurindo as 

nossas reservas. Então, pagar é uma coisa que nós não vamos escapar, ou nós 

vamos pagar pelo emprego apoiado ou nós vamos pagar pela questão do 

indivíduo com deficiência que adoeceu pela falta de pertencer a um grupo, de se 

sentir parte de uma sociedade.
126

   

 

  Por sua vez, a entrevistada, Sra. Mina Regen, traz um exemplo de 

autogestão em relação ao BPC: 

 

Então, eu ouvi, por exemplo, no último Congresso que eu estive lá em Minas, 

quando foi lançado isso aí, um rapaz cego que levantou e disse assim, que desde 

pequeno ele recebia o BPC e depois que ele entrou na APAE que ele começou a 

estudar um pouco, ele percebeu que tudo que ele precisava, ele tinha que fazer 

biscate para comprar. Por quê? Porque o BPC mantinha a família. Então, ele 

começou a criar consciência fazendo parte do grupo de autodefensores, de que o 

BPC estava beneficiando a família, mas não a ele. Ele começou a namorar, ele 

queria casar, ele conseguiu um emprego e o que ele fez? Ele foi 

espontaneamente, sozinho, até o INSS, abriu mão do BPC e assumiu o emprego. 

Então, isso é para você ver como esses grupos, quando bem trabalhados, 

realmente dão uma autonomia, uma independência, dão voz às pessoas e é isso 

que as APAE‟s estão fazendo.
127

  

 

Para mitigar o problema apontado, a Norma Oitava do Documento da ONU 

intitulado Normas sobre a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência 

dispõe sobre a manutenção da renda e seguro social. Essa norma assegura que “o suporte 

de renda deve ser mantido enquanto durarem as condições incapacitantes de modo a não 

desestimular a procura de emprego por parte das pessoas com deficiência”
128

. A citada 
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norma afirma ainda que “ele [o suporte de renda] só deve ser reduzido ou eliminado 

quando estas pessoas atingirem renda adequada e segura”
129

.  

Dessa forma, para além da reaquisição do BPC, poder-se-ia pensar na 

acumulação do mesmo com o salário, ainda que temporariamente. As Normas sobre a 

equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência permitem essa interpretação. 

Ora, devido à exclusão histórica, supracitada, grande parte das pessoas com deficiência 

vive na pobreza. Segundo o entrevistado, Dr. Gracia: 

 

Eu vejo que a solução da sociedade é compreender os deficientes, não como um 

ser que viva à margem da sociedade, mas como um ser que está incluído dentro 

da sociedade e que tem muito a oferecer a essa sociedade. Porque se nós formos 

visitar os deficientes da periferia desse Brasil é uma verdadeira tragédia. Porque 

existe a posição da família, existe a posição dos vizinhos, existe a posição da 

sociedade e existe até a posição do Estado em querer formar cidadãos. E a 

quantidade de deficientes situados abaixo da linha de pobreza chega a 80%, é um 

número altamente significativo. É um número que tem que ser pensado e esses 

80% são brasileiros como qualquer outro. Então, nós não podemos fechar os 

olhos para essa realidade, que é uma realidade muito mais sofrida, de um 

vilipêndio muito maior do que a do negro, do que a da mulher, do que a dos 

GLBTS, e assim por diante. Então, nós precisamos hoje, a sociedade precisa ser 

mais organizada, as pessoas mais comprometidas com o bem estar social, 

caminharmos em sentido à periferia e resgatarmos esses brasileiros que vivem 

um processo de sofrimento atroz. E isso não se faz com caridade, nem com 

piedade, mas se faz com políticas públicas efetivas, no sentido de se cumprir o 

arcabouço legislativo, no sentido de se legitimar a sociedade de que ela precisa 

através de medidas judiciais, principalmente fazer com que eles tenham pelo 

menos direito à utopia. A única coisa que eu peço é que possamos fazer uma 

grande frente, não só em defesa do deficiente, mas em defesa das chamadas 

minorias, para que a gente possa construir um país que não viva mais de joelhos, 

um país que não dependa mais dos exemplos que vem de fora, mesmo que sejam 

bons exemplos. O que nós queremos fazer com essa grande frente é que a 

sociedade entenda que há uma periferia, que hoje vive sob a égide da ditadura do 

crime e que se nós não levarmos políticas públicas, se nós não levarmos os 

ramos mais organizados da sociedade, amanhã corremos o risco de sermos refém 

dessa nossa missão.
130

 

 

É de se estimar como solução a inclusão no trabalho. Entretanto, não há 

como falar em inclusão laboral, com todas as exigências profissionais de um mercado 

competitivo, sem falar em acesso prévio à alimentação, moradia, vestuário, educação, ou 

seja, sem falar em um nível adequado de vida.    

O artigo 28 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência trata da questão do padrão de vida e proteção social adequados. Referido artigo 

afirma que um nível adequado de vida inclui remuneração adequada no trabalho. 
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É sabida a discriminação salarial entre trabalhadores sem deficiência e 

trabalhadores com deficiência, inclusive entre os próprios trabalhadores com deficiência, 

sendo as pessoas com deficiência intelectual e as mulheres com deficiência os mais 

prejudicados
131

. Cientes dessa injustiça, é de se pleitear a acumulação do BPC com o 

salário como solução temporária, até que as oportunidades sejam de fato iguais.  

 

 

2.2. A qualificação profissional das pessoas com deficiência intelectual: o 

reconhecimento das Inteligências Múltiplas e da Capacidade Plena  

 

Constata-se que um aumento na inclusão laboral das pessoas com 

deficiência vem ocorrendo nos últimos anos, apesar do elevado número de pessoas com 

deficiência intelectual no Brasil e da menor contratação de pessoas com deficiência desse 

tipo para o trabalho.  

Como visto, a crescente contratação deve-se muito à fiscalização da Lei de 

Cotas pelo MTE. Entretanto, a falta de qualificação profissional e a baixa escolaridade das 

pessoas com deficiência assomam como principais argumentos empresariais a favor do 

descumprimento da lei.  

Entre outros argumentos, talvez menos frequentes, destaca-se a polêmica 

notícia divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG. 

Polêmica, dentre outros motivos, por afirmar que muitas pessoas com deficiência não se 

interessam por ingressar no mercado de trabalho devido ao cancelamento do BPC/LOAS e, 

mais, por fazerem apologia da flexibilização da Lei de Cotas, apresentando propostas como 

a diminuição dos percentuais atuais e a acumulação da cota aprendiz com a de deficiente:  

 

Igualmente, entendemos que a legislação de proteção aos trabalhadores com 

deficiência é absolutamente necessária e deve ser preservada. No entanto, para 

que efetivamente produza os resultados a que se propõe, deve ser revista para se 

adequar à realidade do mercado de trabalho. Ao estabelecer os percentuais de 

vagas a serem reservadas aos trabalhadores com deficiência, o legislador 

considerou a existência de um contingente de aproximadamente 10% da 

população brasileira, com base em estudos da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), respaldados pelo censo demográfico do IBGE de 2000, que dimensionou 

em 24,6 milhões o número de pessoas com estas características. [...] Porém, ao 

considerar as pessoas com deficiência em idade ativa para o trabalho, entre 15 e 

59 anos, este número cai para 15 milhões de pessoas - uma redução de 

aproximadamente 40%. Indo além e considerando-se apenas aqueles que 

preenchem os critérios estabelecidos pela Lei 8213, o número reduz-se, 
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drasticamente, para 3,2 milhões, o que significa 1,47% da população, de acordo 

com estudos da Federação das Indústrias de Minas Gerais/Instituto Euvaldo 

Lodi. Deste percentual, já reduzido, uma grande parcela não se interessa em 

ingressar no mercado de trabalho, optando pelos programas sociais 

governamentais, entre eles o Benefício de Prestação Continuada - o BPC, que 

lhes assegura renda mensal de um salário mínimo - e também pelas 

aposentadorias por invalidez concedidas pelo INSS. [...] Diante da importância 

do tema, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), instituição integrante do Sistema 

Fiemg, acaba de concluir um exaustivo estudo que, desde já, colocamos à 

disposição das autoridades. Elaborado com o objetivo de contribuir para o 

aprimoramento da Lei 8213 e dos demais instrumentos legais que a 

regulamentam, o estudo Fiemg/IEL explicita a necessidade de adequações na 

legislação e apresenta propostas dentre as quais se destacam as seguintes: revisão 

dos percentuais de cotas estabelecidos pela legislação; alteração do conceito de 

pessoas com deficiência, de forma a ampliar o número de trabalhadores 

potenciais; inclusão do aprendiz com deficiência na cota legal, assegurando-se a 

preferência de contratação daqueles que se destacarem; estabelecer critérios de 

regionalização para facilitar a contratação nas proximidades das empresas; 

mapear as áreas de risco nas quais a contratação de pessoas com deficiência não 

é recomendada, utilizando-se metodologia do próprio Ministério do Trabalho; 

manter os dispositivos incluídos em projeto atualmente em tramitação no 

Congresso Nacional, de autoria do senador José Sarney, especialmente nos 

aspectos ligados à terceirização, programas de profissionalização e contratação 

das chamadas oficinas protegidas.
132

  

 

Interessante notar que, a despeito desses argumentos, há aumento de 

contratações. Assim, as perguntas que se colocam são: quais as razões desse aumento e a 

que custo estão ocorrendo essas contratações?  

Quanto à resposta da primeira pergunta, há exemplos de diversas medidas 

que estão sendo adotadas para efetivar a legislação.   

Nesse sentido, podem-se citar os casos como os de: governos que estão 

premiando empresas inclusivas
133

 e ofertando cursos de qualificação profissional
134

; 

empresas que publicam anúncios, em jornais, de vagas para pessoas com deficiência e 

oferecem cursos gratuitos para especialização profissional
135

; pressão dos movimentos 

sociais para realização de audiências públicas referentes aos projetos de lei em trâmite 

sobre a pauta da deficiência
136

; pessoas com deficiência preparadas para o ingresso no 

mercado de trabalho por escolas especializadas ou por sindicatos, os quais apresentam 
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ultimamente meta específica nesse sentido
137

; pactos sociais entre sindicatos da categoria 

profissional, sindicatos da categoria econômica e o tem, com objetivo de estudo, 

divulgação e promoção da inclusão
138

; TAC‟s, elaborados pelo MPT, que oferecem prazos 

para que as empresas se ajustem à Lei de Cotas, ou TAC‟s que aplicam multa pelo não 

cumprimento da lei, multa essa que pode ser destinada à realização de cursos de 

capacitação profissional
139

 ou ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sobre o que há 

projeto de lei prevendo a destinação de 5% do Fundo para programas de qualificação
140

; 

Ações Civis Públicas (ACP‟s
141

) movidas pelo MPT para condenar empresas, que estão 

descumprindo as cotas legais obrigatórias, em multas, danos morais coletivos e em 

reservas dos postos de trabalho, que vagam, para outras pessoas com deficiência
142

; 

Tribunais que estão criando programas e comissões especializados para melhor se 

adaptarem às regras de acessibilidade
143

. 

Uma das medidas atualmente mais adotadas é a da capacitação profissional 

por meio de cursos gratuitos oferecidos por instituições especializadas, o que vem tentando 

sanar a problemática da falta de qualificação e da baixa escolaridade, aumentando assim a 

oportunidade de contratação. As empresas estão selecionando pessoas com deficiência a 

partir do contato com essas instituições ou por meio de seus bancos de dados: 

 
Uma das pontes para o mercado de trabalho são os cursos de capacitação de 

profissionais. É por meio das instituições que ministram esses treinamentos que 

muitas empresas selecionam seus colaboradores. Em algumas delas, o índice de 

absorção desses trabalhadores após a qualificação chega a 85%, a exemplo da 

Avape. Em 2008, foram 889 pessoas capacitadas e recolocadas. 

No caso do IBDD (Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência), 

é mantido um banco de dados para encaminhar os 4.000 egressos dos cursos para 

o mercado. „Recebemos, em média, três pedidos de empresas diferentes por dia - 

uma oferta de 150 vagas por mês‟, diz a superintendente da organização, Teresa 
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d'Amaral. Dos profissionais encaminhados às firmas, complementa ela, 35% 

foram contratados.
144

 

 

Além de cursos oferecidos pelas instituições, há casos de TAC‟s que 

autorizam a empresa a pagar pelo treinamento de pessoas com deficiência em um 

programa de capacitação profissional. Geralmente, a empresa é obrigada a destinar para 

esse tipo de programa o valor que já foi definido por autuações anteriores da fiscalização 

do MTE.  

Na tentativa de combater o argumento da falta de qualificação profissional, 

o MPT tem agido dessa forma
145

. Entretanto, não se pode deixar de observar que a 

verdadeira inclusão trabalhista, isto é, aquela que efetiva a dignidade do trabalhador com 

deficiência, só é realizada por meio da convivência entre trabalhadores com deficiência e 

trabalhadores sem deficiência, respeitando a diversidade humana. Assim, se o programa de 

capacitação profissional não é realizado no próprio ambiente de trabalho empresarial, as 

pessoas com deficiência continuam segregadas, ainda que de forma velada e discreta.    

Ainda quanto à primeira pergunta, qual seja, a das razões para o aumento 

das contratações, há atualmente a possibilidade da contratação como aprendiz, como se 

verá a seguir. 

O MTE e o MPT, em oito Estados do Brasil, estão autorizando a inclusão de 

pessoas com deficiência no trabalho por meio da capacitação de aprendizes nas 

empresas.
146

 Assim, os contratados como aprendizes com deficiência (conforme artigo 428 

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) poderão ser incluídos no cômputo da 

percentagem da Lei de Cotas. É uma forma de permitir a “acumulação” da cota aprendiz 

(artigo 429 da CLT) com a cota deficiente (artigo 93, caput, da Lei 8.213/91), ainda que 

provisoriamente (já que o contrato de aprendizagem é por prazo certo).  

Com isso, já se pode responder à segunda pergunta levantada, qual seja, a 

que custo está ocorrendo o aumento das contratações. A ideia parece polêmica, tanto que a 

fiscalização do MTE e MPT não é unânime em todo o país. Aliás, o próprio MTE editou 

recentemente um manual específico sobre a questão da aprendizagem, trazendo como 

diretriz (negrito do autor): 
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59) Ao contratar um aprendiz com deficiência, a empresa está cumprindo as 

duas cotas? Não, pois são duas exigências legais visando proteger direitos 

distintos, que não se sobrepõem: o direito à aprendizagem profissional, em 

relação aos aprendizes, e o direito ao vínculo de emprego por tempo 

indeterminado, em relação às pessoas com deficiência.
147

 

 

 Uma possível acumulação das duas cotas poderia ser tida como uma 

tentativa de flexibilização da Lei de Cotas, com prejuízos aos direitos do trabalhador com 

deficiência. Isso porque a finalidade de cada cota é específica e distinta: o aprendiz deve 

receber formação técnico-profissional metódica; já o empregado está apto para desenvolver 

certa atividade. Essa distinção pode afetar a dignidade de uma pessoa com deficiência, que. 

em vez de ser contratada como empregada numa função “X”, poderá ser contratada como 

aprendiz para uma função “Y”, sendo que, em alguns casos, a empresa teria condição de 

contratá-la de imediato para a função “X”, mas talvez não o faça, pois os “custos” de um 

aprendiz (contrato por prazo determinado e menor recolhimento de FGTS, por exemplo) 

são menores do que os “custos” de um empregado. Nesse sentido, teme-se que a pessoa 

seja “descartável” após o prazo do contrato de aprendizagem, que é de no máximo dois 

anos. Teme-se, também, “rotatividade” de trabalhadores com deficiência, apenas para 

serem preenchidas ambas as cotas. 

É claro que se trata aqui das “brechas” que podem ser abertas para empresas 

que “não são sérias”, ou seja, as que não cumprem sua função social. Por isso, a 

fiscalização do trabalho deve ficar atenta e acompanhar o percurso da contratação das 

pessoas com deficiência, o mais de perto possível. 

Ora, defender a possibilidade de acumulação de cotas, sem uma análise mais 

profunda da realidade da pessoa com deficiência, em consonância com a finalidade da Lei 

de Cotas e com os princípios da inclusão social, poderá vir a confirmar o argumento de que 

não há pessoa com deficiência que seja qualificada para o trabalho, o que de pode constatar 

como parcialmente falso, à luz dos princípios inclusivistas do modelo social da deficiência, 

da teoria das inteligências múltiplas e conceito de capacidade plena,. 

O direito de acesso ao trabalho não é só o físico (o direito a rampas, 

instrumentos de trabalho adaptados etc), mas é um direito de acesso também atitudinal, ou 

seja, as pessoas com deficiência têm o direito a não serem discriminadas, a serem aceitas e 

acreditadas. E pode-se considerar como discriminatória a atitude das empresas quando não 
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cogitam sequer da possibilidade da contratação. Não oferecendo oportunidade de acesso, 

físico e atitudinal, para que a pessoa com deficiência intelectual demonstre sua capacidade, 

as empresas demonstrando desconhecimento e preconceito. Na entrevista a Sra. Lia Crespo 

chamou atenção para o caso do metrô de São Paulo: 

 

Por exemplo, o pessoal do metrô falou assim para a gente, outro dia revendo isso 

também: „-Mas o metrô nunca vai poder ser acessível para pessoas com 

deficiência porque é um transporte de massa. O lugar que vai ficar reservado 

para uma cadeira de roda, que não vai ter banco para sentar, que vai ser para 

ficar uma cadeira de roda, é um lugar que deveria ser ocupado por umas três ou 

quatro pessoas não deficientes. É um meio de transporte muito rápido, de massa 

e as pessoas com deficiência vão atrasar isso, vão atrasar o embarque, vão 

atrasar o desembarque. E vai ter acidentes, vai acabar com a imagem do metrô.‟ 

Ou então, o discurso era que tecnicamente não é possível, eles diziam: „-Não, 

não, tecnicamente não é possível, não dá para fazer, porque tecnicamente não é 

viável. Nós até queremos, a gente até gostaria, mas tecnicamente não dá para 

fazer.‟ Tudo mentira, tudo balela! Quando o próprio Movimento de Pessoas com 

Deficiência, mais duas ou três entidades, entraram na Justiça contra o metrô, 

moveu uma ação contra o metrô, e essa ação foi até o Supremo Tribunal Federal, 

o metrô recorrendo, recorrendo, eles perderam, não sei se foi 11, mas eles 

perderam fragorosamente! Então, o que aconteceu com aquele discurso todo: „-

Tecnicamente não pode, é massa, é não sei o quê.‟ Teve que esquecer tudo isso e 

partir para fazer a acessibilidade que era necessária.
148

 

 

Esse exemplo pode servir para o presente discurso das empresas, mutatis 

mutandis: as pessoas com deficiência não têm escolaridade e qualificação profissional 

suficientes para ingressar no mercado de trabalho competitivo, que deve produzir mais em 

menos tempo, sempre mais rápido e com mais qualidade, para não perder seu poder de 

concorrência nos mercados nacional e internacional.  

Compreendemos o ambiente empresarial, suas razões de existência e 

sobrevivência. Assim como compreendemos o metrô. E se ele foi capaz de adaptar-se às 

pessoas com deficiência, por que a empresa não o será?  

Destaque-se o fato de que há sim pessoas com deficiência e qualificadas 

para um trabalho, talvez não conforme todas as exigências de algumas empresas (inglês, 

informática, pós-graduação etc), mas no sentido de que toda pessoa com deficiência sabe 

fazer “algo”, sabe produzir, é criativa, é capaz para o trabalho. Essa capacidade pode 

existir potencialmente na pessoa, sem que ninguém saiba por falta de oportunidade.  

Todas as pessoas, com ou sem deficiência, sabem fazer “algo”, mas trata-se 

aqui de uma ação afirmativa, uma discriminação positiva que busca corrigir um equívoco 

histórico: a exclusão de determinadas pessoas do convívio social. 
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Daí a defesa de que as empresas podem sim, e devem, cumprir a Lei de 

Cotas como foi determinada: contratação de empregados. Mesmo que para isso as 

empresas tenham de adaptar suas exigências de escolaridade e qualificação. 

O que se depreende é que é a empresa que deve adaptar-se à deficiência da 

pessoa e não o contrário. Isso, inclusive porque há pessoas com deficiência que jamais 

terão condições de atingir, mesmo por meio da aprendizagem, uma habilidade específica 

exigida por certa empresa. Disso decorre o entendimento de que a empresa deve 

“desacelerar para incluir”, em face de sua responsabilidade social, ainda mais evidente em 

nossa contemporaneidade (uma vez que o trabalho é o meio por excelência de subsistência 

das pessoas). 

Repita-se que o meio deve se adaptar às pessoas e não o contrário. Isso é 

função social, ética, resguardo de valores humanos, direitos humanos: o direito priorizando 

o homem e não o mercado. 

Há quem entenda que as empresas não devem enfocar a escolaridade e a 

qualificação, mas sim a contratação, a inclusão (grifos nossos): 

 

Para o coordenador do Sine/IDT as empresas precisam flexibilizar mais o perfil 

exigido para dar mais oportunidades. „Se a qualificação é um problema para 

todos, imagine para os deficientes. A sociedade ainda desconhece o potencial 

deles, que colaboram de uma maneira incrível no que diz respeito ao 

desempenho, à produtividade, à humanização das relações no ambiente de 

trabalho, além de haver um ganho na imagem da empresa por causa do 

investimento no capital humano‟, conclui Antenor Tenório.
149

 

 

Tanto é o meio que deve ser adaptado que a atual definição de deficiência 

da OMS, dada pela CIF, ressalta que é o meio ambiente, muitas vezes, que gera ou agrava 

a deficiência; é ele o obstáculo para a aceitação e a amenização da deficiência; em rápidas 

palavras, é o meio que é o empecilho para a inclusão social.  

Cabe, portanto, à empresa contratar a pessoa como empregado e, se 

necessário for, qualificá-la para atividades que ela ainda não saiba realizar e que sejam 

importantes para a empresa. O setor privado, empresarial, também tem responsabilidade de 

inclusão social: contratação de empregados. Isso não exclui as responsabilidades do Estado 

(educação inclusiva de qualidade, por exemplo) e da sociedade como um todo, como 

mencionado no item da função social da empresa. Da mesma forma, cabe à sociedade 

privilegiar as empresas que contratam pessoas com deficiência (e esse será um dos retornos 

financeiros para a empresa). Além disso, a entrada de pessoas com deficiência no mercado 
                                                           
149

 Notícia disponível em: <http://www.opovo.com.br/opovo/economia/762528.html>. Acesso: 10.07.08. 



78 

 

de trabalho faz deles novos consumidores, o que também traz retornos financeiros para a 

empresa. 

É claro que cada caso é um caso e que há pessoas com deficiências 

intelectuais mais graves. Cabe criar alternativas para que a Lei de Cotas seja cumprida, 

mas sem deixar toda a responsabilidade pela inclusão para as próprias pessoas com 

deficiência.  

A possibilidade de acumular cota aprendizagem com cota deficiente pode 

vir a ser exatamente isso: precarização do trabalho da pessoa com deficiência, deixando os 

“custos” da inclusão para a pessoa e retirando-os da empresa (que poderá contratar por 

prazo certo, com menos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) etc, em vez de 

contratar com todos os direitos trabalhistas).  

Ricardo Antunes, em entrevista para a Folha de São Paulo, falando sobre a 

recente crise financeira internacional e seus reflexos no direito do trabalho brasileiro, 

afirma: 

 

As empresas querem usar um mecanismo de burla, como fazem com muita 

frequência na legislação social brasileira, para transferir aos trabalhadores e para 

o Estado o ônus da crise. E os lucros permanecem preservados. Ou seja, os 

responsáveis pela crise são os únicos que não querem pagá-la.
150

 

 

Um dos efeitos das propostas de solução para essa crise (suspensão 

temporária do contrato de trabalho, adiamento de reajustes já concedidos, redução da 

jornada de trabalho, férias coletivas) pode ser considerado igual à proposta de solução para 

a efetivação da Lei de Cotas (acúmulo de cotas, mesmo que temporário), ou seja, ônus 

transferidos para as pessoas com deficiência.  

Esse efeito de transferência do ônus para o trabalhador fere toda a 

construção do conceito de função social da empresa e, mais, fere a finalidade da Lei de 

Cotas, em última instância, a finalidade das ações afirmativas, como já comentado. 

O respeitável jurista Amauri Mascaro, também em entrevista para a Folha 

de São Paulo sobre os efeitos da recente crise no direito do trabalho, pondera as seguintes 

questões: 

 

Eu proporia algo um pouco mais amplo do que está na lei. [Durante a suspensão 

do trabalho], o trabalhador receberia um seguro-desemprego pago pelo governo e 

mais o que for estipulado entre o sindicato e o empregador. Assim, o que ele 
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ganharia não seria tão pouco e daria, em parte, para ele suportar os efeitos da 

crise. [...] Hoje, com o problema que surgiu da crise, estamos levantando de novo 

essas grandes questões. Primeiro, saber se realmente o custo do trabalho é alto ou 

não é. Segundo, saber se a legislação trabalhista precisa ou não ser reformada e 

de que maneira. Essas questões vão continuar em debate no próximo ano, até que 

se encontre uma saída razoável. A proteção do trabalho é uma ideia do direito do 

trabalho. Então as duas respostas devem ser dadas com a preocupação com o 

trabalhador. [...] Ela [a legislação trabalhista] já está flexibilizada. Acordos de 

redução de salário com sindicatos podem ser feitos no Brasil. O banco de horas é 

uma flexibilização, as férias coletivas estão previstas na CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho). Já houve outras formas de flexibilização. [...] Elas 

aconteceram. Ninguém nem percebeu. Quando se levanta a discussão sobre 

flexibilização, é preciso pensar que já houve uma fase, que continua até hoje, de 

grande flexibilização das leis brasileiras, e que isso não trouxe nenhum trauma 

para as relações de trabalho. [...] É um aspecto delicado. Para os empresários, o 

custo do trabalho é alto. Para os trabalhadores, o salário é baixo. Por absurdo que 

pareça, os dois têm razão. Acontece que o salário é baixo em proporção a 

salários em dólar, mas, se você for ver o percentual que a empresa no Brasil tem 

que pagar acima do salário por uma série de encargos, acaba sendo um 

percentual maior que o de outros países. A maneira de resolver a questão é com 

um pacto social, uma discussão entre governo, sindicatos e representantes 

patronais.
151

 

 

É certo que, por um lado, a ideia da acumulação traz alguns malefícios para 

a pessoa com deficiência, no que tange aos direitos trabalhistas. Entretanto, por outro lado, 

há quem diga que a pessoa com deficiência terá o seu espaço dentro da empresa de 

imediato, podendo mostrar as suas habilidades, quebrar as primeiras barreiras do 

preconceito e do desconhecimento e, ainda, tendo oportunidade de livrar-se dos muros das 

instituições e da proteção familiar excessiva, ganhando autonomia e independência, 

autoestima e autoconhecimento. 

A obrigatoriedade da contratação como empregado após o período da 

aprendizagem é muito relevante, mitigando alguns de nossos temores supracitados. A 

Folha de São Paulo, em matéria recente, traz essa afirmação (grifo nosso):  

 

A falta de fiscalização, diz Reis, é um dos grandes entraves para o cumprimento 

da norma. „As empresas ainda alegam que os profissionais não são qualificados 

nem capacitados.‟ A fim de driblar essa situação, o Ministério do Trabalho e 

Emprego lançou, em novembro, um projeto piloto em nove Estados para incitar a 

inclusão. O objetivo é oferecer à empresa a alternativa de capacitar as pessoas 

com deficiência como aprendizes durante dois anos. „Após esse período, ela terá 

de contratá-los pela cota‟.
152

 

 

Um novo e assustador problema, que apareceu claramente por meio da 

divulgação da RAIS de 2007, refere-se à discriminação salarial. Além da discriminação 
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quanto ao tipo de deficiência contratada, há diferenças salariais injustificadas, logo 

injustas, dentre os tipos de deficiência.  

A remuneração média recebida pelos trabalhadores com deficiência é de R$ 

1.389,66, um pouco superior à média dos rendimentos do total de vínculos formais, que é 

de R$1.355,89. Os trabalhadores com deficiência auditiva, dentre os diversos tipos 

diversos de deficiência  a  maior remuneração, que é de R$ 1.845,09. Por outro lado, os 

trabalhadores com deficiência intelectual recebem o menor rendimento, R$ 728,06.  

Essa discriminação salarial é uma aberração, como prova a manchete de 

uma reportagem da Folha de São Paulo: “Deficiente mental ganha 48% menos que os 

demais”.
153

  

 Essa discriminação vai de encontro ao ordenamento jurídico pátrio, ferindo 

o artigo 27, “b”, da atual Convenção da ONU, que dispõe que os Estados Partes devem 

proteger os direitos das pessoas com deficiência, incluindo iguais oportunidades e igual 

remuneração por trabalho de igual valor. 

Uma tentativa de justificar essa discriminação salarial é trazida pela Folha 

de São Paulo nos seguintes termos:  

 

A justificativa de especialistas ouvidos pela Folha é que contratar um deficiente 

mental requer mais adequações. „É um trabalhador que exige mais treinamento, 

mais prazo para dar retorno e um acompanhamento constante‟, afirma a 

psicóloga Maria Aparecida Fernandes Pereira, coordenadora do Programa de 

Formação Profissional Conte Comigo da Apae (Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais). Listado como uma das empresas que mais contratam 

deficientes no Brasil, o Itaú emprega hoje 2.600 funcionários nessas condições - 

nenhum com deficiência intelectual.
154

 

 

Assim, as empresas pagam menos porque dizem que há mais custos com a 

contratação das pessoas com deficiência intelectual do que com a contratações de outros 

tipos de deficiência.  

Além disso, na RAIS de 2008 constatou-se também discriminação salarial 

em relação ao gênero: “enquanto na população brasileira em geral mulheres ganham 17,2% 

menos que homens, entre quem tem alguma deficiência a diferença chega a 28,5%”
155
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Esse quadro poderia ser revertido se a qualificação profissional da pessoa 

com deficiência fosse compreendida sob a perspectiva da Inteligência Múltipla e da 

Capacidade Plena. A medição da inteligência por meio de testes, isto é, por critério 

psicométrico, ainda é muito usada atualmente. Entretanto, é preciso ver o teste do 

quociente intelectual (QI) com cautela. Esse teste é um número dado num certo momento 

da vida da pessoa, que deve ser encarado como passageiro. Isso porque a inteligência das 

pessoas com síndrome de Down evolue num ritmo próprio; por isso, caberia enfocar o 

processo de desenvolvimento e não a medida dada como rótulo.  

Os médicos afirmam que um QI inferior a 70 é indicativo de déficit 

intelectual. Para fins educacionais, eram considerados indivíduos “treináveis” (impossíveis 

de serem educados, submetidos apenas a treinos de vida independente e orientações para 

atividades ocupacionais) aqueles com QI entre 30 e 50, e indivíduos “educáveis” (podendo 

frequentar salas de aula) aqueles com QI entre 50 e 70. Entretanto, essa classificação não é 

mais utilizada na área educacional, por conta da educação inclusiva. Há quem compreenda 

a deficiência intelectual de forma brilhantemente diferenciada, conforme ensina Werneck: 

 

 O professor Feuerstein (1980), por exemplo, faz uma concepção distinta de 

inteligência, considerando que a mesma equivale a potencial de aprendizagem, e 

que esse potencial é susceptível de modificação e melhora. Assim, é importante 

uma avaliação dinâmica da inteligência para fins não de rótulo, mas de 

mudanças. Segundo ele, temos que aceitar que é preciso mudar a estrutura 

cognitiva do portador de deficiência mental.
156

 

 

Muito interessante também a abordagem de Sassaki acerca das Inteligências 

Múltiplas, que acaba por tornar obsoleta a finalidade do teste do QI, uma vez que 

desacredita a teoria da inteligência única: 

 

No início da década de 80, a teoria da inteligência única começou a ser 

cientificamente questionada. Em seu lugar surgiu a teoria das inteligências 

múltiplas, tendo sido identificadas sete nas primeiras pesquisas, incluindo aquela 

que corresponde à antiga inteligência única, ou seja, a inteligência lógico-

matemática, também conhecida como inteligência racional. Mais recentemente, a 

esse total de sete inteligências, foi acrescentada a inteligência naturalista 

(Gardner, 2005, 2003, 2000, 1999, 1995, 1994). As categorias de inteligências 

múltiplas incluem, segundo Gardner e outros estudiosos (Antunes, 1999; 

Wolman, 2001; Gelb, 2003; Albrecht, 2006; Buzan, 2005; Edwards, 2005; 

Gazzaniga & Heatherton, 2005; Ballestero-Alvarez, 2004): LÓGICO-

MATEMÁTICA: habilidade de usar raciocínio e números efetivamente. 

VERBAL-LINGÜÍSTICA: habilidade no uso da palavra oral e/ou escrita. 

CORPORAL-CINESTÉSICA: habilidade no uso do corpo todo para expressar 
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idéias e sentimentos. MUSICAL: habilidade para ritmo, melodia, harmonia e 

tom da música. INTERPESSOAL: habilidade de perceber e compreender o 

interior das outras pessoas. INTRAPESSOAL: habilidade de perceber e 

compreender o interior de si mesmo. VISUALESPACIAL: habilidade para 

perceber e usar o mundo visual e espacialmente. NATURALISTA: habilidade de 

reconhecer e usar produtivamente a fauna e a flora. ESPIRITUAL/ 

EXISTENCIALISTA: habilidade de fazer as perguntas fundamentais sobre o 

significado da vida, da existência humana e de entrar em contato com Deus. 

PICTOGRÁFICA: habilidade de entender e expressar idéias e sentimentos por 

meio de desenhos. POLÍTICA: habilidade de entender e praticar conceitos e 

valores de cidadania. ÉTICA/MORAL: habilidade de discernir os aspectos éticos 

e morais da conduta moral e de agir de acordo com a verdade e a bondade.
157

 

 

Trata-se de inclusão social em todas as suas vertentes: familiar, escolar, 

trabalhista, turística, esportiva etc. A educação inclusiva é certamente parceira da inclusão 

laboral, um pré-requisito fundamental, uma vez que abre portas para a aceitação social do 

diferente. O mesmo se dá quanto à inclusão escolar, visto que, em vez das pessoas com 

deficiência ficarem segregadas em escolas especiais, nas quais elas só terão oportunidade 

de se relacionarem com pessoas iguais a elas, a inclusão possibilita o convívio na 

diversidade; logo, pode-se concluir que o ensino deve ser realizado em escolas inclusivas, 

ambientes inclusivos, dedicados ao ensino de pessoas com e sem deficiência. Nas palavras 

de Romeu Sassaki:  

 

Retornemos ao contexto educacional. São estes alguns dos princípios da inclusão 

escolar: respeito para com as diferenças individuais (não há dois alunos iguais), 

convivência na diversidade humana, iguais direitos humanos, igual dignidade, 

iguais oportunidades, empoderamento, independência e autonomia, qualidade de 

vida e não apenas vida, sistemas adequados a todas as pessoas (mediante 

acessibilização total), benefícios do estudo em grupos heterogêneos, avaliação 

ipsativa da aprendizagem. À lista acima, acrescentem-se: 1. Crença de que 

qualquer pessoa, por mais limitada que seja em sua funcionalidade acadêmica, 

social ou orgânica, tem uma contribuição significativa a dar a si mesma, às 

demais pessoas e à sociedade como um todo; 2. Participação ativa das famílias e 

da comunidade local em todas as etapas do processo de aprendizagem; 3. Desejo 

de acolher todas as pessoas (princípio da rejeição zero). Porquanto os discursos 

inclusivistas sinalizem a aceitação dos princípios, a sua implementação tem 

encontrado dificuldades as mais diversas. Estamos constatando a inexistência da 

inclusividade nas práticas adotadas até por escolas (públicas ou particulares) que 

se dizem inclusivas. Dentre essas dificuldades, vamos focalizar a questão da 

aprendizagem dos alunos. Pelo paradigma da inclusão escolar, oferecemos uma 

educação de qualidade sem excluir nenhum aluno, atendemos a diversidade 

humana presente no mesmo espaço escolar e, para isso, os 

educadores respondem ao estilo de aprendizagem e às múltiplas inteligências de 

cada aluno. Tenho encontrado mais de 700 formas de ensinar e aprender para 

serem utilizados nas escolas inclusivas que utilizam as 12 inteligências (Sassaki, 

2000/2007). É, portanto, imprescindível que os educadores valorizem a crença de 

que „todos os alunos poderão aprender se os professores acolherem os diferentes 

estilos de aprendizagem e as inteligências múltiplas de cada aluno‟. Os estilos de 
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aprendizagem são o modo como qualquer pessoa aprende melhor e as 

inteligências múltiplas constituem as habilidades que a pessoa utiliza para 

aprender qualquer coisa e realizar seus objetivos. São os dois lados da mesma 

moeda.
158

 

 

A CF/88, no artigo 208, inciso III, dispõe sobre educação inclusiva nos 

seguintes termos: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino”. 

Pode-se reafirmar que a educação inclusiva é um dos primeiros passos para 

a inclusão trabalhista, ou seja, desde pequenas as pessoas com deficiência devem ser 

incluídas em todas as esferas sociais para que futuramente não sejam excluídas, devido a 

desconhecimentos e preconceitos em outros ambientes, como por exemplo o de trabalho.  

Não se podem descartar as dificuldades da educação inclusiva. É sabido que 

as turmas de escolas regulares são enormes, que o professor dificilmente consegue dar 

atendimento adequado a seus alunos sem deficiência, quanto mais aos com deficiência. 

Isso aponta para a necessidade de ser estabelecida uma nova e adequada política de 

formação de recursos humanos para o atendimento educacional de pessoas com e sem 

deficiência no ensino regular.  

Da mesma forma, não se podem ignorar as dificuldades da inclusão no 

mercado de trabalho. Portanto, a relação das Inteligências Múltiplas com o aprendizado é 

um ponto a ser desenvolvido, como caminho para a superação dos problemas, para que o 

ideal se torne realidade. É certeza de propósito, como disse em entrevista o Dr. Ricardo 

Tadeu: 

 

Nós estamos falando de coisas para mudar o mundo, isso não é assim, não vai 

mudar amanhã, eu nem sei se vai dar certo, a gente fala no que a gente acredita, 

mas eu não sei se vai dar certo. Sinceramente tem hora que eu vacilo, porque eu 

não sei se as famílias vão querer, se as pessoas vão querer, enfim, isso tudo é 

uma incerteza. Agora, inegavelmente, há certeza de propósito.
159

 

 

Apesar das dificuldades, os benefícios da inclusão laboral para a pessoa com 

Down, por exemplo, são inúmeros, tais como o aumento da autonomia, capacidade de 

comunicação, assunção de responsabilidades, dentre outros que efetivam a dignidade 
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humana. A seguinte notícia traz os resultados de uma pesquisa desenvolvida em nível de 

mestrado na Unifesp, pontuando a matéria nestes termos: 

 

Maria Luiza Gomes Machado, psicóloga, psicopedagoga e funcionária do Setor 

de Capacitação e Orientação para o Trabalho da Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) de São Paulo realizou um levantamento junto a 36 

pessoas com síndrome de down leve e moderada, com idades entre 20 e 29 anos, 

que frequentavam a instituição. [...] Das 36 pessoas com síndrome de down, 

selecionadas aleatoriamente por Machado, nove trabalhavam. Foram realizadas 

entrevistas com essas pessoas e seus pais, bem como testes para determinar a 

escala de maturidade social de cada uma. Os nove indivíduos que trabalhavam 

apresentaram maior autonomia, desinibição, organização, interação social e 

senso de responsabilidade. Também demonstravam maior disponibilidade para 

realizar tarefas, eram mais tolerantes a frustrações e limites e tomavam mais 

iniciativa diante dos problemas. „O ambiente de trabalho organiza a mente da 

pessoa. E as normas que regulamentam esse ambiente são levadas para o 

cotidiano‟, explica Machado. [...] Já entre os pais dos não incluídos, 

predominaram sentimentos ambivalentes sobre a possível conquista profissional 

e prevaleceu a superproteção. „Ao superprotegerem os filhos, não lhes 

permitiram desenvolver suas habilidades‟, avalia a pesquisadora. Sendo assim, as 

pessoas com síndrome de down não incluídas tampouco manifestavam grande 

interesse de colocação no mercado de trabalho. E foi nesse mesmo grupo que 

Machado constatou mais alterações comportamentais, como birra, teimosia, 

insegurança, ansiedade, irritabilidade e impulsividade. „Essas pessoas se 

mostraram mais dependentes e infantilizadas e com menos desenvoltura‟, diz.
160

 

 

 

Nesse diapasão, pode-se visualizar a relação entre a teoria das Inteligências 

Múltiplas e o conceito de Capacidade Plena, que só corrobora e fortalece o ideal do 

paradigma inclusivista. Com efeito, se cada indivíduo tem pelo menos uma habilidade, 

então pode-se assegurar que nenhuma pessoa é totalmente incapaz. Em decorrência, 

caberia uma reavaliação do conceito de incapacidade jurídica e do processo de interdição 

no Brasil, processo esse responsável por sentenciar as incapacidades (parcial ou total) de 

uma pessoa.   

O conceito de Capacidade Plena consta do artigo 12 da Convenção da ONU 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 

 

1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de 

ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 2. Os Estados 

Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 

3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de 

pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 

capacidade legal. 4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas 

relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e 

efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos 
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 MEZZACAPPA, Marina. Emprego aumenta autonomia de pessoas com síndrome de down. Notícia 
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direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 

exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências 

da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam 

proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo 

período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma 

autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As 

salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os 

direitos e interesses da pessoa. 5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste 

Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às 

pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as 

próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e 

outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com 

deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens.
161

 

 

Na análise do entrevistado, Dr. Ricardo Tadeu, o texto da referida 

Convenção defende que as pessoas com deficiência devem ser, de início, consideradas 

aptas, devendo-se atender apenas sua inaptidão, o que ocorre hoje em sentido inverso no 

Judiciário brasileiro, que “primeiro a pessoa com deficiência é incapaz, depois a gente vai 

ver o que ele pode fazer”
 162

. 
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 Convenção da ONU disponível em: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150>. 

Acesso em 25.05.08. 
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 Transcrição dessa entrevista na íntegra nos Anexos da presente dissertação. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

A pesquisa empírica, aqui analisada, abrange a análise de todas as 

entrevistas realizadas, a de alguns TAC‟s e a de um Pacto Coletivo
163

. 

Inicialmente, apresentam-se os motivos de escolha de cada entrevistado e 

um item específico sobre a relação da síndrome de Down com a deficiência intelectual, 

justificando-se também a razão da escolha dessa síndrome para análise. 

Inclusive, cabe esclarecer que a amostra representa um universo específico e 

limitado e seus resultados não podem ser generalizados indiscriminadamente, cabendo 

considerar que a maneira como foram abordados e interpretados os dados caracteriza um 

recorte do material e, consequentemente, da “realidade”.  

Além disso, deve-se esclarecer que, no decorrer da análise dos dados 

referentes à associação que lida com a inclusão social de pessoas com Down, foram 

utilizados nomes fictícios, a fim de resguardar dados que permitam a identificação da 

própria associação, das pessoas e das empresas envolvidas. 

As entrevistas obtidas na associação foram analisadas da seguinte forma: 

comentam-se alguns destaques da entrevista com a coordenadora e, em seguida, as 

respostas dos trabalhadores com Down em relação a cada uma das perguntas do roteiro, 

elegendo o que chamou mais a atenção. 

Certamente há mais dados coletados do que os aqui analisados; logo, 

inseriu-se a transcrição completa de todas as entrevistas nos anexos da presente 

dissertação, salvo partes que possam identificar entrevistados, associação ou empresas, que 

foram retiradas ou alteradas. 

  Quanto aos demais entrevistados não pertencentes aos quadros da 

associação para pessoas com Down, realizou-se um levantamento sobre os temas centrais 

por eles mencionados, com um breve comentário. Algumas importantes passagens foram 

exploradas e colacionadas no corpo dos capítulos anteriores. 

  Após as entrevistas, indicam-se algumas propostas do MPT para a inclusão 

laboral das pessoas com deficiência, retiradas da análise dos TAC‟s da Procuradoria 

Regional do Trabalho (PRT) da 15ª Região, constantes do site do referido órgão. 
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 Opta-se por um modelo de negociação coletiva realizada com a participação do MTE, no âmbito do 

Programa para Inclusão de Pessoas com Deficiência. O instrumento normativo gerado denominou-se, 

informalmente, de Pacto Coletivo. Juridicamente, é uma CCT.   
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  E, para finalizar este capítulo, apresenta-se um modelo de Pacto Social, 

realizado no setor farmacêutico, com vistas a ilustrar a atuação do MTE e de sindicatos 

profissionais e econômicos no que toca à presente temática.  

 

 

3.1. Da síndrome de Down e da escolha dos entrevistados 

 

 Quanto à escolha dos entrevistados, fez-se uma seleção prévia dos nomes a 

partir de uma pesquisa nos sites das instituições previamente eleitas por atuarem em áreas 

pertinentes à temática (MTE, MPT, Secretarias Estadual e Municipal da Pessoa com 

Deficiência e Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência), na Região Metropolitana de São Paulo. Chegou-se, desse modo, aos 

nomes de seus representantes oficiais, abaixo elencados: 

 

a) Representantes de órgãos legalmente incumbidos da fiscalização da Lei de 

Cotas: 

1. do MTE/SRTE, Dr. José Carlos do Carmo; 

2. do MPT/PRT, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca que, apesar de 

pertencer à PRT 9ª Região (Paraná), é pessoa fundamental para este 

estudo, pois é uma pessoa com deficiência visual que foi aprovada em 

concurso público (isto é, teve a experiência das “cotas”, embora do setor 

público) e, mais, é especialista reconhecido internacionalmente e 

eminente perito no tema da inclusão social, sendo professor doutor da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná
164

.  

 

b) Responsáveis legais pelas políticas públicas voltadas às pessoas com 

deficiência no Estado e Município: 

1. da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dra. 

Linamara Rizzo Battistella; 

2. da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida, Dr. Renato Corrêa Baena. 
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 O Dr. Ricardo Tadeu foi nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A nomeação foi publicada em 16.07.09 no 

Diário Oficial da União. Com isso, ele se torna o primeiro juiz cego do Brasil. 
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c) Órgão de classe que defende os direitos das pessoas com deficiência: 

1. da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, Dr. 

Frederico Antônio Gracia. 

   

Ao nome de outros entrevistados, chegou-se por conta do levantamento e da 

leitura bibliográfica feita no decorrer da pesquisa.  

Ao João Ribas e, consequentemente, ao Programa de Empregabilidade da 

Serasa
165

, o qual coordena atualmente, devido à leitura de seu livreto “O que são pessoas 

deficientes”. Suas observações críticas sobre deficiência e pobreza despertaram o interesse 

da entrevista para os fins desta pesquisa: 

 

A nossa sociedade capitalista, muito mais do que dividida entre deficientes e 

não-deficientes, divide-se entre aqueles que são proprietários das empresas 

industriais, comerciais e financeiras e aqueles que trabalham nestas empresas 

recebendo um salário. As pessoas deficientes, como todas as outras, também se 

colocam numa ou noutra posição. Esta divisão estrutural tem levado o Brasil 

(assim como os demais países) a uma má distribuição de renda, fazendo com que 

uma pequena parte da população situe-se na camada alta (em termos de riqueza) 

e o restante situe-se na chamada “classe média” e na camada baixa. A maioria 

das pessoas deficientes localiza-se na camada baixa da população. É fácil de 

saber por quê: porque a população mais pobre está mais sujeita à carência de 

alimentação mínima necessária, à falta de higiene, à moradia em habitações 

precárias, à falta de saneamento básico, aos acidentes de trabalho e, portanto, 

mais exposta a doenças, contaminações e acidentes que podem trazer como 

consequência o nascimento de crianças deficientes ou à aquisição da 

deficiência.
166

 

 

 À Lia Crespo chegou-se devido à leitura de diversos livros e artigos de 

Romeu Kazumi Sassaki, que sempre se referia ao MVI
167

. No Brasil, esse movimento 
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  “A Serasa Experian, parte do grupo Experian, é o maior bureau de crédito do mundo fora dos Estados 

Unidos, detendo o mais extenso banco de dados da América Latina sobre consumidores, empresas e grupos 

econômicos”. Maiores informações disponíveis em: <http://www.serasa.com.br/serasaexperian/index.htm>. 

Acesso em: 20.12.09. 
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 RIBAS, João Baptista Cintra. O que são pessoas deficientes. São Paulo: Brasiliense, 1983, pp. 80-81. 
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 “No início da década de 70, surgiu nos Estados Unidos (Universidade de Berkeley, Califórnia), e, 

posteriormente, em outros países, um movimento de integração social cujos princípios foram levantados 

pelos próprios portadores de deficiências severas, que não aceitavam ficar à margem da sociedade e à 

mercê das instituições, especialistas e familiares, que decidiam tudo por eles. Nesse momento, iniciou-se 

um movimento internacional de Vida Independente, no qual a palavra independente significava não-

dependente da autoridade institucional e familiar. Na década de 80, particularmente no Ano Internacional 

das Pessoas Deficientes (1981), surge um outro movimento internacional, o de luta pelos direitos das 

pessoas com deficiência. Esses dois movimentos produziram uma tendência mundial voltada para a 

implementação daqueles direitos, a fim de consolidar a equiparação de oportunidades para pessoas com 

deficiência, de modo não-paternalista e não-autoritário. O movimento de Vida Independente veio provar 

que a pessoa com deficiência tem capacidade plena para administrar seus interesses e obrigações com 

http://www.serasa.com.br/serasaexperian/index.htm
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espalhou-se por todos os Estados por meio dos CVI‟s. Em São Paulo, há o CVI Araci 

Nallin, do qual Lia foi uma das fundadoras (negritos do autor):  

 

Viver com independência foi a opção mais arrojada que algumas pessoas com 

deficiência muito grave fizeram em 1972, quando elas ainda estavam mantidas 

isoladas, algumas em instituições terminais e outras “no fundo do quintal” pelos 

próprios familiares. Por esse motivo, a palavra independência passou a 

significar não-dependência em relação à autoridade (institucional e/ou 

familiar). Isto aconteceu na cidade de Berkeley, na Califórnia, EUA. E o 

significado daquela palavra se espalhou no tempo e no espaço, junto com o 

crescimento do movimento de vida independente.
168

 

 

  Importante mencionar que o nome de Romeu Sassaki foi citado por vários 

entrevistados, antes, durante, ou depois das gravações. Seu nome foi citado, por exemplo, 

pelo representante do MTE (quando tratou dos tipos de acessibilidade) e pelo representante 

do MPT (quanto tratou dos tipos de inteligência). 

Além disso, o contato com alguns dos entrevistados ocorreu por indicação 

de outro entrevistado, o que foi extremamente proveitoso devido ao acesso a pessoas que 

viriam a se mostrar fundamentais para a pesquisa, em suas respectivas áreas, como por 

exemplo Mina Regen, do Conselho Científico da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE)
169

, indicado por Lia Crespo. 

Quanto à escolha da associação de pessoas com Down, é preciso 

primeiramente explicar a razão da escolha de uma instituição voltada particularmente para 

esse tipo de deficiência. 

A restrição da pesquisa empírica a pessoas com Down partiu da observação 

feita pela professora doutora Maria Isabel Garcez Ghirardi, mediante contato em 

participação da disciplina “Saúde, Trabalho e Terapia Ocupacional”, ministrada por ela e 

pela professora doutora Selma Lancman, em 2007, no Departamento de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. 

Ela ensinou que o conceito de deficiência intelectual é muito abrangente e 

polêmico. Tanto que se poderia entrevistar pessoas com autismo; deficiência intelectual 

                                                                                                                                                                                
independência, fazer suas escolhas e tomar decisões sobre o que é melhor para elas, e exigirem o direito de 

assim fazê-lo.” Disponível em: <http://www.cvi.org.br/vidaindependente.asp>. Acesso em: 10.12.08. 
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 SASSAKI, Romeu Kazumi. Vida Independente: na era da sociedade inclusiva. São Paulo: RNR, 2004, p. 

4. 
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 “A Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nasceu em 1954, no Rio de Janeiro. 

Caracteriza-se por ser uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à 

pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla.” Disponível em: 

<http://www.apaebrasil.org.br/artigo.phtml?a=2>. Acesso: 17.07.08. 
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grave, média ou leve oriunda de paralisias cerebrais; síndrome de Rett; síndrome de 

Asperger; síndrome de Angelman e até dislexia, dentre outras possibilidades
170

. 

  E isso certamente geraria muitas variáveis no momento de analisar as 

entrevistas. Nesse sentido, seria melhor padronizar. Ela sugeriu a síndrome de Down, 

dizendo que também seria mais fácil encontrar material teórico a respeito e maior 

quantidade de publicações em linguagem acessível, isto é, não médico-científica. 

Assim, seguindo essa orientação, a pesquisa localizou o livro “Muito prazer: 

eu existo”, da jornalista Claudia Werneck, o que representou o contato teórico inicial com 

a síndrome de Down. 

  Além disso, a pesquisa apurou diversas notícias sobre inclusão laboral de 

pessoas com deficiência intelectual, sendo a maioria de pessoas com Down, conforme 

mencionado nos capítulos anteriores. 

   Constatou-se, ainda, na entrevista com João Ribas, que as únicas duas 

trabalhadoras com deficiência intelectual da Serasa eram pessoas com Down. E elas 

tinham sido contratadas por meio de uma parceria da Serasa com uma associação que atua 

na formação das pessoas com síndrome de Down, na Região Metropolitana de São Paulo. 

Foi esse o caminho de identificação e escolha da associação eleita para a pesquisa, 

doravante denominada “Associação X”.  

  Embora tivesse sido contatada a APAE de São Paulo, na pessoa de Mina 

Regen, essa associação não poderia fazer parte desta pesquisa por não ser voltada apenas à 

inclusão de pessoas com Down, mas a pessoas com deficiência intelectual.   

  Quanto ao universo desta pesquisa, é composto por trabalhadores com 

Down vinculados a uma das três grandes associadas da Federação Brasileira das 

Associações de Síndrome de Down (FBASD), que atuam na Região Metropolitana de São 

Paulo.
171

  

 

 

3.1.1. Da relação entre a deficiência intelectual e a síndrome de Down 

 

  A opção pela síndrome de Down teve três razões de ordem prática: 

primeiro, a deficiência intelectual é um sintoma da referida síndrome; segundo, as pessoas 
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com Down são as mais conhecidas pela sociedade, tanto por causa da fisionomia 

semelhante que possuem, quanto por serem o modelo de deficiência intelectual divulgado 

pela mídia
172

; terceiro, pela maior facilidade de acesso a bibliografia didática e a 

profissionais de outras áreas do conhecimento, não somente para a área médica, 

bibliografia essa que demonstra estudos e progressos realizados visando à mitigação da 

deficiência intelectual nas pessoas com síndrome de Down. 

Por serem as que mais aparecem na mídia, as pessoas com síndrome de 

Down são as mais bem aceitas dentro da grande seara de exemplos de pessoas com 

deficiência intelectual. Há, também, maior divulgação de informações com linguagem 

mais acessível aos não profissionais da área. Assim, em decorrência da maior informação 

e, portanto, do menor preconceito frente às pessoas que apresentam esta síndrome, elas são 

mais incluídas socialmente e, em particular, no trabalho.  

Como informa o entrevistado, João Ribas, a contratação de pessoas com 

deficiência intelectual é a mais difícil de ser concretizada e exige maturidade da empresa: 

 

Bom, a Serasa tem um Programa de Empregabilidade de Pessoas com 

Deficiência há sete anos; em todo esse tempo a gente, até a questão de uns dois 

anos atrás, vinha qualificando e contratando pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual. Quando o nosso programa adquiriu uma certa maturidade, a 

alta direção da empresa disse: -Bom, acho que agora está na hora da gente 

contratar pessoas com deficiência intelectual. Na verdade eu já queria ter 

contratado antes, mas eu acho que a empresa inteira precisa amadurecer, não é só 

quem coordena o programa, como no meu caso, mas gente tem que entender que 

as empresas têm esse assunto como um assunto muito novo, a inclusão de 

pessoas com deficiência. E mais novo ainda, a inclusão de pessoas com 

deficiência intelectual. Eu sei, não por pesquisas, porque isso é um dado que eu 

não tenho, mas por tantas e tantas empresas que vão até a Serasa para conhecer o 

nosso programa, que existe uma dificuldade maior de inclusão social das pessoas 

com deficiência intelectual. Porém, existem experiências bastante interessantes. 

[...] Agora mais especificamente com relação à contratação de pessoas com 

deficiência intelectual, nós temos dois exemplos na Serasa; nós contratamos duas 

pessoas com síndrome de Down, esse foi um pedido feito pelo presidente da 

Serasa e nós tivemos um sucesso muito grande com uma pessoa que ainda está lá 

na Serasa e tivemos um sucesso parcial com uma outra pessoa com síndrome de 

Down que ficou com a gente durante um ano, mas que hoje não trabalha mais 

porque nós a desligamos.
173

 

 

Como a inclusão laboral de pessoas com deficiência intelectual é expressa 

em sua maior parte pela contratação de pessoas com síndrome de Down, é pertinente trazer 

algumas informações sobre essa síndrome em específico. 

                                                           
172

 A novela global “Páginas da Vida”, na qual havia uma criança com síndrome de Down, chamada Clara na 

trama e Joana na vida real, e o documentário “Do Luto à Luta”, de Evaldo Mocarzel, que faz uma análise 

das deficiências e potencialidades da síndrome de Down. São dois exemplos.  
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No Brasil nascem, por ano, aproximadamente oito mil bebês com síndrome 

de Down. A média de nascimentos é de uma criança com a síndrome para cada quinhentas; 

nos países desenvolvidos, a média é de uma para cada mil.
174

   

Segundo Claudia Werneck
175

, o achado antropológico mais antigo é de um 

crânio saxônico do século VII. Porém, a história oficial da síndrome de Down no mundo 

começa no século XIX, pois, antes disso, os deficientes intelectuais eram vistos como um 

grupo homogêneo único, logo, tratados todos da mesma forma. A medicina da época não 

tinha conhecimento de que uma redução de inteligência poderia representar um sintoma 

comum advindo de situações variadas. 

Em 1866, o cientista inglês John Langdon Down fez uma constatação muito 

importante, após perceber que muitas crianças europeias eram parecidas entre si e que 

tinham traços que lembravam a população da raça mongólica (asiáticos): as pessoas com 

síndrome de Down faziam parte de um grupo distinto entre as pessoas com deficiência 

intelectual.   

A partir da evolução do estudo dos cromossomos humanos, a causa da 

síndrome de Down finalmente foi descoberta: a trissomia do 21. O cientista francês Jerome 

Lejeune, em 1958, constatou que as pessoas com Down, ao invés de terem 46 

cromossomos por célula agrupados em 23 pares (cariótipo de quem não tem a síndrome de 

Down), tinham 47, isto é, um a mais, e este extra estava justamente no par de número 21, 

este apresentando três cromossomos (cariótipo de quem tem a síndrome de Down). 

Em relação ao diagnóstico da síndrome, durante a gravidez podem ser 

realizados alguns exames. Uns apenas sugerem o diagnóstico, como a ultrassonografia 

transabdominal, a ultrassonografia transvaginal e as dosagens bioquímicas no sangue da 

grávida ou teste triplo. Outros exames, porém, confirmam o diagnóstico pelo estudo do 

cariótipo, como a amniocentese (análise do líquido amniótico que contém tecidos do 

próprio embrião), a biópsia do vilo-corial (análise do tecido que forma a placenta) e a 

cordocentese (amostra do sangue do feto colhida do cordão umbilical). 

Logo após o nascimento, o diagnóstico pode ser feito por meio da análise de 

alguns sinais, chamados de cardinais, que aparecem em 40%
176

 dos recém-nascidos com 

Down, quais sejam: ausência do reflexo de moro (é um reflexo involuntário que a criança 

realiza quando, deitada de barriga para cima, estica e abre as pernas e braços, 
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repentinamente, para em seguida dobrá-los e fechá-los), flacidez muscular generalizada, 

face achatada, fenda oblíqua nas pálpebras, orelhas pequenas e implantadas de forma 

anômala, pele abundante no pescoço, prega palmar e plantar transversal única e grande 

mobilidade nas articulações.  

Em decorrência da síndrome, as pessoas apresentam inclinação das 

pálpebras, grande incidência de problemas cardíacos, ligeira curvatura do dedo mínimo, 

prega transversa única na palma da mão, deficiência intelectual (inclusive, quanto a esse 

comprometimento neurológico, na maior parte dos casos só se tornará evidente no bebê a 

partir dos 6 meses), dentre outros sinais e sintomas que caracterizam o quadro clínico dessa 

síndrome.  

Embora a sintomatologia seja a mesma para todas as pessoas com Down, 

existem três origens da síndrome, isto é, três tipos de cariótipos: trissomia simples, 

trissomia por translocação e mosaicismo. Na trissomia simples, veem-se os dois 

cromossomos (da mãe e do pai) formando o par 21 e o terceiro, extra, todos bem 

identificados e separados entre si. Esse tipo é responsável por quase todos os registros da 

síndrome. Na trissomia por translocação, o cromossomo extra está montado sobre um 

cromossomo de outro par (G ou D). No mosaicismo, nem todas as células da pessoa com 

Down são trissonômicas, ou seja, elas possuem células normais, com 46 cromossomos, e 

células trissonômicas, com 47 cromossomos. Esses dois últimos cariótipos não são muito 

frequentes nos registros. No tipo mosaico, o fenótipo característico da síndrome (aparência 

física da pessoa e sintomatologia) é menos acentuado. 

Identificar o tipo de cariótipo é importante uma vez que podem-se 

identificar algumas prováveis origens para a síndrome. No caso da trissomia simples, os 

pais têm cariótipo normal e a trissomia ocorre por acidente. Nesse caso, acredita-se que a 

idade materna influencia: quanto mais idade tem a mulher, mais seus óvulos são antigos, 

assim, maior a possibilidade do feto apresentar má-formação. 

É por essa razão que se justifica afirmar que, em países ou regiões pobres, 

há quantidade maior de pessoas com síndrome de Down. Em geral, na pobreza não há 

políticas públicas de distribuição de métodos contraceptivos; assim, há maior incidência de 

gestações em mulheres com idade avançada.  

Na mesma linha de raciocínio, a permissão do aborto para os casos em que é 

constatada a gestação de um feto com síndrome de Down não ocorre no Brasil, mas ocorre 

em outros países, e esse é um fato que aumenta a presença da síndrome na população 

brasileira, se comparada com a população dos países que autorizam o aborto.  
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Cabe, neste ponto, enfatizar duas questões. 

A primeira é sobre a deficiência intelectual presente na síndrome. Esse é 

apenas um dos sintomas do quadro clínico; há crianças com Down que não têm deficiência 

intelectual e apenas apresentam um desenvolvimento lento. Entretanto, ainda conforme 

Werneck
177

, 95% das pessoas com síndrome de Down têm déficit intelectual, em nível leve 

ou moderado.  

A segunda questão refere-se à finalidade do conhecimento exato do 

diagnóstico durante a gravidez, ou logo após o nascimento, e das probabilidades de ter um 

filho ou mais um filho com Down. Esse conhecimento deve servir para garantir uma 

qualidade de vida melhor para a pessoa com Down, ou seja, quanto antes, a família e os 

profissionais tenham ciência da existência da síndrome, mais adequadamente poderão lidar 

com os problemas de saúde mais comuns, por exemplo, as cardiopatias que podem ser 

operadas e curadas, e a própria deficiência intelectual, que pode ser superada em grande 

medida por meio da estimulação precoce.    

Voltando à questão das causas da síndrome, no caso da trissomia por 

translocação, esta pode ocorrer tanto por acidente genético quanto por herança. Por isso, 

neste caso em particular pode ser feito o cariograma dos pais para que se verifique se a 

translocação foi herdada da mãe ou do pai. Já no caso do mosaicismo, como ele é uma 

derivação de um caso que seria de translocação, ou de trissomia simples, também pode ser 

feito o cariograma dos pais, pela mesma razão.  

Quanto à probabilidade de um casal, que já tenha um filho com síndrome de 

Down, ter outros também com a síndrome, segundo Werneck
178

, é de apenas 1%, isso 

considerando um casal jovem e uma trissomia simples. Considerando uma translocação, se 

esta vier da mãe, a probabilidade de repetição é de cerca de 10%; vinda do pai, de 2%.   

Não se pode confundir a síndrome de Down com outras deficiências que 

também têm como sintoma a deficiência intelectual. Por exemplo, não se pode confundir a 

síndrome de Rett com a síndrome de Down, e tampouco estas com o autismo ou com a 

paralisia cerebral.  

A síndrome de Rett é uma anomalia genética que ocorre somente em 

meninas, há problema com a coluna, convulsões, geralmente não falam e costumam ficar 

movimentando as mãos em círculos. Já o autismo afeta a comunicação e a interação social.  
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E, por sua vez, a paralisia cerebral ocorre em áreas específicas do cérebro que controlam as 

funções motoras.  

A deficiência intelectual está presente na síndrome de Rett e no autismo, 

pode estar presente na síndrome de Down e não está presente na paralisia cerebral, a não 

ser que, nesse último caso, a paralisia tenha afetado o intelecto, além da parte motora do 

cérebro. Pode haver, também, uma pessoa com síndrome de Down e com paralisia cerebral 

(caso de deficiência múltipla). 

Há alguns poucos casos de pessoas com síndrome de Down autistas 

(também um tipo de deficiência múltipla), mas, em geral, as pessoas com síndrome de 

Down conseguem se comunicar bem e manter um bom relacionamento com outras 

pessoas. Ser mais “ágil” ou menos “ágil” é uma questão de personalidade, de 

individualidade, como ocorre também entre as pessoas sem deficiência, e não uma 

característica da síndrome de Down. A vida de um adulto com síndrome de Down, como 

ensina Claudia Werneck: 

 

Vai depender muito das habilidades físicas e intelectuais de cada pessoa. Há 

grandes diferenças entre elas. Algumas são muito capazes e poderão trabalhar, 

ganhar seu próprio dinheiro. Outras podem ter mais dificuldades e, portanto, 

necessitarão de uma experiência profissional mais protegida [...]. Entretanto, é 

importante frisar que aqueles que desde cedo se utilizarem de tratamentos 

baseados em técnicas adequadas de estimulação poderão ter uma vida de boa 

qualidade se lhes forem oferecidos trabalho e oportunidades criativas de 

desempenho.
179

 

 

Está comprovado cientificamente que a estimulação precoce, em pessoas 

com síndrome de Down, melhora muito a qualidade de vida delas, ou seja, quanto mais 

cedo se estimula a pessoa, mais cedo ela se desenvolve. E isso, inclusive, vale para todas as 

pessoas, com ou sem deficiência.  

Antigamente, os bebês com a síndrome de Down não eram estimulados, 

pois não se acreditava na possibilidade deles desenvolverem seus intelectos. Ocorre que o 

amadurecimento intelectual das pessoas com a síndrome é igual ao das pessoas sem 

deficiência: as etapas são as mesmas, porém, sucedem-se mais lentamente. Todas as 

pessoas atingem, com certa idade, seu completo desenvolvimento intelectual. As pessoas 

com Down também o fazem, porém mais tarde. Elas continuam apresentando certo 

comprometimento intelectual, que é permanente em decorrência da síndrome; entretanto, 

nós se conhece o limite desse desenvolvimento. 
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A estimulação precoce ajuda na formação da mielina (processo de 

mielinização), substância responsável pela comunicação entre as células do sistema 

nervoso. A formação da mielina ocorre por dois fatores: um interno (constituição orgânica 

saudável e eficiente) e outro externo. Este depende de estímulos percebidos por meio dos 

cinco sentidos, ou seja, são os fatores ambientais (recebidos do meio no qual a pessoa está 

inserida). Assim, se a pessoa com Down já tem uma estrutura interna deficitária por conta 

de sua genética, o fator externo adquire maior importância para o desenvolvimento da 

pessoa. 

A estimulação precoce é traduzida pela realização de estimulações táteis, 

visuais, auditivas, do paladar, todas diversificadas, e, principalmente, pelo afeto. 

É por isso que a inclusão social dessas pessoas é tão importante. As que não 

foram estimuladas desde o nascimento, poderão ser estimuladas por meio do convívio 

social. Com a inclusão, dá-se oportunidade e pode-se visualizar o potencial dessas pessoas, 

ainda que, na verdade, ninguém tenha certeza sobre qual é. Nessa linha, interessante o 

exemplo trazido pela entrevistada, Sra. Mina Regen: 

 

Quando se fala em qualificação da pessoa com deficiência intelectual, o discurso 

é, muitas vezes: „-Não, mas não tem como.‟ Esse é o discurso: „-Não tem nem 

como.‟ Pois é, mas sabe o que acontece? A gente não pode dizer até que ponto a 

pessoa com deficiência intelectual pode se desenvolver, você tem que dar 

oportunidade. Eu tive caso, por exemplo, naquela época eu trabalhava, eu era 

chefe do setor de estimulação precoce da APAE, quando a criança completava 

seis anos ela ia para o setor educacional. No setor educacional, o simples fato de 

ela ter a síndrome de Down, que era 90% da nossa população, ela ia direto para a 

classe de treinados, que era a classificação antiga, nem se dava a chance de ver 

se a criança conseguiria aprender se alfabetizar. Aí uma mãe, que era uma 

professora, chegou uma vez para mim chorando, já no meio do ano seguinte: „Ai, 

Dona Mina, eu tenho certeza que o meu filho consegue se alfabetizar. Eu fico 

escrevendo na máquina de escrever...‟ Naquele tempo eram aquelas máquinas 

mesmo, de apertar teclinha. „-...e ele fica do meu lado interessado, ele pergunta 

que letra é.‟ Eu falei: „-Muito simples, você não é professora? Alfabetize ele pela 

máquina de escrever, que é o interesse dele.‟ Terminaram as férias de julho, em 

agosto ela veio falar comigo que ela tinha alfabetizado o filho dela. Então, você 

não pode cercear as oportunidades, você não pode impedir que a criança mostre 

aquilo do que ela é capaz. E esse é o grande problema das pessoas com 

deficiência intelectual, não se acredita na possibilidade, não se dá chance, eles 

acabam ficando em casa sem ocupação, desenvolvem quadros psiquiátricos 

associados, quadros psicóticos.
180

 

 

Assim, sempre vale a pena questionar verdades tidas como absolutas.  
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3.2. Das entrevistas na “Associação X” 

 

  Na “Associação X”, o conjunto de entrevistas iniciou pela coordenadora do 

Programa de Empregabilidade. Exposto o tema da pesquisa e gravada a entrevista livre 

com ela, em sua sala, passou-se à escolha dos alunos que seriam entrevistados, segundo 

critérios abaixo expostos.  

  Na entrevista com a coordenadora, ela explicou sobre a organização do 

referido programa. Eles contam atualmente com 73 alunos, sendo 20 alunos em fase de 

alfabetização e escolarização inicial básica e os demais, 53,  em processo de inserção na 

educação profissional.  

  Dos 53 alunos, 10 estão em fase de avaliação para a inserção no programa; 8 

alunos no primeiro módulo da orientação vocacional (iniciação ao trabalho); 8 alunos no 

segundo módulo de orientação vocacional (práticas inclusivas e laboratório de profissões e 

alunos que participam de proposta de trabalho temporário); 6 alunos no programa de 

geração de renda, aguardando vagas no mercado; 5 alunos no programa de primeiro 

emprego (incluídos em empresas); 4 alunos no programa de primeiro emprego (em 

negociação de vagas no mercado e que participam de proposta de trabalho temporário 

enquanto aguardam vaga); 12 alunos inseridos no mercado, como emprego apoiado. 

  Assim, trabalhando com o registro de contrato de trabalho por prazo 

indeterminado estão 17 alunos, 5 como primeiro emprego e outros 12 como emprego 

apoiado, distribuídos nos seguintes ramos e nas seguintes funções: 2 em serviços de 

tecnologia, como auxiliares administrativos; 3 no comércio de produtos na área da saúde, 

como auxiliares administrativos; 2 no comércio de alimentos, como atendentes; 2 no 

comércio de produtos farmacêuticos, como atendentes; 1 no comércio de roupas, como 

auxiliar administrativo; 1 em serviços de análise de crédito, como auxiliar administrativo; 

2 em serviços de assessoria a empresas, como auxiliares administrativos; 1 em serviços de 

terceirização de administração de pessoal, como auxiliar administrativo; 1 em serviços 

médicos, como auxiliar administrativo; 1 no Poder Legislativo, como assistente 

parlamentar; 1 em serviços de cartões de banco, como auxiliar administrativo. 

  Nesse contexto da “Associação X”, escolheram-se os entrevistados 

obedecendo a dois critérios: a facilidade de aceitação dos pais para a entrevista e 

experiência laboral (casos mais recentes e casos mais antigos de inclusão).  

  Foram escolhidos então 6 entrevistados: 1 aluno totalmente inserido na 

sociedade; vai à associação apenas para fazer natação e teatro, não participa do programa 
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de empregabilidade, trabalha hoje em uma empresa que não é legalmente obrigada a 

cumprir as cotas; 1 aluno que já trabalhou em dois lugares, mas atualmente está 

desempregado e participa do programa na fase de geração de renda; 4 alunos que estão 

trabalhando, sendo 2 como primeiro emprego e 2 como emprego apoiado, com 

experiências anteriores. Desses 2 em emprego apoiado, 1 está atualmente trabalhando para 

a Administração Pública direta, que não é abrangida pelas cotas do setor privado, mas que 

foi incluído na relação de entrevistas por ser um caso bastante rico. 

 

Quadro demonstrativo dos alunos com Down 

 

Aluno Idade Ramo Função Fase do Programa 

1 20 anos serviços de tecnologia auxiliar administrativo primeiro emprego 

2 33 anos comércio de produtos 

farmacêuticos 

atendente primeiro emprego 

3 32 anos Poder Legislativo assistente parlamentar emprego apoiado 

4 46 anos serviços de análise de 

crédito 

auxiliar administrativo emprego apoiado 

5 33 anos comércio de alimentos atendente (ex –empregado) geração de renda 

6 31 anos comércio de material escolar atendente (fora do programa) 

 

 

  Quanto ao trabalho na Administração Pública direta, ressalte-se a recente 

notícia sobre a contratação de pessoas com Down pelo Superior Tribunal de Justiça, o que 

certamente abre caminho e dá maior credibilidade a outras contratações, já que vem de um 

Tribunal Superior, órgão de cúpula do Poder Judiciário: 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) inicia, nesta quinta-feira (17), a contratação 

de 25 pessoas portadoras da síndrome de Down que vão trabalhar em serviços 

administrativos nas portarias e no gabinete do presidente, ministro Cesar Asfor 

Rocha. A contratação do grupo, fruto de parceria entre o Tribunal e organizações 

não-governamentais voltadas a esses portadores de necessidades especiais, faz 

parte das ações de inclusão social do STJ, conhecido como „O Tribunal da 

Cidadania‟. Tais ações serão intensificadas em breve com a ampliação do quadro 

de deficientes auditivos responsáveis em grande parte pela virtualização de 

processos do STJ, cuja proposta visa, dar celeridade aos processos, melhor 

prestação jurisdicional aos brasileiros. Desde o ano passado, 220 deficientes 

auditivos atuam na realização dos serviços de digitalização de processos. Esse 

quadro será ampliado para mais de 300, dentro dos esforços para tornar o STJ no 

primeiro tribunal do mundo totalmente digitalizado.
181
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3.2.1. Da fala da coordenadora da “Associação X” 

   

  Da fala da coordenadora, em linhas gerais, percebe-se o compromisso com 

os princípios inclusivistas, mas também a preocupação com o processo de mudança. A 

pesquisa optou por destacar alguns elementos apurados no curso das entrevistas. O 

primeiro deles é o fato de que a associação foi criada por iniciativa de um grupo de pais, o 

que mostra relevância da iniciativa da família no processo de inclusão da pessoa com 

deficiência. As famílias, tendo em vista a ausência ou a insuficiência do Estado, acabam 

por se organizar em associações.  

  Ocorre que essas associações, por serem particulares, acabam tendo como 

alunos apenas aqueles que têm condições de pagar por elas. Tanto é que a “Associação X” 

está localizada em bairro nobre da cidade de São Paulo e, dos alunos entrevistados, 

nenhum recebe ou conhece o BPC, pois são alunos de classe média ou classe média alta. 

  Dessa maneira, os melhores serviços de educação e qualificação 

profissional, de acesso a informações, tratamentos e terapias novas, a tecnologias assistivas 

etc, desenvolvidos e aperfeiçoados muitas vezes no âmbito das próprias associações, não 

são oferecidos a todos, ficando restritos àqueles que possuem boas condições financeiras e 

podem usufruir da qualidade de uma associação privada.  

  Assim, como bem ressaltou o entrevistado, Dr. Ricardo Tadeu, torna-se 

evidente a importância das famílias e suas ONG‟s, ainda hoje, no desenvolvimento das 

atividades pertinentes à área: 

 

A verdade é essa, quem acumulou know how aqui, há quarenta anos no Brasil, 

cinquenta anos, foram as ONG‟s, se o governo achar que vai fazer sozinho, 

também vai se dar mal. Ao meu ver, deveria haver uma soma de esforços, não 

um antagonismo, deveria haver uma ação combinada entre o terceiro setor, que 

sempre fez, e o Estado, que está querendo começar a fazer. Não essa ideia de que 

um exclui o outro. E é a mesma política que eu estou propondo para o trabalho. 

Quer dizer, somar SENAI, que sabe para muito de profissionalização, mas não 

entende nada de deficientes. O SENAI tem que se unir com as ONG‟s, que 

entendem de deficientes, mas não entendem muito de trabalho em empresa. As 

ONG‟s desenvolvem o trabalho protegido, mas não em empresa.
182

 

 

  O segundo destaque da pesquisa foi o do papel da instituição na construção 

da independência da pessoa com deficiência, questão decisiva para o sucesso da inclusão 

laboral. Como já visto, uma escola com moldes integracionistas não apresenta condições 

necessárias para gerar alunos verdadeiramente independentes.  
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  Percebe-se, na fala da coordenadora, que a consulta às famílias, e não 

diretamente aos alunos, ainda ocorre. Assim, ressalta-se novamente a importância da 

família também nessa questão da construção da independência. É a família que é indagada, 

por exemplo, sobre a escolha entre ingressar no mercado de trabalho ou continuar 

recebendo o BPC: 

 

Nós conversamos com a família antes para saber que processo a família queria 

assegurar, e a família optou por ela não receber o benefício e arrumar um 

emprego. E aí, agora, ela está sendo empregada, enfim. Mas nós temos vários 

casos que estão chegando agora para a gente nas sondagens vocacionais. Eles 

ainda não são candidatos para ir para mercado, mas a família já tem que ser 

orientada em relação a essa questão do benefício.
183

  

 

  É de se considerar que o CC/02, no artigo 1767, trata as pessoas com 

deficiência intelectual como incapazes, determinando a designação de um curador, em um 

processo de interdição total ou parcial. Ora, daí resulta a obrigação, das associações, de 

debater questões relativas estritamente à vida da pessoa com deficiência, ainda que maior 

de idade, com sua família (em conjunto com a família, ou só com a família, sem a 

participação da pessoa com deficiência).  

  Entretanto, segundo a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, em seu artigo 12, fica impedida a supressão da capacidade jurídica das 

pessoas com deficiência. O modelo vigente no CC/02, de substituição da vontade da 

pessoa interditada pela vontade do curador, geralmente algum familiar, não é compatível 

com o modelo de tomada de decisão assistida adotado pela referida Convenção. 

    Nessa linha de raciocínio, esta pesquisa teria sido enriquecida se as 

autorizações para entrevistas pudessem ser obtidas diretamente dos entrevistados com 

Down, sem necessidade de participação obrigatória das famílias. Isso se justifica porque 

todos eram maiores de idade e compreenderam os objetivos propostos. 

  A “Associação X” mostrou-se bastante preocupada em acompanhar o 

processo de inclusão, ressaltando que o Programa de Empregabilidade está trazendo 

modificações no perfil da associação: 

 

É uma ONG que tem, ainda, um perfil de escola especial. E eu sempre falo isso 

nas minhas apresentações. Porque a gente acaba entrando em um choque cultural 

e conceitual. As pessoas falam do processo inclusivo, falam de inclusão, a gente 

tem pessoas que são mais extremas nas ações de inclusão e até, às vezes, 

criticam as instituições que são consideradas como educação especial. [...] 

Porque apesar dela ter um foco ainda de educação especial, o programa de 
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empregabilidade vem exatamente trazendo a modificação da própria instituição. 

Então, nesses 15 anos, a própria instituição tem se modificado nessa proposta, 

em função de ser o carro-chefe para a inclusão. Então, a gente acaba tendo uma 

função interna. Então isso é importante dizer. As pessoas que são eixo de 

trabalho em organizações não governamentais, que têm o objetivo de inclusão e 

que têm uma característica como a nossa instituição, ela tem que ter muita 

consciência do papel que você tem de mudança interna da própria organização. 

Porque se você não muda o seu conceito, o seu padrão de ação, você não tem o 

resultado adequado de inclusão social e profissional. [...] Mas, assim, isso não foi 

uma coisa radical. A gente não mudou de um dia para o outro. A gente não 

aceitou essa ideia imediatamente. A gente teve que construir isso. Porque a gente 

está falando de vida, a gente está falando de pessoas. E pessoas, por mais que a 

gente entenda que um conceito venha agregar valor nas pessoas, as pessoas não 

são o próprio conceito, elas são as que constroem o conceito. Então a vida das 

pessoas não pode mudar de um dia para o outro. A vida dessas famílias que têm 

os filhos, hoje, com 30 anos e o padrão cultural, o padrão de conceito social, de 

vida, de valores, não muda de um dia para o outro. Então a gente tem que tomar 

muito cuidado quando a gente vai tratar disso. [...] Porque não dá para ser de 

uma hora para outra. Não. Eu acho que nós temos a função de quem rompe 

padrão, mesmo quem é muito extremo no conceito é importantíssimo: alguém 

tem que romper, alguém tem que forçar isso. Porque, às vezes, o ser humano 

também tem medo de mudar, então fica lá resistindo. Mas não pode ficar só 

nisso. A gente tem que compreender todo o processo. A gente não pode ir direto 

no resultado.
184

 

 

 

  Desse modo, o processo de inclusão é visto com muita “cautela”: 

 

Então eu não posso chegar e falar assim: „-Olha, a partir de hoje, o seu filho tem 

que sair de uma escola especial e ir para o mundo de qualquer jeito.‟ Não posso 

chegar para um pai de uma pessoa de 30 anos, que tem todo um histórico de 

segregação que essas pessoas tiveram, que é diferente, hoje, do histórico de uma 

pessoa de sete anos. A criança de sete anos, hoje, que está em uma escola 

regular, no Ensino Fundamental, ela está com outra visão. A família já tem uma 

outra vivência e já tem outros resultados. Mas uma pessoa de 30, essa família 

passou pelo histórico todo de segregação. E eu não posso chegar para esses pais, 

e falar simplesmente assim: „-Você está errado. Você não pode deixar o seu filho 

nessa instituição, que é a referência dele, essa entidade é a sua, e você tem que 

fazer tudo diferente do que você fez até hoje.‟ Não precisa nem ser pai de criança 

ou de pessoa com deficiência, basta ser pai. Porque os pais vão querer sempre o 

melhor para os seus filhos. Mesmo que, às vezes, eles errem, como erram muito, 

como todo mundo erra, a intenção é sempre acertar. Então, isso eu acho que é 

muito importante nessa visão: é aprender a lidar com o processo. É não se 

acomodar nele: „-Ah, então já que a gente é especial, nós somos uma escola 

especial, a gente acha que ser radical é errado.‟ A gente não pode se acomodar 

nessa situação, mas a gente também não pode apressar o processo, porque a 

gente está falando de vida, a gente está falando de ser humano. E aí, nesse 

sentido, nós temos várias questões de valores, valores culturais, valores sociais, a 

questão emocional, a questão de vínculos, de segurança, que não é de um dia 

para o outro que o ser humano consegue. Às vezes alguns que são mais 

desafiadores, vão mais rápido.
185

   

  

  Interessante observar que os alunos mais velhos é que estão abrindo 

caminho para os mais jovens. Os mais velhos começam a trabalhar, a namorar, quebrando 
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tabus. E os mais jovens seguem esses exemplos, que passam a ser vistos de forma mais 

natural pela sociedade, deixando de ser considerados “radicais”.   

  Há quem discorde desse processo “cauteloso”, presente na entrevista com a 

coordenadora da “Associação X”, e defenda a inclusão “imediata”, muitas vezes 

denominada “radical”. Gil Pena escrevendo no blog de Fábio Adiron: 

 

Ser radical é uma necessidade, não no sentido do fundamentalismo, mas no 

sentido da profundidade, do enraizamento, de ir às raízes, não a uma causa raiz 

única e terminal, mas, como já aprendi, ao rizoma, nas suas múltiplas 

ramificações. Não há grande utopia na proposta de inclusão. Apenas o 

reconhecimento de que temos que aprender a conviver com a diversidade, e de 

que os espaços públicos, como a escola, são espaços de convivência e de 

aprendizado. [...] Quando eu me decidi pela inclusão, pela noção da diversidade, 

não o fiz por causa do eventual ganho que poderia ter eu ou minha filha com 

relação a isso. Mas porque acredito que esse é o caminho. E pode até ser o mais 

penoso, para mim ou para ela, pois é um caminho que temos de abrir, não uma 

estrada pronta, larga e asfaltada. [...] Se a opção é evitar o desconforto a qualquer 

custo, o melhor é mesmo desistir, manter nossa vida confortável, preocupar-nos 

com nós mesmos, com o que temos a ganhar, ao invés de considerar que há o 

outro, de quem suprimimos o espaço, mas o espaço dele não estava lá mesmo 

quando eu cheguei, não vou me movimentar, não me venha com o conflito, deixe 

as coisas como estão. [...] Essas questões têm de ser vistas com radicalismo, em 

profundidade, nas suas múltiplas implicações. É preciso ver o outro, superar esse 

individualismo pós-moderno. Pensar também na coletividade, no 

compartilhamento do espaço, no respeito ao planeta, como espaço que 

dividimos, no futuro da humanidade, não como utopia, mas como um caminho 

que abrimos nessa direção. [...] É contraditório que pretendamos possuir 

liberdade de escolha, quando optamos por atuar por um script que nos foi 

dado.
186

 

 

  Uma terceira questão interessante, destacada pela pesquisa, na fala da 

coordenadora, relaciona-se ao conceito de trabalho e ao perfil para o mercado formal. 

  As pessoas com deficiência que não apresentam o referido “perfil” não são 

incluídas nas empresas. Elas permanecem na associação, participando de algumas oficinas 

que trabalham habilidades básicas para o mercado alternativo. Entretanto, esse 

pensamento, de que a pessoa deve aguardar fora do mercado formal até que ela consiga 

adaptar-se, vai na contramão do princípio central da inclusão.  

  É sabido que o “perfil” para o mercado formal é condição necessária para a 

obtenção de um emprego. Entretanto, as pessoas com deficiência têm mais dificuldades de 

apresentar esse “perfil”, haja vista todo o processo histórico de exclusão social. E é por 

isso que a lei prevê cotas. Ocorre que as cotas não estão sendo preenchidas porque se 

afirma que faltam pessoas com deficiência com a devida qualificação. Na verdade, o que 
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falta é a adaptação das vagas às pessoas com deficiência. E esse é o processo pelo qual se 

espera chegar à verdadeira sociedade inclusiva, que não necessitará mais de cotas, por ser o 

modelo ideal. Segundo Sassaki: 

 

Lenta porém firmemente, vem surgindo o paradigma da inclusão social. [...] 

Devemos estar atentos para não perpetuarmos, nas novas políticas públicas, 

certas práticas geradas sob o paradigma da integração social, tais como: criação 

de subsistemas separados para pessoas com deficiência (escolas especiais, 

classes especiais, brinquedos separados em parques de diversões etc.), aceitação 

de cotas específicas para pessoas com deficiência (reserva de vagas em 

concursos, reserva de vagas no mercado de trabalho, reserva de funções 

exclusivas, reserva de assentos em transportes coletivos, certa porcentagem de 

transportes coletivos adaptados etc.). Tais práticas são segregativas, 

discriminatórias e reforçadoras de estigmas, entre outros aspectos negativos. Em 

vez de separarmos pessoas em guetos ou delimitar espaços comuns através de 

cotas, é necessário exigirmos a não-discriminação das pessoas e a 

disponibilidade de espaços 100% acolhedores em todos os sistemas gerais. 

Precisamos educar a sociedade para que ela adote a visão inclusivista na 

elaboração e prática das políticas públicas em torno dos direitos e necessidades 

de todos os segmentos populacionais. [...] Quando falamos em inclusão social, 

não nos referimos exclusivamente às pessoas com deficiência. Estamos falando 

de todas as pessoas até então excluídas dos sistemas sociais comuns e que, a 

partir de agora, precisam estar incluídas mediante a adaptação da sociedade às 

necessidades e peculiaridades específicas de todas as pessoas. Isto nos traz à 

presença dos princípios da inclusão social, dentre os quais citamos os seguintes: 

Celebração das diferenças, direito de pertencer, valorização da diversidade 

humana. A celebração das diferenças significa que as diferenças são bem-vindas, 

são atributos, implicam em maneiras diferentes de se fazer as coisas, muitas 

vezes necessitam tecnologias específicas e apoios especiais. O direito de 

pertencer significa que ninguém pode ser obrigado a comprovar sua capacidade 

para fazer parte da sociedade. A valorização da diversidade humana significa que 

a sociedade se beneficia com o fato de ser composta por uma tão variada gama 

de grupos humanos. A sociedade precisa da contribuição única que pessoas e 

grupos de pessoas podem dar para o enriquecimento da qualidade de vida de 

todos.
187

 

 

  Apesar dessa posição de Sassaki, é certo que a Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 27, “h”, dispõe que os Estados Partes 

poderão incluir programas de ação afirmativa para promover o emprego de pessoas com 

deficiência. Assim, a ONU parece reconhecer a possibilidade das cotas como medida 

contra a exclusão.  

  Na linha da verdadeira sociedade inclusiva, cabe revisar o papel da 

educação, nas palavras de Fábio Adiron:  

 

Não passa uma semana em que não leia ou ouça alguém falando a respeito de 

incluir pessoas com a deficiência X ou Y na escola. [...] Eu me lembro que nos 

primeiros anos do Samuel (meu filho que tem síndrome de Down) eu cheguei a 
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flertar com essa ideia. Comecei a colecionar livros sobre matemática para 

crianças com SD, alfabetização para crianças com SD. Livros que, por sinal, eu 

nunca cheguei a usar e joguei todos fora em uma das minhas limpezas de 

biblioteca (não acreditava neles nem para encaminhar para outras pessoas). 

Nunca usei porque, à medida que o Samuel avançava na escola, eu descobri que 

não existe uma coisa como matemática, português ou geografia para pessoas 

com síndrome de Down. A ortografia é a mesma para pessoas cegas, 

paraplégicas ou com síndrome de Down. Não existem tabuadas diferentes para 

surdos ou pessoas com autismo. Da mesma forma que descobri que não existe 

um método pedagógico que atenda homogeneamente todas as pessoas que tem 

uma mesma deficiência. Meu filho aprendeu cedo a ler, o que não significa que 

todas as crianças com SD terão a mesma facilidade. Por outro lado, ele não tem a 

mesma habilidade visual, o que torna a geometria e as artes algo onde ele sempre 

sofre um pouco. O que acontece é que os educadores acham que, da mesma 

forma como a educação é pasteurizada e homogênea para os alunos ditos 

"normais", devem existir métodos mágicos que resolvam todos os problemas 

educacionais daqueles que tem deficiência.
188

 

 

  Um passo mais além, esta pesquisa defende que não existe uma educação 

para a pessoa com deficiência e outra educação para a pessoa sem deficiência. Existe 

educação.   

  Do mesmo modo, não existe um trabalho para a pessoa com deficiência e 

outro trabalho para a pessoa sem deficiência. Existe trabalho. E nele devem estar incluídas 

todas as pessoas, respeitadas as inúmeras diferenças entre cada ser humano. 

  O site da Associação Baiana de síndrome de Down, o “Ser Down”, traz 

várias informações interessantes sobre as pessoas com deficiência intelectual, reforçando a 

idéia apresentada nos parágrafos anteriores: 

 

existem pessoas com deficiência intelectual exercendo diversas atividades em 

vários setores nas empresas mais diferenciadas. Pode-se encontrar professores, 

atores, modelos, office-boys, mensageiros, atendentes, metalúrgicos, cozinheiros, 

assistentes administrativos, auxiliar de serviços gerais, entre outras profissionais, 

com deficiência intelectual. O que deve ser avaliado, em primeiro lugar, é a 

capacidade de cada uma dentro de suas limitações, potenciais, qualidades, 

dificuldades, e características específicas. As atividades repetitivas podem ou 

não ser exercidas por pessoas com deficiência. Elas têm ou não habilidades com 

peças pequenas, por exemplo, como qualquer pessoa sem deficiência. Por 

possuírem diferenciações em seus graus de inteligência, não significa que se 

concentram mais em determinadas tarefas. O poder de concentração ou 

habilidade para determinadas atividades vai depender de vários fatores, 

principalmente, segundo o perfil profissional, e a qualificação. Existem pessoas 

com deficiência intelectual que são muito comunicativas e preferem trabalhar 

como mensageiros, por exemplo, mantendo um maior contato com as pessoas. 

Mas definitivamente, é preciso deixar completamente claro, que o perfil 

profissional não está ligado à deficiência intelectual. Não se pode admitir um 

funcionário com deficiência intelectual para uma determinada função porque se 

ouviu falar que ele é muito bom naquilo devido às características de sua 
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deficiência. [...] Pessoas com deficiência intelectual têm total capacidade de 

aprender funções novas e/ou exercer outra atividade, dentro de um mesmo setor 

da empresa ou em outro. É preciso acabar com a ideia de que esses trabalhadores 

aptos ao mundo do trabalho são completamente limitados. Manter um 

funcionário estagnado não é enriquecedor tanto para a empresa como para o 

trabalhador, que perderá ótimas oportunidades de expandir seus horizontes, 

conhecer novas pessoas, e principalmente, desenvolver outras habilidades. 

Também é errado afirmar categoricamente que as pessoas com deficiência 

intelectual não se adaptam aos novos ambientes. Em primeiro lugar, sempre é 

preciso perguntar ao profissional com deficiência se ele deseja e tem qualificação 

profissional para fazer essa mudança, depois é preciso deixar que ele se adapte 

com tranquilidade, assim como um profissional sem deficiência faria. Nunca se 

pode dizer que algo não vai dar certo sem experimentar antes.
189

 

 

 

3.2.2. Das falas dos trabalhadores com Down 

 

  As entrevistas foram realizadas individualmente, numa das salas da 

“Associação X”, durante o horário escolar.  Alguns dos entrevistados, ao serem chamados 

para a entrevista, fizeram uma “cara feia”, porque estavam sendo tirados da aula e também 

porque alguns estavam cansados de dar entrevistas, conforme explicou a coordenadora da 

associação. Isso parece indicar a ocorrência de frequentes pesquisas em relação à temática 

da deficiência, embora a coordenadora tenha dito que era a primeira vez que um estudante 

do Direito ia procurá-los.  

  Essa observação confirma-se pelo que foi apurado no referencial 

bibliográfico, quando se verificou que essa temática está bastante desenvolvida em outras 

áreas do conhecimento, mas não na jurídica.  

  A própria Convenção da ONU foi ratificada pelo Brasil em 2008, mas a 

questão da necessidade do avanço para o paradigma da inclusão já estava presente, direta 

ou indiretamente, em trabalhos datados do início da década de 90, como, por exemplo, os 

de Romeu Sassaki, Ligia Amaral, Araci Nallin e Isabel Ghirardi.  

  Das entrevistas propriamente ditas, cabe destacar particularidades em 

relação a cada uma das perguntas dirigidas aos trabalhadores com Down. 

 

3.2.2.1 Qual seu nível de escolaridade?  

 Fatos destacados:  

1. o silêncio ocasionado após a formulação da pergunta; 

2. o comentário de um dos alunos, que disse já ter estudado em escola regular.  

                                                           
189

 Instituto MID. Mitos e realidades sobre a deficiência intelectual das pessoas. Informações disponíveis em: 

<http://www.serdown.org.br/serdown/artigos/artigo.php?cod_artigo=59>. Acesso: 17.07.08. 



106 

 

 Comentários: 

1. O silêncio mostrou que a pergunta não havia sido compreendida. Reformulou-se a 

pergunta (se já estudou em outros colégios, quanto tempo estava estudando). Embora a 

pergunta não fosse de fácil compreensão, continuou sendo feita aos demais. Um deles, o 

aluno 4, respondeu de pronto, sem necessidade de reformulação: “Eu finalmente parei 

com a escolaridade”
190

. Isso demonstra que as oportunidades devem ser dadas sempre, 

pois não se pode generalizar o nível de compreensão de pessoas com Down.  

2. Um dos alunos disse ter estudado em escola “normal”. Perguntado sobre sua 

experiência, respondeu que havia sido diferente do costume, porque só ele tinha Down, 

mas que tinha amigos “normais” e eram todos amigos. Perguntado se preferia sair com 

amigos com Down ou “normais”, respondeu que tanto fazia, porque se sentia bem com 

qualquer pessoa. Perguntado se sentia dificuldade de aprendizado nessa escola, 

respondeu que na época fazia caligrafia, para melhorar a letra, e depois aprendeu a 

desenhar e a arrumar uma casa. Hoje ele diz que é diferente, que tem amigos com 

Down, mas não namora por enquanto. A indiferença entre ter amigos com Down ou 

“normais” demonstra a naturalidade deste aluno com a questão da inclusão escolar.  

3. Dos 6 entrevistados, apenas 2 falaram em escola regular: o aluno 3, que estudou em 

escola regular e hoje estava na “Associação X”, e o aluno 6, que disse que os pais dele 

tentaram, mas não conseguiram incluí-lo, comentando: “Porque tem escola que não 

aceita, sabe? Como eu falei antes, preconceito mesmo que eu falo”
191

. Perguntado se 

gostaria de estudar em escola regular, disse que sim, mas que não havia dado certo. 

 

3.2.2.2 Qual sua qualificação profissional? 

Comentários: 

1. Da mesma forma que a pergunta anterior, esta gerou silêncio e foi reformulada (se na 

escola aprendeu algum trabalho, por exemplo, informática, inglês, mexer com as flores, 

plantar, mexer com peça de carro etc. Que atividades realizava na associação). Do 

mesmo modo, o aluno 4 surpreendeu ao responder de imediato: “Auxiliar de 

escritório”
192

.  

2. Já que o aluno 4 demonstrou conhecer termos mais específicos, como qualificação 

profissional e escolaridade, verificado seu perfil constataram-se duas questões: era o 
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mais velho dentre os entrevistados, estando com 46 anos; e ele disse que ia trabalhar 

com o motorista da família, o que indica uma boa condição financeira. Assim, a questão 

financeira pode apontar facilitadores de inclusão, por proporcionar acesso a melhores 

serviços de educação e qualificação profissional; da mesma forma, a idade mais 

avançada, por indicar mais experiências de vida e de estímulos. 

 

3.2.2.3 Recebe o Benefício de Prestação Continuada?  

Comentários: 

Com essa pergunta confirmou-se o perfil da “Associação X”, de alunos de classe média e 

média alta, pois nenhum deles recebia o BPC e nem ouvira falar de BPC ou LOAS, 

contrariando a expectativa da pesquisa no sentido de que aprendessem a respeito com suas 

famílias ou na instituição, por uma questão de cidadania. 

 

3.2.2.4 O que você faz no seu trabalho, quais atividades?  

Comentários: 

Observaram-se três questões: a diversidade das atividades exercidas, o aprendizado no 

trabalho e o motivo de desligamento.  

1. Quanto às atividades exercidas pelos entrevistados, tem-se que: dos 6 alunos, 2 são 

auxiliares administrativos, 3 são atendentes e 1 é assistente parlamentar.  

 O aluno 1, como auxiliar administrativo de empresa de tecnologia, faz o 

administrativo interno, entrega documentos, faz serviços de digitação no 

computador, tem e-mail, faz coisas que exigem picotar papel, pega o jornal, 

coloca o nome no livro de ponto, assinando o nome e o horário.  

 O aluno 2, como atendente de farmácia,  mexe nos remédios, retira as cestas 

detrás do caixa, separa o remédio, guarda, dá suporte operacional e apoio para os 

caixas, diz as ofertas do dia e entrega para o cliente, faz atendimento ao público, 

põe a mercadoria para a frente para os clientes comprarem, vai ao estoque para 

repor mercadorias na seção.  

 O aluno 3, como assistente parlamentar de vereador, organiza o arquivo, 

incluindo o do projeto de lei e registra no computador os contatos do vereador. 

 O aluno 4, como auxiliar administrativo de empresa de crédito, disse que sempre 

foi auxiliar de escritório e que não gostava muito dos empregos anteriores 

porque tinha pouco serviço, era meio parado; já do trabalho atual ele gosta 

porque tem mais movimento.  
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 O aluno 5, como ex-atendente de fast food, disse que, nos empregos anteriores, 

levava comida e bebidas à mesa, servia o pessoal, limpava o chão e a mesa.  

 O aluno 6, atualmente como vendedor de papelaria, disse que trabalhou em 

escritório de autoescola e depois como office boy de outra empresa.  

A respeito das funções desempenhadas, constata-se uma mudança nas tarefas 

desempenhadas por pessoas com deficiência intelectual. Antigamente eles eram 

empregados em trabalhos mais repetitivos, como, por exemplo, em grandes montadoras 

de automóveis, pois acreditava-se que eles desenvolviam apenas tarefas repetitivas, 

desconsiderando a capacidade e a individualidade de cada pessoa com deficiência
193

. 

Hoje pode-se ver maior variedade nas tarefas: são auxiliares administrativos, 

vendedores e até assistentes parlamentares. Quanto aos ramos econômicos que os estão 

empregando, pode-se verificar que são mais diversificados, mas com maior ocorrência 

no setor de serviços do que no industrial. Aliás, essa é a conclusão da RAIS de 2008: o 

setor de serviços foi o que mais empregou (128.617) em 2008, seguido por indústria de 

transformação (91.243) e comércio (46.301)
194

.  

2. Em relação ao aprendizado no trabalho, destaca-se o aluno 3, que se interessou pela 

leitura de jornal em decorrência de seu trabalho. Ele tinha contato com jornal em sua 

casa, pois seu pai costumava ler jornal, porém ele mesmo nunca havia lido, nunca 

havia se interessado. Foi no trabalho que ele ganhou gosto pela leitura de jornal. 

Inclusive, o aluno disse que, por estar trabalhando com política, tem-se interessado 

pelas leis do país. Esse fato destaca a importância do trabalho para o crescimento e 

amadurecimento da pessoa enquanto cidadã.  

3. No que se refere ao motivo de desligamento do trabalho, ressalta-se que o aluno 5 

pediu demissão de seus trabalhos anteriores porque passava muito calor na cozinha dos 

fast foods. Isso mostra que as pessoas com deficiência intelectual, como qualquer outra 

pessoa, também sabem o que é bom e o que é ruim em um emprego, podendo e 

devendo tomar a iniciativa de rompimento de seus contratos de trabalho quando 

insatisfeitas.  
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3.2.2.5 Seus colegas de trabalho têm algum tipo de deficiência?  

Comentários: 

Dos 6 entrevistados, 3 disseram que sim. O aluno 1 disse que tinha, mas não explicou. O 

aluno 3 disse que tinha outro colega com Down. O aluno 4 disse que tinha 2 “cadeirantes” 

e uma “cega”. Pode-se afirmar que, das empresas que incluíam os entrevistados com 

Down, uma delas realmente preza pela diversidade, pois incluiu três tipos de deficiência 

(intelectual, visual e física).   

 

3.2.2.6 O que você faz com o dinheiro que recebe? 

Comentários: 

A importância dessa pergunta está no fato de discutir se os entrevistados têm autonomia 

para decidir o que fazer com o salário que recebem. Dos 5 entrevistados, 1 não tratou 

especificamente do assunto e 3 parecem gerenciar suas próprias finanças:  

 O aluno 1 faz compras e gasta com o namorado.  

 O aluno 2 diz que está utilizando seu salário para reformar o banheiro do quarto e que 

não pede dinheiro para os pais, pois recebe no banco, inclusive tem dinheiro na 

carteira, usa cartão de crédito, cheque, cartão de loja, cartão do governo, cartão do 

shopping e cartão de restaurante.  

 O aluno 3 disse que compra roupas e de vez em quando um presente para alguém, 

utiliza o cartão do banco e ele mesmo faz as compras.  

 O aluno 4 disse que gasta com roupa, restaurante etc, e que dá todo o dinheiro que 

recebe para os pais, anda com um pouco de dinheiro na carteira e não tem cartão do 

banco e nem cartão de crédito. 

 O aluno 5 disse que gasta e guarda na poupança, disse que quer comprar uma câmera, 

que pagou para fazer as unhas, que usa para pagar o almoço ou jantar. Disse que 

entrega tudo para os pais, mas, ao mesmo tempo, disse ter dois cartões e que quando 

tem vontade de comprar alguma coisa, vai e compra sozinho.  

 O aluno 6 disse que tem gastos simples, como pasta de dente, coisas de higiene pessoal, 

xampu. E gasta com namorado. Às vezes compra presentes e outras, viaja. Disse que 

quem recebe o salário é ele e não os pais, que tem cheque mas usa pouco e não usa 

cartão porque é perigoso. 
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3.2.2.7 O que você, os seus pais e os seus amigos acharam quando você começou a 

trabalhar? 

Comentários 

O aluno 1 disse que o pai ficou rindo dele. Depois acrescentou que o pai gostou muito e 

disse que os amigos ficaram com um pouco de inveja. Isso pode indicar que os pais ainda 

não acreditam muito na capacidade de seus filhos, pois a risada paterna salientada pelo 

aluno 1, como primeira resposta à pergunta, pareceu indicar descrédito. Os demais 

entrevistados disseram, todos, de modo geral, que eles, os familiares e os amigos ficaram 

bastante felizes e orgulhosos.  

 

3.2.2.8 Sentiu alguma discriminação ou preconceito no ambiente de trabalho?  

Comentários: 

Para alguns dos entrevistados essa a pergunta foi feita de forma indireta, mais informal, 

como foram ficando naturalmente todas as entrevistas à medida que se desenrolavam 

(Como seus colegas de trabalho tratam você? Eles tratam bem, tratam mal? Você sente 

alguém te olhando “torto”? Alguém que não goste de você? Nunca brigou no ambiente de 

trabalho?). Todos os 6 entrevistados disseram que não sentiram discriminação ou 

preconceito. Inclusive, o aluno 5 disse, num tom mais alto e firme: “Não, as pessoas lá me 

respeitam, entendeu?”
195

. Destaca-se também a resposta do aluno 3, que disse que certa vez 

recebeu uma “bronca profissional”,  para ele entender certas regras, mas que aquilo havia 

sido “normal”. 

 

3.2.2.9 Você gosta de trabalhar? Gostaria de trabalhar em outro lugar ou fazendo outra 

coisa? 

Comentários: 

O objetivo desses questionamentos era saber se eles realmente queriam trabalhar, isto é, 

serem incluídos no mercado de trabalho. Todos os 6 entrevistados disseram gostar do 

trabalho que realizam ou realizaram. Quanto a trabalhar com outra coisa ou em outro lugar: 

o aluno 1 disse que preferia trabalhar com fotos; o aluno 2, com moda; o aluno 5, com 

filmadora. O aluno 3 disse que desejaria trabalhar em outro lugar desde que não fosse um 

lugar muito rígido, muito sério. E o aluno 1 disse que ele não podia falar mal do trabalho: 

“Não posso trocar, não posso falar mal”
196

. Remanesceu a questão de quanto os 
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entrevistados estavam sendo “naturais” nas respostas, uma vez que estavam sob os olhares 

atentos, ainda que indiretos, da “Associação X”, pois as entrevistas estavam sendo 

gravadas ali, no ambiente da escola; e mais, até que ponto o tal do “perfil” para o mercado 

formal de trabalho, ou a “padronização” de comportamento exigida pelo mercado, é capaz 

de barrar a inclusão. Essas indagações levaram a pesquisa aos ensinamentos de Foucault: 

 

Segunda metade do século XVIII: o soldado tornou-se algo que se fabrica; de 

uma massa uniforme, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; 

corrigiram-se aos poucos as posturas, lentamente uma coação calculada 

percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o 

perpetuamente disponível, e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos 

hábitos; em resumo, foi „expulso o camponês‟ e lhe foi dada a „fisionomia de 

soldado‟. [...] Uma „anatomia política‟, que é também igualmente uma 

„mecânica do poder‟, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre 

o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para 

que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que 

se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 

corpos „dóceis‟.
197

 

 

 

  Assim, submetidos a essa “disciplina”, a esse “perfil padronizado”, estão 

todas as pessoas, com ou sem deficiência, que buscam emprego no mercado de trabalho. 

Mas quem é esse mercado que obriga o ser humano a “amoldar-se”? Que poder tem esse 

“mercado” sobre os “corpos”, sobre as pessoas? Até que ponto quem deve adaptar-se ao 

meio laboral são as pessoas com deficiência? Esse “perfil padronizado” vai na contramão 

do paradigma da inclusão, justamente em sentido oposto ao princípio da diversidade, que 

roga pelo respeito às diferenças. 

 

3.2.2.10 O que gostaria de acrescentar para a entrevista? (livre).  

 Nesse tópico destacam-se alguns comentários dos temas variados tratados 

com cada entrevistado.  

 O aluno 1 disse que namora, mas que não sai com o namorado porque o pai 

não deixa e nem poderia saber que ele está namorando. Ilustra-se aqui o tabu sobre a 

sexualidade.  

 O aluno 2 disse que fez trabalho voluntário em duas creches, pois gosta de 

crianças. Perguntado se queria ter filhos, disse que não sabia e riu de forma um pouco 

envergonhada. Essa atitude indica que a maternidade e a paternidade são assuntos 

delicados, também tabus.  
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 O aluno 3, por sua vez, quis contar uma novidade, bastante entusiasmado: 

“Eu vou fazer um workshop. É a primeira vez que eu vou viajar com uma equipe de 

trabalho”
198

.  

 O aluno 4, bastante esclarecido nas outras respostas, ao ser perguntado se 

gostaria de cursar uma faculdade, respondeu: “Nem um pouco, porque é muito difícil
199

”.  

 Para o aluno 5, perguntou-se se não tinha sonhos a realizar com o dinheiro 

que recebia, como comprar uma casa, um carro, casar. E ele respondeu que casa ele já 

possui, a dos pais dele. Perguntado se ele não tinha vontade de comprar uma para ele, disse 

que não.  

 Para o aluno 6, por ter trabalhado em autoescola, perguntou-se se não tinha 

vontade de dirigir e ele disse que era difícil explicar, mas às vezes não tem coordenação 

para andar na rua.  

 À medida que iam tocando em determinado assunto, tentava-se explorar a 

questão da autonomia. Com isso, foi possível elencar temas ainda não vistos com 

naturalidade, tabus como namoro, gravidez, faculdade, carteira de motorista, aquisição da 

casa própria e até a realização de um workshop por uma pessoa com deficiência 

intelectual.  

 

 

3.3. Das falas dos responsáveis legais pela fiscalização da lei, por políticas públicas 

sobre a temática e de renomados profissionais da área da inclusão 

 

  Todas as entrevistas, sem exceção, mesmo que não analisadas de forma 

integral ou minuciosa, formaram a base deste trabalho, orientando suas reflexões e 

escolhas. Em vista disso, cabe ainda destacar tópicos de algumas entrevistas.  

  Da fala do Dr. José Carlos do Carmo destaca-se a criação pelo MTE do 

programa estadual para a garantia do cumprimento da Lei de Cotas que, compreendendo a 

diferença entre fiscalizar a falta de uma cadeira e fiscalizar a falta de uma pessoa, decidiu 

chamar as empresas para dialogar. Nesse diálogo ofereceram um prazo maior que o legal 

para elas cumprirem as cotas, ao invés de multar de imediato como manda a lei, exigindo 

algumas contrapartidas. Afirmou o entrevistado que a multa não é o objetivo do MTE, mas 

que ele não tem dúvidas de que se não fosse ela, não haveria efetividade da lei. Como 
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contrapartidas exigidas pelo programa, o entrevistado ressaltou a capacitação das pessoas 

com deficiência, a criação de espaços de divulgação de currículos, além de políticas 

voltadas para a acessibilidade. Quanto à acessibilidade, o entrevistado explicou que o 

princípio da ergonomia é que o posto de trabalho deve ser adaptado às características do 

trabalhador e não vice-versa. Importante essa observação, haja vista que ela vai 

completamente ao encontro do paradigma da inclusão. Aliás, o entrevistado salientou que, 

na verdade, essas são questões ou preocupações que as empresas devem ter para com todos 

os trabalhadores e não apenas com os trabalhadores com deficiência. Outra questão 

abordada, que merece destaque, é a da dificuldade de definição do que, para os fins da 

legislação, seja pessoa com deficiência. O entrevistado afirma que o conceito de pessoa 

com deficiência intelectual tem um problema que é o fato dele exigir que a manifestação 

da deficiência ocorra antes dos 18 anos de idade. Isso porque teoricamente existe a 

possibilidade desta deficiência ocorrer tardiamente, após os 18 anos, até em decorrência de 

acidente laboral. O entrevistado defende que, apesar de ser uma “transgressão do que está 

literalmente na literatura”, uma interpretação mais ampla não contraria o espírito da 

legislação, pois atende a sua finalidade. Do mesmo modo que o MTE fez o programa com 

a intenção de dar um prazo maior do que o legal, esse mesmo raciocínio vale para a 

definição mais ampla que o entrevistado dá para a deficiência intelectual. Ainda, como 

bem salientou o entrevistado, não há nenhum dispositivo legal que permita exigir a 

contratação de pessoas com este ou aquele tipo de deficiência; porém, os princípios 

inclusivistas, que direcionam a interpretação da lei, encontrando sua finalidade, estão aí 

justamente para que se trabalhe essa questão de Justiça, que, neste caso, é efetivar a 

diversidade. E isso poderia ocorrer também dentro de um programa do MTE, que conhece 

a finalidade da lei. 

  Da fala do Dr. Renato Corrêa Baena destaca-se a questão da “barreira 

sistêmica”. Esse entrevistado foi diretamente ao ponto chave de pesquisa, que é a 

necessidade da modificação do meio e não da pessoa. Para ele, a modificação do ambiente 

inclui mudança na cultura organizacional da empresa. O entrevistado aponta, como 

principais questões da exclusão, o desconhecimento do comportamento do indivíduo, a 

falta de estruturação dos processos de trabalho, a falta de sensibilidade dos recursos 

humanos para organizar a força de trabalho de modo que se atenda a diversidade humana,. 

O entrevistado menciona, também, a questão não só da acessibilidade, mas da usabilidade 

dos ambientes, dos equipamentos e da própria comunicação, como ferramentas importantes 

para a efetivação da inclusão. Além disso, merece destaque a questão da valorização do 
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ambiente interno e externo da empresa, mencionada tanto por este entrevistado quanto pelo 

Dr. José Carlos do Carmo. Segundo o Dr. Renato, os recursos humanos devem atentar para 

valores novos, percebendo que a inclusão, além de ser boa para a produtividade da 

empresa, uma vez que melhora a imagem frente aos clientes, aumentando as vendas, 

também faz com que a empresa contribua de diversas formas para o bem comum, não só 

com os serviços ou produtos que ela comercializa, mas também com o valor que ela 

multiplica. E segundo o Dr. José Carlos, a inclusão melhora os ambientes internos das 

empresas porque muitas vezes as pessoas com deficiência contribuem para que os outros 

colegas de trabalho tenham mudança de comportamento, por exemplo, aumentando a 

assiduidade, pois os colegas veem muitas vezes os esforços que essas pessoas fazem para 

poderem desempenhar as suas atividades e acabam se motivando ao trabalho.  

  Da fala do Dr. Frederico Antônio Gracia destaca-se o seu desejo de ver, na 

grade curricular das Faculdades de Direito, uma disciplina sobre os direitos das pessoas 

com deficiência o que, segundo ele, é um tema que interessa a todos, uma vez que vivemos 

numa sociedade imprevisível no sentido de que a qualquer um a qualquer momento pode 

tornar-se uma pessoa com deficiência, devido a uma doença ou acidente. É possível que 

haja polêmica sobre essa questão, diante da possibilidade de disciplinas como Direito 

Constitucional ou Direitos Humanos abarcarem a temática da deficiência.  

  Da fala da Sra. Lia Crespo destaca-se a questão do aconselhamento de pares. 

Ela diz que não acha que aconselhamento seja um nome muito correto para esse tipo de 

atividade do CVI. O melhor seria troca entre pares, para enfatizar que não é coisa de mão 

única, mas sim de mão dupla. Não substitui o atendimento por psicólogos, ou psiquiatras, 

ou terapeutas ocupacionais, justamente por se tratar de mão dupla; trata-se de uma 

oportunidade oferecida pelos centros para que pessoas com deficiência, ou famílias de 

pessoas com deficiência, compartilhem experiências. Por meio dessa atividade, a pessoa 

com deficiência passa algumas dicas para que outra pessoa com deficiência possa pular 

etapas, porque as famílias geralmente não sabem o que fazer “quando de repente a 

deficiência se instala”. A entrevistada enfatiza também que a procura pelo aconselhamento 

deve ser de iniciativa da própria pessoa, quando se sentir preparada para esse fim. A 

relevância do aconselhamento reside na diferença entre ele e um tratamento com um 

profissional de saúde. Importante também nos casos de pobres com deficiência, sem acesso 

aos serviços públicos da saúde, devido, em muitos casos, à superlotação, ou seja, quando o 

sistema único não suporta a quantidade de usuários. 
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3.4. Dos Termos de Ajustamento de Conduta 

 

  A proposta inicial desta pesquisa era analisar possíveis TAC‟s elaborados 

com as empresas onde trabalham ou trabalharam os entrevistados da “Associação X”. 

Dessa forma, dos 6 entrevistados com Down, encontraram-se 7 empresas, pois o aluno 5 

estava desempregado, mas já havia laborado em 2 empresas. Das 7 foram excluídas 2, no 

caso, a Administração Pública Direta (Poder Legislativo), que não está sujeita à Lei de 

Cotas do setor privado, e outra que, por ter menos de 100 empregados, também não estava 

sujeita à Lei de Cotas. Assim, foram procuradas para contato as 5 empresas remanescentes.  

  Entretanto, numa pesquisa feita por telefone, em 24/08/09, na PRT de São 

Paulo, o Sr. Reinaldo de Lima Paulino, técnico administrativo, informou que até aquela 

data não havia nenhum TAC específico sobre a Lei de Cotas elaborado com aquelas 5 

empresas. Na verdade, em relação a uma das 5 empresas, havia um procedimento 

preparatório aberto sobre proteção às cotas, iniciado por uma denúncia sigilosa (nº. 3291 

de 2002); porém, foi arquivado em 15 de fevereiro de 2005, acatando parecer da Dra. 

Adélia Augusto Domingues, procuradora atuante no Núcleo de Combate à Discriminação.  

  Tendo em vista a ausência de TAC‟s nos termos acima propostos, optou-se 

por pesquisar a atuação do MPT diretamente pelo site do órgão, que disponibilizou um 

ferramental recente para busca de TAC‟s de todas as PRT‟s, qual seja, um Banco de 

Termos de Ajustamento de Conduta, por meio do link “MPT Transparente”
200

.  

  Assim, realizou-se a busca no dia 15 de dezembro de 2009, tendo sido 

selecionados os itens “06.02.-Proteção ao Trabalho da Pessoa com Deficiência ou 

Reabilitada” e “PRT de São Paulo”. Não apareceu nenhuma entrada com esses critérios. 

Então passou-se para outra PRT, a de Campinas, que atua em São Paulo, não exatamente 

na Região Metropolitana, mas no Estado. E, em nova busca, localizaram-se 18 TAC‟s 

relacionados ao tema. 

    Pela leitura desses termos, podem-se destacar quatro atitudes frequentes da 

PRT: a aplicação de multa reversível ao FAT, por postulante a emprego prejudicado; a 

exigência de comprovação pela empresa, em prazo estipulado no TAC, da contratação da 

pessoa com deficiência, mediante a juntada do último Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED); a determinação da utilização de meios próprios pela 

compromissada para recrutamento de pessoas com deficiência, ou mediante envio de ofício 
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ao PADEF; a consignação no termo de que a dispensa de empregado com deficiência, com 

contrato por prazo determinado superior a noventa dias, bem como a dispensa imotivada 

em contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de 

substituto em condições semelhantes.  

 A respeito dessa última condição, objeto do disposto no §1º do artigo 93 da 

Lei 8.213/91, há diversas notícias
201

 sobre decisões judiciais que mandaram reintegrar a 

pessoa com deficiência, pois a empresa não obedeceu ao referido mandamento legal.  

  Já em relação à observância das cotas, caput do artigo 93, ela está sendo 

resolvida no âmbito das negociações coletivas (MTE) ou TAC‟s (MPT), o que não impede 

a matéria de desaguar no Poder Judiciário, por meio, por exemplo, de ACP‟s.  

  Abaixo apresenta-se um resumo de cada TAC, estando destacadas, em 

negrito, outras atitudes tomadas pela PRT para efetivar a Lei de Cotas. 

 

TAC-1 (Nº 6932/2009 - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 001347.2009.15.000/1-

02): empresa obrigou-se a estimular o respeito mútuo entre os superiores e subordinados, 

estabelecendo normas de conduta de comportamento no ambiente de trabalho, mediante a 

implementação de medidas a serem efetivadas na empresa, tais como promoção de 

palestras, orientações individuais ou em grupo, esclarecimentos dos direitos e deveres 

dos empregados, levando em consideração o bom relacionamento no ambiente de 

trabalho.  

 

TAC-2 (Nº 6853/2009 - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 000008.2001.15.003/9-

50 - antigo nº 010761/2001-50): empresa obrigou-se a financiar, com pessoal (permitida 

a contratação por pessoa jurídica diversa), o projeto “Pró Deficiente Trabalhador”, 

mediante o pagamento, além dos encargos respectivos, de valores mensais, a título de 

salários, aos contratados.  
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TAC-3 (Nº 6517/2009 - INQUÉRITO CIVIL Nº 000006.2001.15.007/2-91): 

compromissada obrigou-se a preencher, no prazo máximo de 24 meses, o percentual 

previsto na Lei de Cotas. Também se obrigou a empenhar todos os esforços para cumprir a 

quota, comprometendo-se a provar nos autos a publicação em jornal(is) local(is) e 

regional(is) da oferta de vagas a serem preenchidas por trabalhadores com 

deficiência; a expedição de comunicação ao Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) 

e ao MTE acerca da abertura das vagas, bem como a solicitação a esses órgãos da 

relação de entidades privadas que disponham de cadastro de pessoas com deficiência 

habilitadas ou que prestem serviços de pré-seleção; a celebração de convênios com 

entidades para ou de pessoas com deficiência e adotar outras medidas que se fizerem 

necessárias para a seleção e a admissão dos trabalhadores.  

 

TAC-4 (INQUÉRITO CIVIL Nº 001670.2008.15.000/016): empresa obrigou-se a 

preencher o percentual de cargos previsto na Lei de Cotas no prazo de 9 meses, utilizando 

meios próprios ou envio de ofício ao PADEF para recrutamento de pessoas com 

deficiência. 

 

TAC-5 (Nº 6309/2009 - INQUÉRITO CIVIL Nº 1738.2002.15.000/4-12): empresa 

comprometeu-se a realizar cursos anuais de capacitação voltados para pessoas com 

deficiência, em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) ou outras instituições de qualificação profissional voltadas para a 

capacitação de pessoas com deficiência. Comprometeu-se, ainda, a atingir, até a data de 

31/08/2010, o cumprimento de pelo menos 63% da quota legal e, até 30/09/2011, o 

cumprimento de 80% da referida quota e, até 30/09/2012, o cumprimento de 100%  

da quota, através da disponibilização expressa das vagas disponíveis ou que vierem a 

surgir para pessoas com deficiência, dando prioridade nos processos seletivos aos 

participantes e ex-participantes de seu programa de qualificação.  

 

TAC-6 (INQUÉRITO CIVIL Nº 000011.2005.15.008/206): empresa obrigou-se a 

preencher os empregos públicos por concurso de provas ou de provas e títulos, conforme o 

grau de complexidade de suas funções, nos termos do artigo 37 da CF/88, ressalvadas as 

hipóteses, nos termos de lei municipal específica, de contratação por prazo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ficou estabelecido 

que, nesta hipótese de contratação temporária, os empregados contratados deverão se 
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submeter a prévio processo seletivo simplificado de provas ou de provas e títulos, 

formando cadastro de reserva com validade anual improrrogável. Por fim, a referida 

empresa assumiu o dever de afixar, em local visível e de fácil acesso a todos os seus 

trabalhadores e também à população, o termo de compromisso firmado.  

 

TAC-7 (Nº 5911 – INQUÉRITO CIVIL Nº 1674.2008.15.000/1-08): a empresa assumiu a 

obrigação de preencher o percentual de cargos previsto na Lei de Cotas, utilizando meios 

próprios ou envio de ofício ao PADEF para recrutamento de pessoas com deficiência. 

 

TAC-8 (Nº 5834/2009 - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 002183.2008.15.000/7-

03): empresas obrigaram-se a não mais instituir cláusulas que reduzam, sob qualquer 

aspecto, o direito à estabilidade previsto em lei para trabalhadores vítimas de acidente ou 

doença do trabalho, bem como não mais constituir cláusulas que reduzam os direitos 

previstos em lei, sob qualquer aspecto, de trabalhadores adotantes.  

 

TAC-9 (INQUÉRITO CIVIL Nº 000292.2001.15.001/6-31): a empresa comprometeu-se a 

cumprir o cronograma de contratação de pessoas com deficiência na forma descrita 

no “Termo de Adesão” ao Pacto Coletivo para Inclusão de Pessoas Portadoras de 

Deficiência, celebrado entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes 

Estruturas no Estado de São Paulo e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 

Construção e do Mobiliário de Bauru, sob pena de multa mensal de R$ 10.000,00, 

reversível ao FAT. 

 

TAC-10 (Nº 5664/2009 - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1692.2008.15.000/3-

08): empresa obrigou-se a preencher, no prazo de seis meses, o percentual de cargos 

previsto na Lei de Cotas, utilizando meios próprios ou envio de ofício ao PADEF para 

recrutamento de pessoas com deficiência. 

 

TAC-11 (Nº 5482/2009 - INQUÉRITO CIVIL N.º 000013.2001.15.006/6-81): empresa 

comprometeu-se a atender as obrigações assentadas nas cláusulas primeira até quarta do 

TAC celebrado no IC 013.2001 (antigo IC 10836/2001). Ficou instituído que o não-

atendimento do percentual mínimo de 5%, referido no TAC aditado, na data de 24 de 

junho de 2009, implica o pagamento da multa prevista na cláusula décima do referido TAC 
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(R$ 3.000,00 a cada vaga de quota de pessoa com deficiência abaixo do limite legal) a 

partir da data de 22/01/2009.  

 

TAC-12 (Nº 5456/2009 - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1672.2008.15.000/0-

06): empresa obrigou-se a preencher o percentual de cargos previsto na Lei de Cotas, 

utilizando meios próprios ou envio de ofício ao PADEF para recrutamento de pessoas com 

deficiência. A Compromissada comprometeu-se a adaptar o meio ambiente de trabalho 

com o fim de possibilitar o labor da pessoa com deficiência contratada de forma tanto 

digna, quanto humana e, também, obrigou-se a não discriminar a pessoa com 

deficiência, após sua admissão, do seguinte modo: “compromete-se a promover 

palestras a todos os seus empregados, por ocasião de admissão das pessoas portadoras 

de deficiência, visando a esclarecer sobre o melhor modo de lidar-se com cada tipo de 

deficiência e também visando a que os outros empregados e a própria empresa 

saibam não só respeitar, mas também valorizar as diversidades”. 

 

TAC-13 (Nº 5457/2009 - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1689.2008.15.000/5-

06): empresa comprometeu-se a preencher o percentual de cargos previsto na Lei de Cotas, 

utilizando meios próprios ou envio de ofício ao PADEF para recrutamento de pessoas com 

deficiência. As cláusulas quinta e sexta deste TAC exigiram que a empresa adaptasse o 

meio ambiente de trabalho para possibilitar o labor da pessoa com deficiência contratada 

de forma tanto digna, quanto humana e, também, obrigou-se a não discriminar a pessoa 

com deficiência, após sua admissão, do seguinte modo: “compromete-se a promover 

palestras a todos os seus empregados, por ocasião de admissão das pessoas portadoras de 

deficiência, visando a esclarecer sobre o melhor modo de lidar-se com cada tipo de 

deficiência e também visando a que os outros empregados e a própria empresa saibam não 

só respeitar, mas também valorizar as diversidades”. 

 

TAC-14 (Nº 5341/2008 - INQUÉRITO CIVIL Nº: 1164.2006.15.000/5-02): a empresa 

comprometeu-se a preencher o percentual de cargos previsto na Lei de Cotas. 

 

TAC-15 (Nº 5335 - PROCEDIMENTO Nº 000019.2007.15.008/8 - 20): empresa 

comprometeu-se a preencher, no prazo de seis meses, o percentual de cargos previsto na 

Lei de Cotas, utilizando meios próprios ou envio de ofício ao PADEF para recrutamento de 

pessoas com deficiência. 
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TAC-16 (Nº 5357 - 00474.2008.15.008/4): empresas comprometeram-se a qualificar 61 

pessoas com deficiência com o apoio das instituições SENAI de Itu e SENAI de 

Sorocaba, a fim de preencher o percentual previsto na Lei de Cotas. “As empresas 

Compromissadas se obrigaram a efetuar os pagamentos das despesas da educação de 

jovens e adultos (TC2000) e educação profissional para portadores de deficiência, 

realizados pelas unidades de Itu e Sorocaba, consoante contratos específicos. O SENAI 

de Itu assumiu a responsabilidade de assessorar a inclusão das pessoas portadoras de 

deficiência na empresa, por meio do acompanhamento, definição e adequação dos 

programas de qualificação profissional oferecidos na unidade do SENAI de Sorocaba para 

os alunos portadores de deficiência auditiva ou mental do Programa de Inclusão do 

SENAI/Prysmian. Na mesma esteira, o SENAI de Sorocaba se comprometeu a orientar 

e acompanhar as atividades Técnico-Pedagógicas do Telecurso 2000 para portadores 

de deficiência auditiva e mental, mediante o supervisionamento sistemático de técnicos 

credenciados e capacitados, sob responsabilidade funcional e trabalhista do próprio 

SENAI, garantindo a efetivação, com qualidade, do processo ensino-aprendizagem. E, 

também, orientar os alunos em relação à avaliação e certificação com base nas 

determinações do Conselho Estadual de Educação. O SENAI de Sorocaba assumiu a 

obrigação de providenciar a aquisição de livros didáticos, aluguel das fitas de vídeo 

com as aulas gravadas e outros materiais necessários, bem como guardar e conservar a 

documentação dos alunos, durante 5 anos. Comprometeu-se, ainda, a contratar, sob sua 

total responsabilidade funcional e trabalhista, um ou mais profissionais que, após 

capacitação técnica específica, possa(m) exercer a função de Orientador de 

Aprendizagem”.  

  

TAC-17 (Nº 4975 - PROCEDIMENTO Nº 036806/2008-21): no caso de descumprimento 

de qualquer compromisso disposto no TAC, a compromissada incorre na multa de R$ 

5.000,00, por item não adimplido, reversível ao FAT. 

 

TAC-18 (Nº 4932/2008 - PP N° 030057/2007-41): a empresa obrigou-se a contratar, no 

prazo de 12 meses, pessoas com deficiência, sob pena de multa no montante de R$ 

30.000,00 reversíveis ao FAT. 

 

 

http://www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia/downloadtac.php?IDDOCUMENTO=43041
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3.5. Do Pacto Coletivo 

  

  Para ilustrar a atuação do MTE em conjunto com sindicatos de categorias 

econômicas e profissionais, decidiu-se trazer um modelo de Pacto Coletivo, no caso, um 

breve relato acerca do Seminário Sindusfarma sobre os Resultados do Primeiro Pacto 

Coletivo de Inclusão de Pessoas com Deficiência, do ramo farmacêutico, realizado dia 

12/05/08 na Câmara Municipal de São Paulo
202

.  

  Os representantes que compuseram a mesa da abertura oficial são: Lauro 

Moretto, vice-presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no 

Estado de São Paulo (Sindusfarma); Sérgio Leite, secretário geral da Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo 

(Fequimfar), ligada à Força Sindical; Edílson de Paula Oliveira, presidente da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) de São Paulo; Marcelo Oliveira de Melo, da Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho (SERT)/SP; Lucíola Rodrigues Jaime, presidente da 

SRTE/SP; Francisco Chagas, Vereador em São Paulo (do segmento químico). 

  O representante do Sindusfarma iniciou tratando das atividades de produção, 

controle e administração, que são as mais exercidas, pelas pessoas com deficiência, no 

ramo farmacêutico. Essas atividades são ensinadas por meio de convênio com o SENAI. 

Ressaltou ele que o seminário em tela teve por objetivo analisar dados e discutir 

tendências, tendo em vista os 2 anos de vigência da CCT. Além disso, destacou que o 

Sindusfarma também prevê, em CCT, a redução da jornada de trabalho para os seus 

funcionários, de 44 para 42 horas semanais atualmente, e quer diminuí-la ainda mais, para 

40 horas semanais. A redução da jornada é tão importante quanto o programa de inclusão. 

Também há um programa educacional, que inclui oficinas, cursos e vários livros editados, 

para a qualificação de seus funcionários. Terminou recitando um provérbio francês: “Nada 

é demasiado bom para o homem que sofre”. 

  O representante da CUT fez críticas à falta de efetividade da Lei de Cotas. 

Afirmou que aqui (referindo-se ao Legislativo, no caso, à Câmara Municipal) se faz a lei, 

mas às vezes ela fica só no papel, não vai para a sociedade. A lei pode virar resultado 

prático por meio do esforço conjunto de profissionais que se organizem para efetivá-la. 

Ainda, afirmou que a lei é importante, mas a forma de cumpri-la merece atenção pela 

                                                           
202

 Ver dados e informações completos do pacto realizado pelo setor farmacêutico disponíveis em: 

<http://www.sindusfarma.org.br/eventos080512.shtml>. Acesso: 10.07.08.  
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sociedade. Teceu elogios à seriedade da CCT. Terminou ressaltando que a luta pelo salário 

é importante, mas uma cláusula que beneficia a saúde do trabalhador é um avanço às vezes 

muito maior do que a conquista de um aumento salarial. 

   O representante da Fequimfar teceu grandes elogios à Dra. Lucíola, dizendo 

que a iniciativa de fiscalizar a Lei de Cotas foi dela, lá em Osasco, anos atrás. Destacou a 

determinação, a coragem e a inteligência da doutora. E afirmou que se não houvesse a 

colaboração do setor público, do interesse empresarial e do movimento sindical, não 

haveria efetividade da lei, como no caso do ramo farmacêutico. Assegurou que as 

preocupações maiores atualmente estão girando em torno da acessibilidade, do conteúdo da 

qualificação profissional e da receptividade da pessoa com deficiência dentro das 

empresas, questões essas que merecem discussão aprofundada por ocasião da prorrogação 

da CCT. Ressaltou que o processo de inclusão é um processo de construção e não apenas 

coercitivo (referindo-se aqui às multas aplicadas pelos auditores fiscais).  

  O representante da SERT falou do PADEF. É um programa de inclusão da 

referida Secretaria, que tem por objetivo proporcionar à pessoa com deficiência a obtenção 

e a manutenção do emprego, sua qualificação profissional, bem como atuar no 

desenvolvimento de uma consciência que permita a empregabilidade e o pleno 

desenvolvimento da cidadania. 

  A representante da SRTE, Dra. Lucíola, iniciou falando de seu trabalho 

como auditora fiscal do trabalho em Osasco, no ano de 2001. Disse que nessa época a Lei 

de Cotas era letra morta e ela gostaria que fosse feita Justiça, que a referida lei fosse 

cumprida para que as pessoas com deficiência pudessem sair de suas casas, para que os 

pais de família pudessem trabalhar e comprar presentes para seus filhos, ou seja, que as 

pessoas com deficiência pudessem ter uma vida como a das demais pessoas sem 

deficiência. Então começou a questionar seu trabalho como auditora fiscal, repensando o 

poder que detinha enquanto fiscal da lei. Em suas palavras: “se eu posso multar, eu posso 

mudar” (inclusive, mudar a mentalidade e a atitude das pessoas). No início de sua carreira, 

ela disse que fazia exceção, isto é, às vezes não multava a empresa que não estava 

cumprindo as cotas porque acatava os argumentos de falta de qualificação profissional das 

pessoas com deficiência, dentre outros. Entretanto, com o passar do tempo, ela percebeu 

que poderia ser feito mais, que a lei poderia sim ser efetivada, mas isso mereceria um pacto 

entre os entes sindicais, com apoio do governo. Foi então que surgiu a ideia da feitura de 

uma CCT para inclusão das pessoas com deficiência, chamada de Pacto Coletivo por conta 

da colaboração do MTE. A Dra. Lucíola afirmou que antes acreditava que as empresas só 
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queriam o lucro, não queriam contratar pessoas com deficiência. Mas ela mudou de ideia 

porque encontrou empresas sérias, aprendendo a respeitá-las. Resolveu não mais abrir 

exceção, principalmente para o ramo farmacêutico, pois afirmou que é um ramo que tem 

muito dinheiro. Passou a orientar as empresas no seguinte sentido: “primeiro contratem; na 

medida em que forem surgindo os problemas, daí vamos resolvendo”. Finalizou 

expressando sua preocupação atual com a qualidade da inclusão. 

  O Vereador falou sobre a importância do diálogo, da efetiva comunicação 

entre os atores sociais, para a produção de cidadania. Afirmou que o setor empresarial tem 

a sua parcela de responsabilidade no cumprimento da Lei de Cotas. 

  Quanto aos resultados da CCT, o saldo foi bastante positivo. A CCT teve 

vigência de 2006 a 2008. De um total inicial de 1.098 pessoas com deficiência, 

contratadas, houve um aumento para 1.304 ao final dos dois anos da CCT (1º, 175; 2º, 549; 

3º, 948. 1º ano, 1.209; 2º ano, 1.304). 

  Em relação à visão das empresas sobre o Pacto, a pesquisa teve acesso a 

uma apresentação, pelo gerente das relações sindicais e trabalhistas do Sindusfarma, que 

apontou, primeiramente, algumas dificuldades: peculiaridades do negócio (a indústria 

farmacêutica necessita de alta qualificação de seus funcionários); falta de experiência de 

inclusão (só havia ações pontuais, não coordenadas); falta de informação; necessidade de 

flexibilização das vagas; falta de acessibilidade. Em segundo lugar, apontou ações 

adotadas pelas empresas: de capacitação (buscar conhecimento, escolher parceiros, definir 

grade educacional, estruturar o programa); de comunicação (sensibilização das pessoas que 

iriam conviver com pessoas com deficiência); de treinamento (treinar líderes e gestores). 

Em terceiro, apontou benefícios para as empresas: humanização, produtividade, aumento 

dos consumidores (pessoas com deficiência passam a trabalhar e, consequentemente, a 

consumir), imagem, elogios à empresa. Empresários passam a ver a diversidade como 

estratégia de negócios. Em quarto, apontou benefícios para as pessoas com deficiência: 

autoestima, autonomia, orgulho de possuir salário e poder contribuir com os gastos da 

família, possibilidade de estudar. E, por fim, em quinto lugar, apontou fatores críticos: falta 

de projetos governamentais, infraestrutura empresarial, tempo versus pressão do MTE, 

LOAS (pessoa com deficiência não quer trabalhar pois não quer perder o benefício com 

medo de um possível desemprego futuro). 

 Apresentando a visão dos trabalhadores sobre o Pacto, falou o representante 

do Comitê de Inclusão do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, afirmando que apenas 
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30% das empresas conseguiram cumprir 100% das cotas. Algumas ultrapassaram 100%. 

Entretanto, no Pacto todas as empresas comprometeram-se a cumprir 100%. 

  A título de críticas e sugestões, foram feitos os seguintes apontamentos: 

falta de banco de dados para as empresas poderem buscar trabalhadores com deficiência, 

qualificados e disponíveis para o trabalho; a qualificação é um compromisso das empresas, 

de acordo com a CCT; apelo dos trabalhadores para os outros segmentos, zelando assim 

pela competitividade; desinteresse por conta do LOAS; é necessário que a sociedade 

adapte-se e não o contrário (não é a pessoa com deficiência que deve se moldar); não há 

controle sobre tipo de deficiência (há nítida preferência pelas deficiências mais leves). 

  Os sindicalistas presentes afirmaram que as normas negociadas pelo ramo 

farmacêutico formalizaram-se em uma CCT e não apenas num pacto, reforçando-se, com 

isso, o dever de cumprimento dessas normas pelas partes contratantes. Além disso, 

referindo-se à Lei de Cotas, disseram os sindicalistas que se é lei, a empresa deveria 

cumprir e pronto. Esse era o pensamento inicial dos sindicalistas. Eles achavam que as 

entidades sindicais não teriam nada a ver com a questão do cumprimento da Lei de Cotas. 

Entretanto, perceberam que as pessoas com deficiência estavam sendo contratadas de 

forma inadequada e então começaram a refletir sobre a responsabilidade dos entes sindicais 

na questão da verificação da qualidade da inclusão (se havia respeito com o trabalho da 

pessoa com deficiência, se havia discriminação). Afirmaram que a inclusão da pessoa com 

deficiência, na empresa, deve objetivar a obtenção de lucro, como nos demais casos de 

contratação de pessoas sem deficiência, e não apenas ocorrer para preencher as cotas 

legais. Os sindicalistas afirmaram também a importância de se fazer um escalonamento das 

empresas para a continuidade da CCT: empresas que não cumpriram as cotas, empresas 

que cumpriram alguma percentagem das cotas, empresas que cumpriram 100% das cotas, 

empresas que cumpriram até mais de 100% das cotas. 

  O Dr. José Carlos do Carmo apresentou algumas reflexões, dizendo que a 

SRTE está convencida da correção da Lei de Cotas. As cotas são medidas artificiais, porém 

necessárias quando em situações de injustiças históricas. A evolução natural das coisas, no 

sentido da efetivação da inclusão, demoraria muito mais. O Dr. José Carlos asseverou as 

dificuldades enfrentadas para efetivar a inclusão, dizendo que a lei não é flexível e por isso 

são necessários pactos. Foi ressaltada a importância de se fazerem cumprir as cotas sob o 

ponto de vista qualitativo e não apenas quantitativo. Ainda, a renovação do pacto deve ser 

feita com base na análise crítica daquilo que já foi feito até agora. O Dr. José Carlos 

mencionou a relevância da educação básica para a inclusão social. A educação é 
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responsabilidade primeira do governo, que deve dar atenção para as escolas inclusivas. 

Outro ponto a ser destacado foi o da falta de comunicação entre as empresas e as pessoas 

com deficiência, isto é, entre as vagas existentes nas empresas e onde encontrar e/ou 

procurar pessoas com deficiência, qualificadas. Nesse aspecto, foi mencionada a intenção 

de se fazer um banco de dados que poderia ser acessado por meio do portal (site) do 

próprio MTE. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“A moça, aí, tornou a cantar, virada para o povo, o ao ar, a cara dela era um 

repouso estatelado, não queria dar-se em espetáculo, mas representava de 

outroras grandezas, impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela, com um 

encanto de pressentimento muito antigo – um amor extremoso. E, principiando 

baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar, também, tomando o 

exemplo, a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas 

cantavam junto, não paravam de cantar. [...] De repente, todos gostavam demais 

de Sorôco. Ele se sacudiu, de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou, pra 

ir-s‟embora.  Estava voltando para casa, como se estivesse indo para longe, fora 

de conta. Mas, parou. Em tanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, 

parar de ser. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se 

podia prevenir: quem ia fazer siso naquilo? Num rompido – ele começou a 

cantar, alteado, forte, mas sozinho para si – e era a cantiga, mesma, de desatino, 

que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. [...] A gente estava 

levando agora o Sorôco para casa dele, de verdade. A gente, com ele, ia até 

aonde que ia aquela cantiga.” 

(Guimarães Rosa) 

 

 

Tanto pelos resultados da investigação teórica quanto empírica, pode-se 

afirmar que, em linhas gerais, a Lei de Cotas está sendo efetivada para as pessoas com 

deficiência intelectual, embora de forma incipiente.  

Apesar da dificuldade de se efetivarem as cotas para esse tipo de 

deficiência, tendo em vista a presença das barreiras atitudinais, pode-se verificar que está 

havendo um movimento no sentido de fazer com que a lei seja cumprida, como provam os 

exemplos apresentados nesta dissertação: programas de empregabilidade empresariais em 

conjunto com ONG‟s, programas específicos criados pelo MTE em conjunto com 

sindicatos, iniciativas criativas propostas pelo MPT em TAC‟s. 

Além disso, percebe-se que esse movimento está sendo provocado pela 

abertura ao diálogo sobre a inclusão; isso, provocado pela visibilidade cada vez maior da 

temática na mídia, que traz levantamentos sobre educação e trabalho inclusivos, tem 

acarretado mudanças nas escolas especiais, nas famílias de pessoas com deficiência e nas 

próprias pessoas com deficiência. 
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O MVI e o movimento de autodefensores são expressões de mudanças de 

atitude das pessoas com deficiência, que estão transformando o meio em que vivem, 

abrindo caminho para que pessoas mais jovens, com deficiência, possam encarar esse 

processo de inclusão de forma mais natural, e para que as pessoas sem deficiência possam 

se surpreender com as capacitações das pessoas com deficiência. 

Dessa forma, constata-se que está havendo um movimento em prol da 

inclusão social, mais intenso na seara da educação. Aliás, as próprias discussões sobre 

inclusão laboral acabam por esbarrar na questão da falta de qualificação profissional, o que 

retoma o diálogo sobre a educação inclusiva.  

 As barreiras atitudinais até o momento vêm impondo às pessoas com 

deficiência uma adaptação ao meio e implicam dizer que pessoa com deficiência não têm 

possibilidade de ser profissionalmente qualificada; ocorre que, ao mesmo tempo, essas 

barreiras estão sendo combatidas pela efetivação incipiente da própria educação inclusiva, 

tanto que, de todos os diversos temas resultantes desta pesquisa, grande parte relaciona-se 

ou refere-se à educação inclusiva. 

  Há a expectativa de uma revolução na educação em curso e, em última 

análise, na sociedade, no sentido da incorporação de conceitos como os de Capacidade 

Plena, Inteligências Múltiplas e modelo social da deficiência; e, ainda, no sentido da 

aceitação da acumulação do BPC com o salário e, principalmente, da compreensão de que 

cabe às empresas moldarem suas atividades conforme aptidão do trabalhador com 

deficiência, e não o contrário; tudo isso com vistas a proporcionar a efetivação da Lei de 

Cotas e, após, o ideal da sociedade inclusiva. 

  A escola inclusiva e o trabalho inclusivo são certamente meios de quebrar as 

barreiras atitudinais, pois o preconceito pode ser superado pela convivência. Espera-se que 

as pessoas que convivem com outras que lhe são diferentes acabem por se habituar com as 

diferenças, aceitando-as naturalmente.  

  Na construção dessa sociedade para todos, incluir no trabalho é um passo 

para tornar-se cidadão, trabalhador, capaz, digno. Nesse sentido, a inclusão é benéfica para 

as pessoas com deficiência e também para quem convive com elas, pois aprendem que elas 

são capazes de contribuir para a sociedade, vencendo-se o estigma de que as pessoas com 

deficiência são incapazes. 
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Como visto no decorrer desta pesquisa, à luz do artigo 3º da CF/88, a 

sociedade inclusiva é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, ainda mais 

após a ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A pesquisa demonstra que a sociedade brasileira tem como princípios: a 

celebração das diferenças, o direito de pertencer, a valorização da diversidade humana, a 

solidariedade humanitária, a igual importância das minorias, a cidadania com qualidade de 

vida, a autonomia, a independência, o empoderamento, a equiparação de oportunidades, o 

modelo social da deficiência, a rejeição zero, a vida independente.  

Assim, interpretar a Lei de Cotas segundo esses princípios é efetivar a 

dignidade da pessoa humana. Certamente que a interpretação da Lei de Cotas conforme os 

princípios do paradigma da inclusão gerará uma frente de fortalecimento do ideal 

inclusivista. Mas essa interpretação, que está sendo feita pelo Judiciário, ou mesmo 

utilizada pelo MTE ou MPT, em programas, pactos e TAC‟s, ainda é bastante restrita e 

limitada. 

  Entretanto, verifica-se que há um começo, um modelo de transformação a 

ser seguido por todas as pessoas da sociedade. Esse modelo deve se arraigar nos costumes 

sociais, passando a ser cumprido espontaneamente. 

  Por fim, defender a Lei de Cotas implica defender também sua própria 

transitoriedade, enquanto não estão incorporados definitivamente na sociedade conceitos 

como os mencionados acima. Daí a potencialidade da lei, que primeiro obriga a um 

comportamento, no seu “dever-ser”, na tentativa de que esse comportamento seja 

transformado em “ser”. E esta deve ser a função do Direito, ferramenta de viabilização de 

uma sociedade mais justa e equânime. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

Em obediência às regras da Resolução n.º 196 de 10 de outubro de 1996, editada pelo 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), vem o presente termo esclarecer sobre os seguintes 

aspectos da presente pesquisa: 

1. Tema: As pessoas com deficiência intelectual e o direito à inclusão no 

trabalho: a efetividade da Lei de Cotas. A chamada Lei de Cotas refere-se ao artigo 93 da 

Lei 8.213 de 1991. Este artigo estabelece, para as empresas do setor privado com mais de 

100 (cem) empregados, percentuais obrigatórios para a contratação de pessoas com 

deficiência; 

2. Entidades e profissionais responsáveis: Pesquisa vinculada ao Departamento 

de Direito do Trabalho e da Seguridade Social (DTB) da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP) da Universidade de São Paulo (FADUSP), sob a 

orientação do Professor Doutor Otávio Pinto e Silva. Este projeto é financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - processo n.º 

07/52238-0, sendo bolsista de mestrado a pesquisadora Katia Regina Cezar; 

3. Justificativa: Há diversos documentos internacionais
203

, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), da Organização Mundial da Saúde (OMS), dentre outros, que 

afirmam que pode-se encontrar, em qualquer população do mundo, aproximadamente 10% 

de indivíduos com algum tipo de deficiência, sendo 5% pessoas com deficiência 

intelectual. Entretanto, apesar do elevado número de pessoas com deficiência intelectual, 

há dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
204

 e da Coordenadoria Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE)
205

 que indicam que as 

pessoas com deficiência intelectual, no Brasil, são as menos contratadas para o trabalho; 

4. Objetivos: Verificar a efetividade da Lei de Cotas, tentando responder se esta 

lei é efetiva ou não para as pessoas com deficiência intelectual. Com isso, ao investigar os 

critérios que possam determinar essa efetividade, pela análise das entrevistas concedidas, 
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 Dados disponíveis em: <http://www.1.folha.uol.com.br/fsp/empregos/inde17122006.htm>. Acesso: 

10.07.08. 



140 

 

buscaremos entender as razões da baixa contratação de pessoas com deficiência intelectual 

(falta de qualificação profissional, preconceito, desinformação etc?) e como esse quadro 

poderia ser alterado; 

5. Estrutura da pesquisa: Terá a forma de dissertação de mestrado, contendo as 

seguintes partes - Capítulo 1. A legislação nacional como garantia da inclusão da pessoa 

com deficiência intelectual na empresa; Capítulo 2. A pessoa com deficiência intelectual e 

sua qualificação profissional; Capítulo 3. O estudo de caso: a efetividade da Lei de Cotas 

para as pessoas com deficiência intelectual; 

6. Riscos: Esta pesquisa não oferece riscos a seus participantes; 

7. Benefícios: A verificação da efetividade da Lei de Cotas beneficiará toda a 

sociedade, uma vez que estaremos mostrando caminhos para o possível e adequado 

cumprimento da Lei de Cotas, evitando, assim, prejuízos às empresas, que deixarão de ser 

penalizadas pela não contratação e, para além disso, concretizando as normas 

constitucionais da igualdade real, da dignidade da pessoa humana e da inclusão social da 

pessoa com deficiência intelectual; 

8. Procedimentos da coleta de dados: A pesquisadora irá pessoalmente ao 

encontro dos entrevistados participantes, em dia, hora e local que melhor lhes aprouver, 

sendo o encontro previamente combinado por contato telefônico com a instituição e/ou 

com a pessoa responsável pelo entrevistado ou diretamente com o entrevistado. A 

pesquisadora gravará as entrevistas em áudio (MP3 player). As entrevistas para pessoas 

sem deficiência serão livres. As entrevistas para as pessoas com deficiência seguirão um 

roteiro pré-definido. O entrevistado pode responder da forma que entender conveniente e 

necessário, podendo acrescentar informações e recusar-se a responder qualquer das pautas 

do roteiro, sem nenhum prejuízo a seu cuidado. As entrevistas atingirão no máximo 60 

minutos; 

9. Entrevistados Participantes: São os alunos de uma associação para a educação 

e a qualificação de pessoas com síndrome de Down, que trabalham ou já trabalharam, 

incluídos pela Lei de Cotas, e outras pessoas direta ou indiretamente envolvidas com a 

inclusão laboral na Região Metropolitana de São Paulo; 

10. Métodos alternativos existentes: Poderia ser realizada apenas uma pesquisa 

bibliográfica sobre o assunto, mas optamos por realizar um estudo empírico, por meio da 

realização pessoal de entrevistas e não pelo simples envio de questionários pela internet ou 

correio, indo pessoalmente a campo para entrevistar pessoas, objetivando, com isso, uma 
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maior percepção, observação, sensibilidade, por meio do contato direto com as pessoas 

envolvidas com a temática.  

Além disso, vimos por meio deste informar que: A. Ficam garantidos esclarecimentos, 

antes, durante e depois do curso da pesquisa, sobre qualquer aspecto da mesma, restando 

disponibilizadas, ao final do presente termo, informações para contato com a pesquisadora 

e/ou com as instituições envolvidas (telefones, endereços, e-mails, sites); B. A pessoa 

participante ou o seu representante legal tem total liberdade para recusar ou retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, sem prejuízos e 

sem quaisquer represálias; C. Fica garantido o sigilo para assegurar a privacidade dos 

sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa; D. A pesquisa 

desenvolver-se-á sem nenhuma despesa ou custo por parte dos participantes; E. O presente 

termo é elaborado sempre em duas vias, ficando uma em poder dos participantes da 

pesquisa ou dos seus representantes legais e outra em poder do pesquisador; F. A pesquisa 

foi adequadamente submetida à aprovação pela banca de qualificação da pesquisadora, 

composta por seu orientador Professor Doutor Otávio Pinto e Silva, pelo Professor Doutor 

Marcus Orione Gonçalves Correia e pela Professora Doutora Ana Lúcia Pastore 

Schritzmeyer, que referendam a investigação. 

Dados os devidos esclarecimentos, o presente termo é abaixo assinado pelos participantes 

ou por seus representantes legais e, ainda, pela pesquisadora e por seu orientador, 

responsáveis diretos pela pesquisa.  

São Paulo, ____ de ________ de 2009.    

 

ASSINATURAS 

1. Orientador responsável: Professor Doutor Otávio Pinto e Silva 

2. Pesquisadora responsável: Katia Regina Cezar 

3. Participantes da pesquisa (entrevistados e pais ou responsáveis legais) 

CONTATOS 

PESQUISADORA: ENDEREÇO/TELEFONE/E-MAIL 

DTB DA FADUSP: ENDEREÇO/TELEFONE/SITE 

FAPESP: ENDEREÇO/TELEFONE/SITE 
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AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 

Ciente e de acordo com todos os aspectos que envolvem a pesquisa, 

por meio da leitura do termo de consentimento livre e esclarecido supra, autorizo meu filho 

ou o interdito sob minha responsabilidade a conceder a entrevista.  

Para tanto, firmo a presente autorização. 

São Paulo, ___ de ____________ de 2009. 

Assinatura_________________________. 
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ANEXO B – PAUTAS DAS ENTREVISTAS 

 

1. Qual sua idade? 

2. Qual seu nível de escolaridade? 

3. Qual sua qualificação profissional? 

4. Recebe o Benefício de Prestação Continuada? O que faz com esse dinheiro? 

5. Se já trabalhou em empresa: a. em qual empresa (ou em quais empresas)? 

Quando entrou e quando saiu da empresa?; b. era empregado ou foi contratado como 

aprendiz ou estagiário?; c. como era a atividade/função que exercia?; d. teve contato com 

colegas no ambiente de trabalho?; e. alguns de seus colegas da empresa eram pessoas com 

deficiência?; f. esses seus colegas da empresa tinham qual tipo de deficiência?; g. quanto 

recebia pelo seu trabalho?; h. o que fazia com o dinheiro que recebia?; i. como foi o 

primeiro contato com a empresa (enviou currículo, ligaram para você, foi entrevistado)?; j. 

alguém auxiliou você nos primeiros dias de trabalho?; k. o que você, seus pais e seus 

amigos acharam quando você começou a trabalhar na empresa?; l. sentiu alguma 

discriminação ou algum preconceito no ambiente de trabalho?; m. por que foi desligado da 

empresa?; n. gostou de trabalhar nessa empresa ou gostaria de trabalhar em outra? Qual?; 

o. gostava da função/atividade que realizava ou gostaria de realizar outra? Qual?; p. realiza 

algum outro tipo de trabalho hoje? Qual? Onde?; q. gosta mais do trabalho que realiza hoje 

ou do trabalho que realizava na empresa? Por quê? 

6. Se trabalha em empresa atualmente: a. em qual empresa? Desde quando 

trabalha nessa empresa?; b. é empregado, aprendiz ou estagiário?; c. como é a 

atividade/função que exerce?; d. tem contato com colegas no ambiente de trabalho?; e. 

alguns de seus colegas da empresa são pessoas com deficiência?; f. esses seus colegas da 

empresa têm qual tipo de deficiência?; g. quanto recebe pelo seu trabalho?; h. o que faz 

com o dinheiro que recebe?; i. como foi o primeiro contato com a empresa (enviou 

currículo, ligaram para você, foi entrevistado)?; j. alguém auxiliou você nos primeiros dias 

de trabalho?; k. o que você, seus pais e seus amigos acharam quando você começou a 

trabalhar na empresa?; l. sente alguma discriminação ou algum preconceito no ambiente de 

trabalho?; m. gosta de trabalhar nessa empresa ou gostaria de trabalhar em outra? Qual?; n. 

gosta da função/atividade que realiza ou gostaria de realizar outra? Qual?; o. teve alguma 

experiência de trabalho anterior (em empresa ou não)? Como foi? 

7. Algo que gostaria de acrescentar para a entrevista (livre). 
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ANEXO C - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

C.1. Dr. José Carlos do Carmo (Ministério do Trabalho e Emprego) 

 

“Bom, em 2004, num planejamento feito aqui por nós, pela Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego, na época Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, nós 

resolvemos desenvolver um programa estadual para a garantia do cumprimento da Lei de 

Cotas. Desde o início nós tínhamos claro que se tratava de uma questão objeto da nossa 

fiscalização, da nossa auditoria, que teria que ser tratada de maneira especial por todas as 

razões ou por todas as questões que envolvem este processo de exclusão que as pessoas 

com deficiência têm sido vítima ao longo da história do nosso país. Eu costumo dizer que 

se, por exemplo, eu chego em uma empresa, fiscalizando a empresa, e verifico que ela não 

tem extintores, ou eu a multo de imediato ou eu dou 24 horas de prazo para ela comprar os 

extintores. Nós tínhamos claro que não poderíamos fazer ou agir da mesma maneira com 

relação à questão do cumprimento das cotas. Aí nós idealizamos um programa que 

primeiro decidiu que a fiscalização seria feita de maneira indireta. A fiscalização indireta é 

quando nós, ao invés de irmos, nós auditores, até a empresa, que é o que a gente faz na 

fiscalização direta, nós chamaríamos as empresas para cá. E aí uma primeira tarefa que 

tivemos foi verificar quais empresas deveriam ser chamadas, porque a Lei de Cotas, que é 

muito sucinta e pouco detalhada, necessita de alguns esclarecimentos que foram em parte 

satisfeitos, mas em parte não satisfeitos por outros diplomas legais do próprio Ministério 

do Trabalho. Ordens de serviço, orientações internas. E uma primeira dúvida que havia, 

mas essa já esclarecida pelo Ministério, é como calcular o número de empregados da 

empresa. A Lei de Cotas fala que a obrigatoriedade da reserva de um percentual, que varia 

de 2% a 5%, para pessoas com deficiência está colocado apenas para as empresas que 

tenham cem ou mais empregados. O cálculo que foi normatizado pelo Ministério do 

Trabalho estabelece que a soma se faz com números de empregados de cada 

estabelecimento da empresa, mesmo que localizados em unidades da federação diferentes. 

Bom, então continuando. E, portanto, nós tivemos que buscar na RAIS e CAGED, que são 

as bases de dados do Ministério do Trabalho onde nós temos essa informação. Nós tivemos 

que desenvolver uma ferramenta de informática para permitir que esse cálculo fosse feito. 

Não havia, não há nas opções dos menus uma variável que dê essa informação, soma dos 
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empregados por estabelecimento das empresas com cem ou mais empregados. Fizemos 

isso. Um outro critério levado em consideração é ter a matriz localizada no Estado. Então 

foi este universo que passou a ser objeto da nossa fiscalização. As empresas que pela soma 

dos seus empregados por estabelecimento tivessem cem ou mais empregados e a matriz 

aqui no Estado de São Paulo. Tivemos que separar desse universo as empresas da 

Administração Pública direta, que essas não são objeto da nossa fiscalização, e a partir daí 

começamos a convocá-las. Nós constituímos um grupo de auditores fiscais que não ficam 

exclusivamente cuidando disso, mas que passou a ser o grupo que atendia as empresas 

quando elas eram convocadas. Fazíamos uma preleção inicial quando elas chegavam até 

aqui, explicando o objetivo do programa e optamos por dar um prazo para elas. Nós no 

Ministério do Trabalho, na condição de auditores fiscais, temos que seguir o regulamento 

da inspeção do trabalho e nós não temos a flexibilidade que tem, por exemplo, o Ministério 

Público do Trabalho de dar os prazos que julgarem necessários e convenientes. Então, 

dentro dessas limitações impostas a nós pelo regulamento da inspeção do trabalho, o RIT, 

nós decidimos que marcaríamos retornos a cada três meses e apenas no terceiro retorno, 

portanto, passados oito, nove, dez meses da primeira vez que as empresas vinham até aqui, 

é que diante da reiterada manifestação das empresas em não cumprirem com a sua 

obrigação legal é que nós passaríamos a autuá-las. A autuação para nós não é o objetivo a 

ser alcançado, pelo contrário, nós dizemos e fazemos com sinceridade que a multa é a 

demonstração da falta do resultado almejado. Por outro lado, eu não tenho dúvidas de que 

se não fosse essa multa, nós não teríamos conseguido atingir os valores que já atingimos. 

Portanto, foi esta decisão que a gente tomou e foi assim que a gente começou a fiscalizar as 

empresas. Passado algum tempo, nós verificamos que algumas empresas, de alguns ramos 

de atividade, tinham dificuldades acima da média para contratar essas pessoas, dificuldades 

todas têm. E para essas situações, apesar de não haver uma previsão legal, nós, sem 

desrespeitarmos a legislação vigente, decidimos elaborar o que nós chamamos de Pacto 

Coletivo pela Inclusão. Esse pacto é um pacto que nós estimulamos as representações 

sindicais, é obrigatória a participação dos sindicatos, tanto dos empregadores quanto dos 

trabalhadores, para que se discuta um cronograma e metas parciais de cumprimento da cota 

ao longo de um período superior a esses oito, nove meses que nós já dávamos. Então nós 

fazemos esses pactos com uma duração de dois anos, com a possibilidade de renová-los, 

onde acontece isso que eu disse, são estabelecidas então metas e além da ampliação do 

prazo, nós exigimos contrapartidas. As contrapartidas variam de setor para setor, elas são 

fruto de negociação entre as partes envolvidas nesse processo. Fazendo um pequeno 
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parênteses, vale dizer que esses sindicatos e nós da Superintendência entramos como 

anuentes do pacto. Bom, voltando às contrapartidas. Nós temos valorizado muito 

iniciativas voltadas para a capacitação das pessoas com deficiência. Nós sabemos, os dados 

do IBGE confirmam que as pessoas com deficiência têm um grau de escolaridade inferior 

ao da média nacional, por razões conhecidas por todos nós. Aliás, acho que um dos 

grandes desafios que nós temos pela frente é o de resolvermos a questão da escola 

inclusiva. Ou nós conseguimos fazer de fato o sistema educacional inclusivo ou a nossa 

luta pelo resgate dos direitos das pessoas com deficiência não será conseguido, na minha 

opinião, particularmente no que se refere a sua inclusão no meio de trabalho. Voltando à 

questão dos pactos, então uma das contrapartidas é qualificação. Nós deixamos claro que a 

educação é uma obrigação do governo, do Estado brasileiro. Quando eu digo Estado eu 

penso nos governos federal, estaduais, municipais, mas como se trata de um processo que a 

gente espera uma colaboração de todas as partes envolvidas, a gente pede que então as 

empresas, diretamente ou por meio de seus sindicatos, desenvolva atividades de 

qualificação, de formação das pessoas com deficiências. Muitas vezes contratando-as para 

determinadas funções para as quais elas ainda não estão preparadas, mas fazendo com que 

elas passem por um processo anterior ao momento em que elas assumem essa função de 

qualificação profissional. Outras contrapartidas que a gente tem colocado é a criação de 

espaços de divulgação das áreas, possibilidade de divulgação de currículos, pessoas com 

deficiência interessadas em trabalhar e políticas voltadas para a acessibilidade dessas 

pessoas. Quando eu digo acessibilidade, eu me refiro ao termo em seu sentido mais amplo, 

onde a questão da acessibilidade física, a questão arquitetônica, é um dos momentos 

importantes, mas não o único. Então a gente pensa na acessibilidade comunicacional, 

organizacional, coisas que Romeu Kazumi Sassaki tem discutido bastante. Em resumo, 

preparar a empresa, incluindo os seus recursos humanos, para que essas pessoas possam 

trabalhar em condições boas. Devo dizer que tudo isso, na verdade, são questões que as 

empresas deveriam tomar cuidado para qualquer trabalhador, não são questões exclusivas 

para os trabalhadores com deficiência. No fundo, a gente resgata parte do que já está na 

legislação, que é, por exemplo, o que está estabelecido na norma regulamentadora de 

segurança e medicina do trabalho, que compõe um conjunto de questões voltadas para esta 

questão de saúde e segurança do trabalhador, que faz parte do capítulo quinto da CLT. A 

norma regulamentadora de número 17 é bem emblemática nisso, ela trata de questões de 

ergonomia. E o princípio da ergonomia é que o posto de trabalho deve ser adaptado às 

características do trabalhador e não vice-versa. Então tudo isso, na verdade, são questões 
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ou preocupações que as empresas devem ter para com todos os trabalhadores. É claro que 

essa questão ganha uma importância particular para as pessoas com deficiência. A 

preparação dos próprios colegas, das chefias, são questões importantes que nós temos, 

além da questão do preconceito, e talvez até como uma das suas causas, um profundo 

desconhecimento das pessoas. As atitudes das pessoas muitas vezes são atitudes 

equivocadas no trato das pessoas, não por má vontade ou qualquer intuito negativo, mas 

porque a gente não sabe mesmo. Então nós não estamos acostumados a conviver com as 

pessoas. De novo, fazendo um pequeno parênteses, quando eu falo da importância, na 

minha opinião, da escola inclusiva é porque o grande lance da superação do preconceito é a 

convivência. Quem convive com pessoas diferentes de si mesmo, percebe que passado 

algum tempo você já não percebe mais essas diferenças, porque você se habitua a elas e 

passa a ver outros aspectos que compõem o que somos cada um de nós. Então são essas 

contrapartidas que a gente tem colocado. No pacto, portanto, nós estabelecemos algumas 

questões voltadas para a qualidade da inclusão, dentro da ideia de que não basta contratar, 

não basta incluir, há sim que garantir a real inclusão dessas pessoas. Tanto nos pactos 

quanto na fiscalização das empresas, nós não temos como exigir que haja uma contratação 

específica de um determinado tipo de deficiência. Aliás, vale a pena fazer um outro 

comentário paralelo, que toda a dificuldade que nós enfrentamos no início que é definir o 

que é a pessoa com deficiência para o cumprimento de legislação. O conceito de 

deficiência é um conceito que pode ser permeado por valores subjetivos. Eu costumo dizer, 

às vezes, brincando, mas expressando esse fato que quantos de nós não acha que o 

companheiro, a companheira, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, ou, às vezes, o 

próprio chefe não é deficiente? Nós, na condição de auditores fiscais, além de termos que 

ter critérios objetivos, temos que tê-los baseado em alguma legislação e a Lei 8.213 não 

explica o que é a pessoa com deficiência. Então nós fomos encontrar no Decreto 5.296, que 

trata na verdade, ele é o que regulamenta, uma lei. Bom, e lá em um determinado 

momento, ele estabelece que são consideradas pessoas com deficiência aquelas que se 

enquadram em cinco categorias: as deficiências físicas, intelectuais, ele na verdade fala em 

deficiência mental, auditiva, visual e a quinta é a múltipla, que é a combinação de qualquer 

uma dessas quatro anteriores. E isso não foi suficiente, porque nós percebemos que ele era 

muito limitado e não contemplava e não esclarecia dúvidas em relação a várias situações 

que nós considerávamos que deveriam ser classificadas ou consideradas para a 

classificação da pessoa como sendo um deficiente. Aí então a gente usa como recurso 

adicional para detalhamento, naquilo que não contraria o Decreto, o Regulamento da 
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Previdência Social, onde então são detalhadas algumas questões. E o conceito do que é a 

pessoa com deficiência intelectual ou mental está no próprio Decreto. Este conceito, na 

minha opinião, tem um probleminha que é o fato de que ele, na verdade, quase que copia 

literalmente a definição que é adotada internacionalmente, principalmente pela American 

Society of Disability, e essa questão da deficiência mental ou intelectual é muito tratada no 

âmbito da pediatria também. Bom, mas de qualquer maneira, o que eu considero que é um 

fator limitante para os nossos objetivos, ainda que tecnicamente eu entenda do porquê que 

é colocada dessa maneira, é o de exigir que a manifestação da deficiência ocorra antes dos 

18 anos de idade. Porque teoricamente existe a possibilidade desta deficiência, 

eventualmente até em decorrência de um trauma ocasionado no próprio trabalho, um 

acidente, tenha a sua manifestação tardiamente colocada, e posterior aos 18 anos. Mas isso 

é quase que um preciosismo, na prática nós buscamos, aqui é sempre esta orientação que 

eu faço, principalmente para os meus colegas médicos, que nós somos rigorosos na 

caracterização do que é a pessoa com deficiência, mas não temos uma visão burocrática da 

legislação. Então se por ventura acontecer um caso de ir uma pessoa com uma deficiência 

intelectual claramente manifesta, diagnosticada de acordo com aqueles critérios que a 

própria legislação coloca, ele teve uma capacidade significativamente inferior à média e 

apresentar pelo menos duas carências no que se refere a um conjunto chamado 

“habilidades adaptativas”, que está dentro da definição legal, mesmo que por ventura este 

problema tenha aparecido depois dos 18 anos, se a gente tiver um laudo bem caracterizado, 

a gente pode aceitar. Não deixa de ser uma transgressão do que está literalmente na 

literatura, mas eu acho que a gente não contraria o espírito da legislação. Eu acho, não sei 

se você vai explorar isso, mas este conceito legal, quando ele coloca que a pessoa tem que 

ter um déficit que seja significativamente inferior à média, pode ensejar dúvidas de como é 

que eu vou considerar o que é média e o que é significativo. Na prática isso não é um 

problema porque existem teses padronizadas aqui no nosso país, muitas vezes aplicadas 

por psicólogos e não por médicos, mas que podem ser aplicadas pelos dois profissionais, 

que têm padrões que nos permitem considerar o que é média e o que é significativo. Então, 

no texto legal a coisa está muito vaga, passível de interpretações subjetivas, mas na prática, 

na boa técnica da medicina ou da psicologia, seguindo-se esses testes a gente consegue 

chegar a uma conclusão razoável. De um modo geral, eu sou muito crítico em relação à 

nossa legislação sobre essa caracterização. Eu acho que ela é imprecisa tecnicamente, acho 

que um dos seus problemas é que ela tem como paradigma a Classificação Internacional de 

Doenças, a CID. Quando a gente tem defendido a melhor referência, o melhor modelo no 
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qual se basear é o da Classificação Internacional de Funcionalidade, que ainda é pouco 

conhecida no nosso país e menos ainda utilizada. A Previdência Social, o INSS, tem 

começado a valorizar a CIF, acho que outras áreas também deveriam fazer. Assim, não 

vejo também na CIF solução para todas as nossas dúvidas técnicas, mas eu acho que como 

paradigma é melhor do que a CID. Então, desde que a empresa, fiscalizada por nós, 

contrate alguém que se enquadre em uma das cinco categorias, ela cumpre a legislação. 

Nós não temos nenhum dispositivo legal que nos permita exigir que sejam contratadas 

pessoas com este ou aquele tipo de deficiência. E aí, o que a gente verifica, de um modo 

geral, e não se trata de um preconceito específico relacionado às pessoas com deficiência 

intelectual. Mas, por uma questão de comodidade, que deve ser entendida de maneira 

natural sob alguns aspectos, mas muitas vezes elas refletem uma má vontade das empresas 

em participarem dessa luta pela inclusão. Elas preferem contratar as pessoas que exijam o 

menor possível de alteração na situação que elas já vivenciam. Por isso é que muitas 

empresas, agora não, porque a gente está atento a isto, mas antes chegavam a colocar 

anúncios em jornais dizendo qual tipo de deficiência que elas queriam contratar, com 

algumas colocações assim absurdas, preconceituosas. E há uma tendência muito grande em 

se contratar, como eu já disse, aquelas pessoas que tenham as deficiências mais leves, 

porque isso vai exigir menos mudanças nas empresas. Nós temos exemplos disso, os anões, 

por exemplo, são muito procurados porque eles são pessoas que normalmente podem 

trabalhar em qualquer posto de trabalho ou, quando é necessária uma alteração, como, por 

exemplo, uma mudança na altura de uma cadeira, de um assento, é coisa muito simples de 

ser feita. As empresas muitas vezes gostam de pessoas com deficiências físicas leves, mas 

às vezes dizem: „-Mas não quero cadeirantes.‟ Porque tendo um cadeirante, ela vai ter que 

cuidar no mínimo dos aspectos de acessibilidade arquitetônica, rampa, banheiros com 

portas mais largas. Vale dizer que esta obrigação já existe para toda e qualquer empresa, na 

verdade, a legislação, o próprio Decreto 5.296, que caracteriza o que é pessoa com 

deficiência, estabeleceu prazos, todos já vencidos, para que qualquer edifício de uso 

coletivo, portanto as empresas todas, os bares, os clubes, as repartições públicas, de uso 

coletivo, tenham minimamente garantidas as condições de acessibilidade arquitetônica. 

Mas então, voltando à questão, as empresas querem a deficiência leve e a pessoa com 

deficiência intelectual não se enquadra neste perfil almejado pelas empresas. Mas esta 

preocupação não é contra as pessoas com deficiência intelectual, é contra qualquer tipo de 

deficiência que exija maiores adaptações da empresa. Mas, além disso, sem que eu tenha 

feito ainda nenhum estudo que me permita afirmar com bases em dados colhidos por meio 
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de estudos ou metodologias científicas, existe sim um preconceito para com as pessoas 

com deficiência intelectual, muito mais decorrente da desinformação. Em alguns casos, o 

preconceito é de outra natureza, quando as empresas têm contato com clientes externos e 

acham que pode denegrir a imagem da empresa ter um trabalhador com deficiência. Vale 

para as deficiências de um modo geral, mas talvez em particular para as deficiências 

intelectuais, para as pessoas com deficiência intelectual. E se nós verificarmos os dados 

que nós temos aferidos na nossa base de dados, onde registramos todas as contratações 

feitas pelas empresas fiscalizadas por nós. Mas salvo engano, as deficiências em ordem 

decrescente de contratação são: deficiência física, portanto a que mais contrata, a 

deficiência auditiva, a deficiência visual e só então a deficiência intelectual. Se não me 

engano, ela está à frente da deficiência múltipla, porque ela está em número menor. Devo 

dizer que as pessoas com deficiência intelectual, trabalhar com elas exige de fato entendê-

las, exige respeitar as suas características individuais. Quando eu digo que o respeito à 

individualidade dos trabalhadores, vale para todo e qualquer trabalhador, isso não significa, 

obviamente, que em se tratando de uma pessoa com deficiência intelectual, os cuidados 

não são maiores. Então, entendê-las, saber das suas características é um desafio para quem 

as emprega. Eu tenho ouvido relatos sobre dificuldades e, muitas vezes, de situações que 

fizeram com que a empresa acabasse demitindo essas pessoas, ou as próprias pessoas 

pedirem demissão. Mas ao lado desses relatos negativos, nós temos algumas experiências 

muitas positivas. Uma questão que muitas vezes é mencionada, valendo para as 

deficiências em geral, mas talvez em particular para as deficiências intelectuais, é que isso 

tem contribuído para melhorar os ambientes internos das empresas. Muitas vezes essas 

pessoas contribuem para que os outros colegas de trabalho até tenham uma mudança de 

comportamento, por exemplo, aumentando a assiduidade. Porque eles vêem muitas vezes 

os exemplos, os esforços que as pessoas fazem para poderem desempenhar as suas 

atividades. E o que eu acho que é o mais importante, quando a gente fala da inclusão, do 

direito legal da inclusão, isso não pode ser entendido como caridade, sequer como muitas 

empresas levantam, que se trata de uma política de responsabilidade social, eu não entendo 

assim. Se trata de cumprir o que está na lei, portanto de obrigação legal, tão necessária 

quanto pagar impostos, quanto pagar os salários em dia. Está na lei e até que 

eventualmente ela seja modificada tem que cumprir, sob pena de multa, portanto não é 

responsabilidade social, não é caridade. E isso tem que ser entendido também dentro de 

uma coisa que é legítima do nosso sistema, que é o direito da empresa exigir produtividade 

dessas pessoas, exigir que ela produza algo que compense o salário que lhe é pago. E aí 
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nós temos alguns exemplos muito positivos, há sempre uma empresa que a gente cita, que 

é uma empresa, uma forjaria da região de Osasco, que hoje tem o número de pessoas com 

deficiências superior ao exigido pela cota, porque ela percebeu que particularmente um 

setor que lhe era problemático, era o setor de controle de qualidade, as pessoas com 

deficiência intelectual têm uma capacidade superior ao dos ditos ou considerados normais 

para o desempenho desta atividade. Então, o que a gente quer é isto, é que as pessoas sejam 

contratadas, inclusive as pessoas com deficiência intelectual, para produzirem, para serem 

úteis para a empresa, para a sociedade e justificarem o salário que lhes é pago. É isso.” 

 

C.2. Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca (Ministério Público do Trabalho) 

 

“Você não vai querer dizer que a lei tem que mudar porque não é efetiva, vai? Eu só 

concordo, eu só quero fazer uma observação, se você me permite, como co-orientador. Não 

vá para o discurso da flexibilização! Porque aí eu não acho que é uma boa linha! Nós 

temos que tornar a lei efetiva mas sem flexibilizá-la, é isso que eu estou querendo dizer. 

Criar instrumentos a partir dela para torná-la viável, é isso que eu estou fazendo com a 

APAE. E já provou que dá certo. Então, é lógico que todo trabalho de ação afirmativa é um 

trabalho que implica políticas públicas... Política pública não se resolve em dois anos, 

cinco anos, política pública é uma proposta que existe para médio e longo prazo. O que 

acontece com as pessoas com deficiência mental? Existe um mito de segregação que vem 

desde a antiguidade, qualquer pessoa que tinha um comportamento diferente era segregada 

e surdos eram confundidos com os ditos loucos e mantidos em asilos, fora do convívio 

social. E essa ideia de asilamento perdura até hoje: o que é o benefício de prestação 

continuada senão isso? Paga um salário mínimo e deixa a pessoa com deficiência lá, 

guardado, para não incomodar. Então, essa ideia é o que nós temos que quebrar. Por 

exemplo, a questão da escola especial, lá no Paraná houve um grande movimento das 

escolas especiais contra a política da inclusão, dizendo que o governo queria acabar com as 

escolas especiais, que os filhos deles não são cobaias do governo e que isso era um absurdo 

e tal. Então, toda vez que você vai falar de espaço democrático, de sociedade democrática, 

pluralista e com diversidade, você tem que pensar em uma totalidade. Agora, no que diz 

respeito à pessoa com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, você está 

lidando com tabus milenares. Quer dizer, por exemplo, os cientistas hoje já perceberam 

que existem dez tipos de manifestações de inteligência, você já viu o que o Romeu fala 

sobre isso, o Romeu Sassaki? Ele fala em dez tipos de inteligência mesmo, por exemplo, 
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inteligência para matemática, inteligência para expressão verbal, inteligência emocional, 

inteligência para números, inteligências múltiplas, você tem que conhecer. Então, por que a 

gente tem que quebrar? Porque existe a ideia de que a pessoa que tem uma deficiência é 

louca de todo o gênero, como dizia o Código Civil antigo, portanto ela está fora, ela é 

incapaz. O que o novo Código Civil estabeleceu e o que a Convenção da ONU estabelece? 

Você tem que trabalhar com o artigo 12 da Convenção! Ele estabelece que as pessoas com 

deficiência devem ser, a princípio, tidas como aptas e serem protegidas apenas na sua 

inaptidão. Não partir da ideia de que elas são inaptas, mas sim da ideia de que elas têm 

uma capacidade e o que nós vamos fazer é protegê-las na medida em que elas necessitem. 

A interdição parcial do nosso Código Civil agora ficou coerente, essa é a leitura correta. 

Então, nós vamos ter que quebrar, por exemplo, a ideia de que menino com deficiência 

intelectual tem que ficar na escola da APAE. Alguns seguimentos das APAE‟s arrecadam 

fundos gigantescos do governo e eles têm o interesse econômico em não mudar isso. E 

isso, na verdade, é um discurso absurdo, porque o governo também não vai aprender a lidar 

com o deficiente se não trabalhar junto com as ONG‟s. A verdade é essa, quem acumulou 

know how aqui, há quarenta anos no Brasil, cinquenta anos, foram as ONG‟s, se o governo 

achar que vai fazer sozinho, também vai se dar mal. Ao meu ver, deveria haver uma soma 

de esforços, não um antagonismo, deveria haver uma ação combinada entre o terceiro 

setor, que sempre fez, e o Estado, que está querendo começar a fazer. Não essa ideia de 

que um exclui o outro. E é a mesma política que eu estou propondo para o trabalho. Quer 

dizer, somar SENAI, que sabe para muito de profissionalização, mas não entende nada de 

deficientes. O SENAI tem que se unir com as ONG‟s, que entendem de deficientes, mas 

não entendem muito de trabalho em empresa. As ONG‟s desenvolvem o trabalho 

protegido, mas não em empresa. Pergunta da entrevistadora: Essa questão das cotas de 

aprendizagem, aprendizagem para as pessoas com deficiência, para preencher as cotas da 

Lei de Cotas. Mas então, vão acumular as cotas? Não, não, não, isso é um ponto 

primordial, é uma pergunta muito perspicaz sua. É aprendiz primeiro. Eu estou propondo 

contrato de aprendizagem como uma fase preambular, pré-contratual. Pergunta da 

entrevistadora: Não poderia ser um contrato de experiência? Não, porque no contrato de 

aprendizagem você tem a dinâmica da teoria combinada com a prática, você pode colocar 

o pessoal da APAE dentro da empresa. A APAE vai monitorar, vai acompanhar o 

momento em que o menino (muitas vezes, adulto) está aprendendo fora da empresa com o 

momento em que ele está dentro da empresa. Então, o contrato de aprendizagem é muito 

interessante, primeiro porque formalmente ele possibilita esse convênio entre ONG‟s, 
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sistema „S‟ e empresa ou diretamente entre empresa e ONG‟s. Por que não se combinam as 

cotas? Porque são cotas distintas, porque o contrato de aprendizagem é um contrato 

especial, assim diz o artigo 428 da CLT. Eu trabalhei muito tempo com a questão do 

menino, do trabalho infantil e tal. Eu trabalhei o artigo 428 e o artigo 433, eu ajudei a 

escrever. Então assim, o que é o contrato de aprendizagem? É um contrato especial de 

trabalho em que se combinam tarefas teóricas e práticas em um processo em que se somam 

tarefas de complexidade cada vez maior, com a finalidade de profissionalização. Então, 

essa é a finalidade do contrato de aprendizagem. O que nós vamos fazer? As empresas que 

devem contratar pessoas com deficiência também devem ter aprendizes. Enquanto eles 

estiverem aprendendo, essas pessoas com deficiência vão valer apenas para a cota de 

aprendizes e a gente não vai multar, não vai processar. Então, com o tempo, a empresa 

profissionaliza lá dentro, de acordo com a demanda dela. Tem a validade determinada 

porque o contrato tem no máximo dois anos, nós vamos estabelecer de seis meses, três 

meses, caso a caso. Então, o contrato é de prazo determinado, escrito. Sim, nós vamos 

estabelecer um termo de ajuste de conduta em que o sistema „S‟ participa, a empresa 

participa, a ONG participa. Bem, outra informação importante é sobre a Nova Lei de 

Estágio (11.788/08), que estabelece que o contrato de estágio para pessoa com deficiência 

pode ser pactuado sem prazo, o que me parece inconstitucional, por ofensa ao artigo 7º, 

inciso XXXI, da CF/88. Eu propus ao governo e ele aceitou a ideia de revogar essa 

questão. Veja só, a Lei de Cotas só passou a viger em 2000, embora ela seja uma lei de 

1991, ela só foi regulamentada em 2000. Nós estamos trabalhando com essa história há 8 

anos, com todos os tipos de deficiência, então, a gente está adquirindo know how. O que 

você tem que ter claro é o seguinte, é uma lei que não foi ainda efetivada, mas que deve 

permanecer como diretriz, como norma. E o Estado e as empresas devem estabelecer 

políticas de médio e longo prazo. Por exemplo, na Europa eles já estão fazendo essas 

flexibilizações, na Itália, na França. Mas, na Europa essas leis vigem há quarenta anos, eles 

chegaram em um top de empregabilidade ao qual nós estamos muito longe de chegar. 

Então, os europeus já começaram falar: „-Bom, quando a empresa não pode mesmo, paga 

uma bolsa e tal.‟ Porque outras vão empregar. Só eles esgotaram todos os caminhos. O 

governo do Brasil resolveu adotar o contrato de aprendizagem como estratégia para 

efetivar a Lei de Cotas. Agora, eu não sei, no fundo eu não sei, se as da pessoa com 

deficiência realmente querem abdicar do assistencialismo, isso é uma coisa que me 

preocupa. Ninguém pode obrigá-las a trabalhar, é o princípio da liberdade do trabalho. Só 

que se a pessoa com deficiência não quiser trabalhar e preferir ficar recebendo o benefício, 
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ela vai continuar como um cidadão de segunda categoria. Porque na verdade ela recebe do 

Estado um benefício sem contrapartida contributiva e não assume os seus compromissos, e 

o Estado também deixa efetivamente de desenvolver uma política de cidadania. Eu não 

acho que um cidadão que é assistido é um cidadão pleno. Ele é um sujeito da assistência 

social, mas não é um cidadão pleno, não exerce trabalho, não exerce sexualidade, não 

exerce coisa nenhuma, ele recebe um salário para não incomodar, essa que é a verdade. 

Ninguém pode obrigar uma pessoa a trabalhar e deixar de ganhar o benefício. É evidente! 

Isso só a história vai dizer, dizer se as pessoas com deficiência realmente querem, se as 

famílias das pessoas com deficiência mental realmente querem, não sei. E também, sobre 

essa questão toda, a gente está em um momento em que nem a fiscalização é ampla. Desde 

a década passada, o Ministério do Trabalho está sendo desaparelhado e até hoje também 

não municiou o sistema de Estado com auditores fiscais em número suficiente, não há 

procuradores do trabalho em número suficiente. Nós estamos superando, no Brasil, o 

neoliberalismo, em que se empregava o fim do Estado. Eu vi uma entrevista outro dia do 

Bresser na Folha, em que ele disse do fracasso do neoliberalismo. Primeiro, porque os 

países que o adotaram não foram bem sucedidos. Segundo, porque a guerra do Iraque 

gerou uma crise, a crise da hipoteca nos Estados Unidos e etc, que gerou necessariamente 

uma intervenção do Estado, portanto, a ideia de que o mercado se auto-regula é um mito. 

Demonstrou historicamente ser mitológica e já faliu, já quebrou. E terceiro, que na verdade 

é necessário o redimensionamento das coisas. É o que o Comparato disse, nós estamos 

agora no seguinte embate: Direitos Humanos versus mercado. Não se iludam, porque o 

mercado não tem lógica de Direitos Humanos e é só o Estado que vai quebrar isso. Eu acho 

que é necessário se fazer uma política consciente. Nós vamos ter que trabalhar 

permanentemente com o apoio do Estado, da empresa e do terceiro setor, eu defendo muito 

essa ideia, quase ideologicamente. Eu acho que a lógica do mercado pode ser possível.  A 

ideia da interdição parcial vai ajudar muito e o artigo 12 da Convenção da ONU, que faz 

parte da Constituição do Brasil hoje, milita a favor da interdição parcial em uma leitura 

positiva do novo Código Civil. Quer dizer, o juiz só vai poder interditar a pessoa com 

deficiência na medida em que ela não compreenda o ato jurídico; na medida em que ela o 

compreenda, o ato deve ser validado. E quem vai avaliar isso é uma rede de profissionais 

multidisciplinar. É o que fala o artigo 12, rede de apoio. Isso muda todo o viés. Você, no 

seu trabalho, vai ter que enfocar como fica o Direito Constitucional do Brasil após a 

Convenção da ONU. E o artigo 12 é uma virada radical. Na verdade, o Código Civil 

corporificou a ideia da interdição parcial, compatibilizando-se com o artigo 12 da 
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Convenção. Só que a interdição parcial no Brasil, como ela tem sido aplicada pelo 

Judiciário, ainda vai no paradigma inverso, ou seja, primeiro a pessoa com deficiência é 

incapaz, depois a gente vai ver o que ele pode fazer.  Quer dizer, os pais vão ter que largar 

o paternalismo protetivo excessivo, as empresas vão ter que quebrar o tabu. Nós estamos 

falando de coisas para mudar o mundo, isso não é assim, não vai mudar amanhã, eu nem 

sei se vai dar certo, a gente fala no que a gente acredita, mas eu não sei se vai dar certo. 

Sinceramente tem hora que eu vacilo, porque eu não sei se as famílias vão querer, se as 

pessoas vão querer, enfim, isso tudo é uma incerteza. Agora, inegavelmente, há certeza de 

propósito. Agora você passa a ter direito de escolha. Você quer trabalhar ou não? Você 

pode, mas você quer? Você quer a diversidade ou você não quer a diversidade?” 

 

C.3. Dra. Linamara Rizzo Battistella (Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência) 

 

“O conceito de deficiência intelectual é um conceito que está ficando cada vez mais difícil. 

Porque você hoje entende que a pessoa não aprende ou não se desenvolve de uma maneira, 

mas depois ela supera aquela dificuldade e ela pode ter um tempo maior para aprender e 

executar determinadas tarefas, mas o resultado final acaba sendo muito bom. Como já é 

difícil você conceituar. Quando você pega esse indivíduo e pensa em termos de mercado 

de trabalho, a gente imagina logo a complexidade das funções, de comando, decisões que 

implicam às vezes até na sobrevivência da própria empresa. Mas, isso é exceção, a grande 

maioria das tarefas de uma empresa tem um certo grau de repetitividade e de falta de 

criatividade que, inclusive, induziu no passado a um famoso estudo, que foi o estudo de 

Christophe Dejours, que falava sobre saúde e trabalho. E vendo que a monotonia da 

repetição, a monotonia da tarefa, gerava um stress mental e uma falta de interesse, uma 

falta de entusiasmo, que muitas vezes levava o indivíduo adequado, de características 

muito claras de alterações psico-afetivas e afastamento ao trabalho. Veja que interessante 

como o mundo é completo e somos nós que, na verdade, não enxergamos as 

oportunidades. Na questão da repetição, da monotonia, a deficiência intelectual se coloca 

muito bem, aliás, ela precisa disso, ela precisa de ambientes com menos estímulos com a 

possibilidade de repetir muitas vezes a mesma tarefa, sem ter a necessidade de criar ou de 

tomar decisões. Ela não tem um stress frente a um número enorme de repetições, ela 

poderia passar horas colando, por exemplo, sites da Internet, se você dissesse a ela que 

todos os sites que estivessem selecionados com a palavra „viagens‟, ela deveria estar 

colocando dentro de uma pasta, ela certamente faria isso com a maior facilidade. Ao 
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contrário do que a gente imagina, a deficiência mental tem uma boa facilidade com as 

questões que envolvem hoje o meio do computador, a web, certamente não para fazer 

cálculos, certamente não para fazer grandes pesquisas. Mas, que conseguem com muita 

facilidade entender o mecanismo de ligar o computador, abrir a Internet e até fazer algum 

tipo de seleção. É a mesma lógica do indivíduo que vai fazer pacotes também, empacotar 

dentro de uma lógica contínua, ele vai pegar um material que está em cima do caixa, vai 

colocar dentro do pacote ou do saco do supermercado e vai entregar para a pessoa, vai 

acompanhar até o estacionamento. Não se exige uma grande capacidade de decisão, nem 

um raciocínio numérico, muito menos a inteligência criativa. Existe uma série de tarefas e 

nós estamos lembrando duas, no cotidiano dessas pessoas, que poderiam sim ser 

desenvolvidas pelas pessoas com deficiência intelectual. Às vezes a gente se surpreende 

com a dificuldade que a pessoa tem para chegar até o trabalho e isso é uma realidade. 

Porque a rua oferece todos os dias muitas novidades, muitos abalos, atravessar a rua, 

enfrentar às vezes uma condução, ônibus que muda de trajeto ou um estranho que se 

aproxima. Então, às vezes o chegar ao trabalho é um desafio maior do que realizar a tarefa 

do trabalho. A gente deveria ter uma forma de superar esse obstáculo, ter um meio de 

transporte assistido, que pudesse efetivamente deixar essa pessoa com segurança na porta 

do seu emprego. No emprego, no trabalho, seja em uma indústria, em uma fábrica, ela vai 

aprender essa rotina e vai desenvolver muito bem. Existem várias experiências no mundo 

mostrando controle de qualidade nas pinturas de funilaria com pessoas com deficiência 

mental, empacotadores, atendentes de locais como museus, bilheterias de assistências 

culturais, onde você tem um preço único, a pessoa tem que emitir um bilhete e receber o 

dinheiro e eles conseguem, inclusive, aprender a fazer pequenas operações. Atualmente, 

nós todos os dias nos deparamos com um número considerável de pessoas com 

rebaixamento intelectual, mas que superaram por conta do estímulo e de uma família com 

uma boa capacidade de articular, superaram isso e estão hoje incluídos. E não são 

brilhantes na criação, não são brilhantes nos raciocínios numéricos e nos raciocínios 

conceituais, mas certamente são muito felizes no desenvolvimento das suas tarefas, alguns 

até tem habilidade de raciocínio específica. O que eu entendo hoje é que cada vez mais a 

gente tem a oportunidade de expor crianças com deficiência intelectual à uma vida muito 

ativa e a provocações intelectuais. Você põe na escola tão cedo quanto você poria uma 

outra criança, você estimula com filmes, com brincadeiras, ao contrário do que se fazia no 

passado, onde a gente mantinha essas crianças estritamente tuteladas, hoje a gente expõe. E 

eu entendo que o ser humano foi talhado, foi pensado para ser exposto a muitas situações. 
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Então, certamente quanto mais eu expuser a situações, naturalmente com segurança, mas a 

situações novas que permitam ele fazer alguma aquisição, ainda que fragmentada, em 

menor escala ou precisando até de mais tempo, melhor vai ser o rendimento. E como 

qualquer pessoa, você tem um período melhor de desenvolvimento, o melhor período de 

desenvolvimento de uma criança com deficiência intelectual é exatamente aquela fase da 

primeira infância. Às vezes, é o momento em que a mãe está tão envolvida com os 

cuidados da saúde, que muitas vezes esquece de proporcionar para essa criança uma vida 

ativa. Na média das pessoas com deficiência mental a gente consegue sim, um bom 

desenvolvimento e uma qualificação adequada à sua expectativa. Agora, a expectativa 

dessa pessoa com deficiência mental nem sempre é a expectativa da família e é esse um 

outro aspecto, a família está esperando mais e ele está feliz com aquilo. É também uma das 

coisas que a gente pergunta dentro da avaliação de clima organizacional, é se a pessoa está 

feliz na tarefa dela. Se ela está feliz, o que ela tinha ambição para ganhar era aquilo, a 

gente tem até que pensar que a pessoa precisa e quer ser promovida, quer modificar a sua 

posição. Então, é esse respeito às particularidades da pessoa com deficiência intelectual 

que a gente deve ter. Mas, claro que a opção de crescimento profissional tem que existir e 

ela só não vai ser usada se realmente a gente entender que a pessoa chegou no seu estágio e 

está feliz com aquela situação. Se ela estiver no estágio máximo e apesar disso não estiver 

feliz, a gente precisa continuar investindo, tentar buscar formas de encontrar caminhos 

dentro daquele cérebro que ainda privilegie o aprendizado. O aprendizado, isso está 

comprovado, ele não acaba nunca, ele pode diminuir na velocidade, pode até ser um 

aprendizado menos útil, menos aplicado, mas ele sempre vai existir. Existe dentro dessa 

gama muito ampla de pessoas com deficiência intelectual aqueles efetivamente mais 

graves que, por razões às vezes até estruturais, não foram atendidos adequadamente. Então, 

tem maior dificuldade na comunicação, no controle da salivação, na forma de se relacionar 

com o meio ambiente e certamente essas crianças, quando adultos, terão maiores 

dificuldades no ingresso no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, poderão e estarão 

muito bem alinhados com atividades até rentáveis, até com geração de renda, mas que não 

exijam essa rotina de se apresentar num local, de cumprir um horário. Talvez atividades 

mais livres, atividades que envolvam um maior grau de habilidade manual, o artesanato, e 

que eles possam de alguma maneira se colocar dentro de um trabalho domiciliar, um 

trabalho de geração de renda. Mas, para pensar na Lei de Cotas, realmente é um individuo 

que consegue estar dentro do ambiente de trabalho. E existem algumas experiências de 

sucesso, que são muito conhecidas nos Estados Unidos, nas quais você tem pessoas que 
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são chamadas gerentes de trabalho, que até ajudam pessoas a desenvolverem as suas 

tarefas. E fazem isso durante um tempo até que essa pessoa consiga fazer pelo menos parte 

da sua tarefa sozinha. É emprego apoiado. E a pergunta é sempre:       „-Mas, você vai ter 

duas pessoas trabalhando para fazer a mesma função?‟ Mas, às vezes, é melhor você ter 

duas pessoas desenvolvendo a mesma função, do que você ter duas pessoas recebendo 

ajuda do Estado. A grande questão é que o trabalho também evita que a pessoa adoeça, o 

trabalho começa a desenvolver uma outra esfera de relacionamento que te coloca em 

contato de verdade com o mundo. Então, mesmo quando você tem um emprego apoiado, 

ainda é útil para a sociedade. O que está faltando é talvez a gente ensinar para a sociedade 

que é melhor a gente pagar por esse indivíduo estar trabalhando, do que pagar pela doença 

desse indivíduo, porque certamente nós vamos pagar, sempre será a sociedade, porque o 

mundo é assim, é uma grande cooperativa. E se nós não soubermos de que maneira nós 

vamos aplicar o nosso recurso, e eu tenho convicção que o melhor recurso ainda é o 

indivíduo trabalhando, ainda que no emprego apoiado, nós vamos acabar exaurindo as 

nossas reservas. Então, pagar é uma coisa que nós não vamos escapar, ou nós vamos pagar 

pelo emprego apoiado ou nós vamos pagar pela questão do indivíduo com deficiência que 

adoeceu pela falta de pertencer a um grupo, de se sentir parte de uma sociedade. 

Especificamente sobre a Secretaria, toda vez que a gente está falando de trabalho, nós 

temos um programa enorme desenvolvido com a Secretaria de Relações do Trabalho e 

também desenvolvido com algumas organizações, nós não separamos por deficiência. Nós 

entendemos que as pessoas chegam, têm uma deficiência, serão expostas a diferentes 

ações, até que elas encontrem uma que lhes dê prazer, como qualquer processo de ingresso 

e de crescimento profissional. E a partir daí você é qualificado. Se é deficiência física, 

mental ou visual, isso tem que ser irrelevante, quer dizer, ele tem a dificuldade e eu tenho 

que superar. Se não consegue usar o computador, eu vou dar o virtual visual. Não escuta, 

nós vamos fazer a comunicação através da Língua Brasileira de Sinais, da linguagem. Se 

ele tem uma deficiência intelectual, talvez a gente precise de mais tempo para elaborar 

aquela tarefa. Não importa a questão da deficiência, o que importa é que você tem sempre 

uma forma de contornar, ajustar e transformar aquela pessoa em uma pessoa produtiva. E 

incluir.” 
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C.4. Dr. Renato Corrêa Baena (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência) 

 

“Bom, apesar de o Estado brasileiro incentivar as políticas públicas para a inclusão da 

pessoa com deficiência, a gente constata realmente que existe uma grande dificuldade para 

se fazer a mesma conquista que fizeram com outras deficiências com a deficiência 

intelectual. A princípio, a gente pode analisar que seria até mais fácil incluir as pessoas 

com deficiência intelectual. Que, na verdade, elas não precisam de grandes modificações 

no ambiente, elas precisam basicamente de vencer as barreiras atitudinais. Então, à 

primeira vista, elas não dependeriam de mudanças do transporte público, muitas vezes, 

lógico que a gente está falando de uma gama grande de problemas de deficiência 

intelectual, mas por um grande contingente que também não recebe nenhum tipo de 

solução, a gente vê que não é o problema do transporte, não é o problema da arquitetura do 

local, não é a falta de tecnologia assistiva, tudo que, na verdade, envolve investimentos. 

Então, a gente vê que é mais uma mudança da cultura do que uma preparação específica 

que muitas vezes falta. E eu diria que na grande maioria das vezes é a cultura de 

relacionamento, isso que eu vejo de fato. Eu vejo que até em grandes empresas, que tem 

todo tipo, toda sorte de funções e de cargos para serem completados, a gente vê que tem 

muitos cargos que poderiam ser facilmente completados por uma pessoa com deficiência 

intelectual, mas isso não acontece. Então, não acontece devido a essa barreira atitudinal das 

pessoas. Então, primeiro, vão desde medos, a barreira atitudinal é feita desde medos 

totalmente desproporcionais, até medo de contágio. Ou então um despreparo que 

dependeria de um aprofundamento maior dos recursos humanos das empresas e de um 

alinhamento melhor das necessidades para completar o processo de trabalho. Então, muitas 

vezes, a gente vê que o processo de seleção é um processo com objetivos inflados, ele pede 

muitas qualificações que não são proporcionais e isso acaba excluindo muito. E outras 

vezes, também, a gente não constitui o cargo e as funções de forma a poder incluir todas as 

pessoas. A divisão das atividades dentro das funções para a criação dos cargos, muitas 

vezes é o motivo também, aí é uma barreira sistêmica de como a pessoa pode ficar fora. 

Então, o que eu vejo nos RH‟s, são muitas barreiras sistêmicas dentro das empresas. Têm 

barreiras sistêmicas, essas barreiras sistêmicas e as barreiras atitudinais, querendo sempre 

evitar que uma pessoa com uma limitação intelectual, sempre querendo ter as melhores 

pessoas com os melhores desempenhos, no caso intelectual, forma a grande barreira. Então 

eu acho que isso constitui a maior parte do problema da inclusão no trabalho da pessoa 

com deficiência intelectual. Nós também tivemos um processo, que a gente estudou 
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bastante aqui dentro da própria Secretaria, para tentar criar uma inclusão profissional e a 

gente sentiu também que um outro aspecto que a gente deixava muito a desejar, até a gente 

que se dizia especialista, a gente conhecia pouco de como é o comportamento da pessoa 

com deficiência intelectual. Então, não querendo estereotipar, mas assim, em vários 

comportamentos diferentes, mas em alguns, por exemplo, os que a gente teve mais 

experiência, eram pessoas que precisavam de rotinas estruturadas, processos bem 

delimitados e eles poderiam executar essas atividades até com muita eficácia, até melhor 

que muitas outras pessoas que não têm deficiência intelectual. Mas a gente não conseguia 

montar o processo de trabalho dessa forma. Quer dizer, a gente não conseguia rotinizar. 

Então essa é outra questão que eu vejo nos trabalhos, em muitos ambientes de trabalho 

você precisa conseguir rotinizar. Então se você não tem planejamento, rotinas e vários 

outros elementos importantes para criar um ambiente que facilite essa inclusão, você 

também vai estar descartando um bom contingente das pessoas dessa força de trabalho, 

pessoas com deficiência intelectual. Então, essas questões de um desconhecimento do 

comportamento do indivíduo, a falta de estruturação dos processos de trabalho, a falta de 

sensibilidade do RH de organizar a força de trabalho para a diversidade humana são três 

principais questões que existem. Então eu diria que esses são os quatro fatores principais 

que a gente vê que formaram essas barreiras. Uma outra barreira que eu tenho que dizer 

também que existe hoje, nós temos um processo e uma realidade para a reabilitação da 

pessoa, não sei se é o caso de falar reabilitação da pessoa com deficiência intelectual. Mas, 

para a educação da pessoa com deficiência intelectual, a gente vem de uma conjuntura 

ainda que detém um tipo de assistência muito paternalista, isso impede muito a autonomia 

das pessoas com deficiência intelectual também. Então não pela deficiência intelectual, 

mas pela experiência educacional que tiveram, muitos oriundos dessas instituições também 

têm dificuldade para ingressar no trabalho e ter uma vida mais autônoma. Então isso é uma 

coisa que eu acho que aos poucos a sociedade brasileira está se transformando. A gente não 

aceita mais um lugar que seja praticamente um depósito de pessoas, onde a educação seja 

muito limitante, não seja igual e tão desafiadora como seja para qualquer um. E que por 

isso, então, não cria as funções de autonomia. Autonomia que onde vai ser sentida? É 

justamente quando você tiver que ter as interações maiores com a sociedade e com todo 

mundo. Então o próprio isolamento daquela pessoa, a falta de familiaridade com o meio 

que no futuro ela vai ter que se incluir, então ela fica anos em uma instituição isolada, 

muitas vezes aprendendo basicamente habilidades manuais, muito mais do que intelectuais. 

E ela acaba ficando muitos anos assim, e com isso prejudicando muito a questão da 
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autonomia e da convivência no futuro que vai ser obrigatória dentro do ambiente de 

trabalho. Então acho que esse também é outro fator que contribui, contribui bastante. 

Então, aos poucos, nós estamos entendendo e algumas das instituições estão entendendo 

que isso tem que ficar mais aberto, preparar a criança, o jovem desde o começo para a 

convivência no meio, aceitar o limite e o desafio. E ao mesmo tempo que essa criança 

estaria se transformando, ela estaria também ajudando a transformar o meio que um dia vai 

aceitá-la também. Então isso era muito importante ocorrer, e a gente vem de uma tradição 

de exclusão, de escolas especiais e tudo mais. Então acho que agora que a gente começa a 

ter uma abertura nas escolas especiais, começa a ter educação inclusiva, então a gente 

começa a facilitar para que um dia esse processo da inclusão no trabalho conquiste um 

novo ícone. Uma nova, um objetivo maior. Então essa é uma transformação da sociedade 

como um todo e vai demorar, esse é um dos motivos, talvez esse seja o motivo mais 

importante de todos, seja o motivo que mais acabe impedindo que tenha uma inclusão 

maior na empresa já, que a gente possa daí na Lei de Cotas fazer uma grande diferença. 

Então, eu acho que esses são os motivos principais que eu vejo que acabam criando e 

perpetuando essa exclusão. Acho que, também, muitas pessoas não percebem que as 

limitações de uma pessoa com deficiência intelectual não são homogêneas. Então para 

algumas coisas a pessoa amadurece muito, para outras nem tanto. Isso é muito importante 

ser percebido, ser explorada toda a potencialidade pelos educadores de criar um 

crescimento o mais homogêneo possível, mas ao mesmo tempo conscientizar bastante a 

família, a pessoa de qual o perfil, em que cenário elas estariam melhor incluídas. E é uma 

dificuldade enorme fazer com que isso ainda seja percebido pelos Recursos Humanos das 

empresas, então essa é uma dificuldade muito grande. No início eu falei para você, parece 

que é a menor dificuldade, você não ter que mexer no transporte, na arquitetura do 

ambiente, em tecnologia assistiva, mas acaba que essas mudanças culturais são as mais 

difíceis de ser conquistadas. Esse tipo de limitação intelectual é a que mais depende da 

mudança cultural, de cair a barreira atitudinal, então por isso que eu acredito que ela seja 

mais diferente, é mais difícil mesmo. Porque, muitas vezes, a gente vê um ambiente de 

trabalho que você vê que nem mudou a barreira atitudinal, mas por força só da lei, de tirar 

os obstáculos arquitetônicos, pessoas com deficiência trabalham, aceitam o desafio e 

conseguem se impor. O que não seria possível para pessoas com deficiência intelectual. 

Então, a barreira atitudinal é muito mais importante do que uma barreira física. A física, 

como ela é muito objetiva, muito clara, mensurável, visível, é muito mais fácil de ser 

eliminada e combatida. Então, quanto a isso, eu acho que é muito mais simples de outras 
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deficiências conseguirem incluir. Aqui na Prefeitura, na Secretaria, tem duas frentes 

específicas para pessoas com deficiência intelectual. Uma que a gente faz é toda uma 

transformação que a chama de „Cultura de Acessibilidade‟. Na verdade, antigamente ela 

era muito focada na mudança arquitetônica. Na arquitetônica de forma a tirar a barreira 

física, mas uma visão muito pequena na finalização e na comunicação. E daí, eu acredito 

que em tudo hoje e mesmo na acessibilidade digital, a gente vê que às vezes a gente até 

confunde. Não é só acessibilidade, é a usabilidade que é importante. E usabilidade é fazer 

tudo ficar muito simples, com a simplificação dos processos e o que é importante para todo 

mundo, porque não é importante como eu abro a porta, mas é importante aonde eu vou 

entrar. Essas determinadas coisas do cotidiano não podem ficar complexas, elas tem que 

ser simples. Então, com isso, a gente tem uma outra visão sobre a comunicação que eu 

acho que favorece muito as pessoas que tem deficiência intelectual também. Então a 

questão não só da acessibilidade, mas da usabilidade dos ambientes, dos equipamentos e da 

própria comunicação, isso é fundamental. Então essa é uma visão que a gente começou a 

passar e criar uma cultura para a simplificação dos processos. Então, quando a gente dá 

aulas para os arquitetos, engenheiros na construção dos ambientes, é sempre no sentido da 

usabilidade dos locais. Agora, outra atividade que a gente faz que eu acho que é bastante 

específica, é um curso de sensibilização que a gente dá para profissionais de RH, 

mostrando inclusão de uma forma ampla, para todos, para todas as pessoas que precisam, 

que tenham alguma limitação. Então, esse curso vê aspectos das barreiras físicas, 

arquitetônicas, do mobiliário urbano, vê da tecnologia assistiva, vê questões da cultura de 

relacionamentos, mas mais do que tudo, ele é centrado em um conjunto de boas práticas 

que é passado para os profissionais de RH, para fazer um planejamento de RH, que vai 

justamente nesse sentido que eu falei para você. Então, a gente tem que entender o 

processo de trabalho da empresa, e daí dividir as atividades em funções e montar os cargos. 

E daí é importante que ele tenha uma releitura para fazer isso. E é importante também que 

dentro desse processo, esse processo todo vá direcionar várias fases das atividades do RH. 

Então, desde a seleção e recrutamento até a retenção da pessoa com deficiência no cargo, 

passando pela evolução no quadro funcional e tudo mais. Então é muito importante que se 

faça primeiro a divisão do trabalho para a diversidade humana, segundo que tenha todos os 

processos alinhados desde a seleção e recrutamento até a retenção da pessoa no trabalho. A 

retenção passa pela motivação, passa por toda uma política de princípios, passa por várias 

outras coisas, então isso que eu acho importante. E importante ver que às vezes eu estou 

tratando de um grupo, de um segmento que não responde da mesma forma que os outros 
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segmentos da sociedade. Então, eu vejo retenção hoje que é muito baseada em uma 

recompensa financeira, funcionaria menos, muito menos para pessoa com deficiência, e eu 

diria muito menos ainda para a deficiência intelectual. Às vezes a questão de pertencer a 

um grupo até com relações extratrabalho é muito mais importante na retenção e ajuda a ter 

uma recompensa maior na vida dessas pessoas, que usam daí a própria oportunidade do 

trabalho para ter uma vida mais completa em várias dimensões. Então a gente vê que tem 

que ter um olhar diferente para montar. Às vezes são coisas que nós mesmos já precisamos 

resgatar para todos, não só. Mas a pessoa com deficiência vai acabar mostrando para nós 

que a gente tem que montar, esse sistema é muito mais importante. Então acho que isso, 

esse sistema de valorização do ambiente interno é muito importante também, ele cria uma 

cultura de valor, de aceitação, de inclusão, reabilita não a pessoa, mas a empresa. Acaba 

reabilitando o próprio ambiente de trabalho. Então, é muito importante que essa visão do 

RH, dos Recursos Humanos, que os profissionais dos Recursos Humanos se voltem a 

valores novos, os valores que realmente reabilitam as empresas, retribuam o trabalho e 

com isso gerem um valor interno, mais do que externo. Lógico que isso gera até 

oportunidades de melhorar a imagem da empresa para fora, mas isso as empresas estão 

bastante conscientes. Acho que elas vêm fazendo cada vez mais, mas mais importante é 

fazer para a percepção interna, porque não só faz com que a empresa melhore os valores, 

ela consiga incluir melhor, mas eu acho que isso é um papel importante até para a 

produtividade, para todas as empresas. E para as pessoas que tem deficiência é muito 

melhor ainda, porque acho que esse é o caminho, é você estar incluído, trabalhando por 

uma missão de uma empresa, dentro de um papel que você agrega valor na realidade da 

sua empresa e dentro de uma cultura de valores maiores onde a empresa contribui de 

diversas formas para a sociedade, não só com os serviços ou produtos que ela produz, mas 

também com o valor que ela multiplica. Acho que isso é fundamental e é isso que acho que 

a gente precisa passar. O curso faz parte, na verdade, de um contexto maior. Esse contexto 

maior é um programa que a gente faz, agora a reabilitação física e profissional, e aí a gente 

faz também essa sensibilização e essa iniciação com as empresas. Então a gente cria um 

contexto maior de inclusão. Esse é um primeiro sistema de reabilitação que a gente está 

fazendo, que é mais voltada à deficiência física. Como um segundo objetivo a gente tem a 

deficiência intelectual, então a gente já viu algumas indústrias que têm alguns setores 

industriais que têm interesse até por ver muito valor na pessoa com deficiência intelectual e 

vê que cabe dentro de um contexto de trabalho. Como, por exemplo, as indústrias de 

hospitalidades, tanto os restaurantes, hotéis e eventos em geral. Eles acreditam que a 
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pessoa agregue muito. Então a gente percebeu que existe uma afinidade natural, então a 

gente vai agora focar para o ano que vem um centro de reabilitação que tente criar 

facilidades para que isso ocorra. Então, é aproximando o empresário, as escolas, as 

instituições, para que a gente consiga fazer uma melhor inclusão.” 

 

C.5. Dr. Frederico Antônio Gracia (Comissão de Direitos das Pessoas com 

Deficiência da OAB) 

 

“Bem, eu entendo que o tema não pode ser encarado nem com piedade, nem com caridade, 

muito menos com lágrima nos olhos, mas sim com políticas públicas efetivas, onde o 

Estado deve cumprir o arcabouço legislativo vigente na nação. O que eu tenho assistido, 

pelo menos nos últimos anos, é que os deficientes começaram a ter uma postura de maior 

reivindicação no cumprimento da legislação existente. Porque, quando eu tive poliomielite 

com dois anos de idade na década de 1960, o deficiente, que não é o meu caso, até porque 

eu sou filho de diretor de escola com professora, mas boa parte daqueles com quem eu 

convivi, na verdade sequer tinham direito à utopia. Assisti isso na década de 1960, na 

década de 1970 e na década de 1980, a partir de 1988 esse quadro começou a mudar. Até 

porque, na verdade, o que eu reparo na questão da segregação, o deficiente acaba sendo o 

último da escala, porque se indagar para qualquer pessoa se ela quer ter um filho 

deficiente, dificilmente ela responderá sim. Em todas as palestras que eu tive a 

oportunidade de fazer, eu faço essa indagação. Ou seja, quem quer ter um filho deficiente? 

E em todas elas há uma unanimidade em ninguém querer ter um filho deficiente. Então, 

entendo que, se nós conseguirmos fazer com que o deficiente seja incluído dentro do 

processo social que vai do trabalho ao lazer, a humanidade começa a mudar. Porque se cria 

um novo conceito de civilidade, nem é cidadania, é uma questão de civilidade. Portanto eu 

acho que todos nós deveríamos irmanar nessa luta de fazer com o que o deficiente participe 

cada vez mais dos atos da sociedade para que nós possamos ter um mundo melhor e um 

mundo mais tranquilo. Quanto à legislação vigente na nação, uma das mais importantes é a 

que diz respeito às cotas. Até porque muitos criticam em decorrência até do princípio da 

igualdade, mas se nós formos observar Rui Barbosa, no início do século passado, ele já 

defendia a igualdade com desigualdade. Ou seja, todos são iguais na medida da sua 

desigualdade. E quando ele dizia, ou quando ele exprimia esse conceito, ele dizia o 

seguinte, que jamais pode-se fazer com que qualquer ser humano que seja incluído, seja 

excluído do princípio da igualdade. Então, o que nós precisamos fazer é com que o 
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deficiente absorva esse conceito e vá buscar os seus direitos para que aí sim possamos ter 

uma sociedade mais equilibrada. Então, ter as cotas, que nada mais é do que a defesa do 

trabalho, é um dos grandes caminhos que nós devemos trilhar para que realmente tenhamos 

um país mais livre, um país mais justo. E antes seja observado o princípio da dignidade 

humana, esse é o grande objetivo de todos nós. Eu também analiso que essas questões de 

isenção do ICMS, do IPI, do IPVA, é também de suma importância. Não que isso venha a 

favorecer o deficiente, mas se o deficiente tem um certo status social, ele passa a ser 

melhor visto e ser até mais respeitado. Entendo que não é o caminho mais adequado, mas 

entendo sim que infelizmente é um mal necessário até para que isso venha aflorar a 

autoestima do deficiente. Então o que a gente tem observado é que a legislação em 

vigência atualmente, o que resta em termos de dificuldade nela é a aplicabilidade. E cito o 

caso da questão da acessibilidade, que só veio ser regulamentada através de um Decreto do 

Lula em 2004, e já havia a previsão, e o texto é de 1988. E a questão da acessibilidade, é 

bom que a gente observe uma coisa, ela não diz respeito somente ao deficiente. Ela diz 

respeito à mulher, principalmente à mulher grávida, ela diz respeito ao idoso, ela diz 

respeito à criança. Até porque, dentro do discurso da acessibilidade, existe um conceito de 

universalização do tema, se você for observar pelas suas andanças, pelos Estados Unidos, 

nos países da Europa, os países mais desenvolvidos da Ásia, há uma preocupação muito 

grande em relação à questão da acessibilidade, até mesmo em decorrência do processo de 

envelhecimento que essas populações estão vivendo. E o Brasil também não foge à regra, 

porque já há dados até do próprio IBGE, que a partir de 2030 não haverá mais reposição 

populacional no Brasil, portanto passaremos a ter uma população cada vez mais idosa e 

que, portanto, necessitará cada vez mais do chamado desenho universal. Então, as questões 

que envolvem o deficiente não dizem respeito somente a ele, mas se interligam com a 

questão do idoso, se interligam em alguns momentos até em relação à própria mulher, 

porque você há de convir comigo que é o exemplo daquela negra americana que resistiu ao 

racismo. E eu acho que essa resistência que ela apresentou em relação à segregação, nós 

também deveríamos apresentar em relação ao preconceito que há em relação à pessoa 

deficiente, por quê? Por que a questão do deficiente, você se tornar deficiente não depende 

de você, depende do que há eminentemente externo. Uma pessoa que esteja andando hoje 

aqui pode sair na rua, tomar um tiro e virar paraplégico e se tornar um deficiente. E a 

deficiência não tem idade, ela pode surgir a qualquer momento, por isso que nós temos que 

despertar com esse tema, que é um tema que deve atingir a todos, deve ser de suma 

importância e quando eu levei esse tema para dentro do Largo São Francisco, para que 
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fosse incluído na grade curricular uma matéria voltada para os deficientes, é para dar mais 

legitimidade para as pessoas que hoje buscam os seus direitos e muitas vezes não sabem 

onde se amparar. Então, o Largo São Francisco que sempre foi berço da democracia, que 

sempre teve em pauta os grandes temas nacionais, jamais poderia se furtar à luta dos 

deficientes. Apesar que da última vez que eu estive lá, eu vi que a questão da 

acessibilidade não vem sendo cumprida e que precisaria também sustentar esse tema lá 

dentro. Mas, de qualquer forma, é um passo que está sendo dado para que outras pessoas 

com formações técnicas de primeira qualidade também se preocupem. E quem sabe, daí 

também, a gente possa capilarizar para que outras faculdades também adotem dentro da 

sua grade curricular esse tema, que é um tema de suma importância para nós todos que 

somos humanos e que vivemos dentro de uma sociedade altamente imprevisível. A 

imprevisibilidade no sentido de que a qualquer momento eu posso me tornar um deficiente 

mesmo que a medicina com todo o seu desenvolvimento possa me dar uma qualidade de 

vida melhor, mas nunca vou deixar de, em decorrência desse acidente, de ser uma pessoa 

com deficiência. Além disso, eu gostaria também de colocar um tema que diz respeito à 

própria sociedade, que são as anomalias psíquicas. E isso nós temos observado que, em 

decorrência das drogas, elas vêm gerando uma quantidade infinita de jovens hoje com 

problemas mentais, e que infelizmente a família, muitas vezes, não dá a solução em 

decorrência das crises que são provocadas. Então, eu até defendo a figura do cuidador, que 

é o acompanhamento para aliviar as dores dessas famílias, que muitas vezes não sabem 

lidar com os surtos que acontecem. Então, esse é um sistema que também deveria ser 

trazido à pauta dentro da questão, ou dentro da causa do deficiente. Eu vejo que a solução 

da sociedade é compreender os deficientes, não como um ser que viva à margem da 

sociedade, mas como um ser que está incluído dentro da sociedade e que tem muito a 

oferecer a essa sociedade. Porque se nós formos visitar os deficientes da periferia desse 

Brasil é uma verdadeira tragédia. Porque existe a posição da família, existe a posição dos 

vizinhos, existe a posição da sociedade e existe até a posição do Estado em querer formar 

cidadãos. E a quantidade de deficientes situados abaixo da linha de pobreza chega a 80%, é 

um número altamente significativo. É um número que tem que ser pensado e esses 80% 

são brasileiros como qualquer outro. Então, nós não podemos fechar os olhos para essa 

realidade, que é uma realidade muito mais sofrida, de um vilipêndio muito maior do que a 

do negro, do que a da mulher, do que a dos GLBTS, e assim por diante. Então, nós 

precisamos hoje, a sociedade precisa ser mais organizada, as pessoas mais comprometidas 

com o bem estar social, caminharmos em sentido à periferia e resgatarmos esses brasileiros 
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que vivem um processo de sofrimento atroz. E isso não se faz com caridade, nem com 

piedade, mas se faz com políticas públicas efetivas, no sentido de se cumprir o arcabouço 

legislativo, no sentido de se legitimar a sociedade de que ela precisa através de medidas 

judiciais, principalmente fazer com que eles tenham pelo menos direito à utopia. Olha, a 

OAB conseguimos montar uma parceria com a FIESP, que foi de grande importância, que 

gerou um Guia, que hoje serve de parâmetro para o empresariado compreender a questão 

jurídica do deficiente. E até da importância dele em contratar pessoas com deficiência. 

Lançamos uma Cartilha, que se não me falha a memória, já está em quase 80 mil 

exemplares para conscientizar a sociedade como um todo de quais são os direitos das 

pessoas com deficiência e a importância delas dentro da sociedade. Lançamos um folder 

em parceria com a Associação de São José do Rio Preto que hoje é um verdadeiro 

fenômeno, que inclusive chegou a ser distribuído até nos pedágios de algumas estradas. 

Fizemos também um projeto dentro de Heliópolis, que apresentamos lá e que está em fase 

de execução, no sentido de que tenha o atendimento domiciliar aos deficientes, não tenha 

condições de se locomover. Esse projeto que ainda não foi implantado totalmente, porque 

nós estamos dependendo de um parecer da Defensoria Pública e que é de suma 

importância. Estamos brigando hoje para criar aqueles Comitês de Cidadania que estão 

previstos inclusive no Pacto de Tratado Internacional. Conseguimos montar inúmeras 

palestras e uma das mais significantes foi a que nós demos „voz às pessoas surdas‟. Pela 

primeira vez a Ordem promove uma palestra direcionada à questão da inclusão escolar 

voltada única e exclusivamente aos surdos. Fora isso, nós temos participado de inúmeros 

eventos, temos entrado na questão de debate, estamos pedindo que a Seccional de São 

Paulo juntamente com o Conselho Federal adotem algumas medidas de interesses difusos e 

coletivos, que eles mesmos nos propõem em defesa da grande massa de deficientes. Além 

disso, não se pode perder de vista, que é do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a 

defesa do Estado de Direito e do Estado Democrático, portanto quando a ordem apresenta 

todos os projetos, ela visa cumprir um mandamento estatutário. A única coisa que eu peço 

é que possamos fazer uma grande frente, não só em defesa do deficiente, mas em defesa 

das chamadas minorias, para que a gente possa construir um país que não viva mais de 

joelhos, um país que não dependa mais dos exemplos que vem de fora, mesmo que sejam 

bons exemplos. O que nós queremos fazer com essa grande frente é que a sociedade 

entenda que há uma periferia, que hoje vive sob a égide da ditadura do crime e que se nós 

não levarmos políticas públicas, se nós não levarmos os ramos mais organizados da 

sociedade, amanhã corremos o risco de sermos refém dessa nossa missão.” 
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C.6. Sra. Mina Regen (Conselho Científico da APAE) 

 

“Antigamente era chamada de deficiência mental. Hoje em dia a gente chama de 

deficiência intelectual, por quê? Para não confundir com doença mental, em primeiro 

lugar, que são coisas bem diferentes. E, na verdade, antigamente se media a deficiência 

mental, como se chamava antigamente, por níveis, hoje em dia não, hoje em dia quando se 

fala em inclusão, a gente fala em apoios. Qual o tipo de apoio e a quantidade de apoio que 

a pessoa precisa? E aí tem toda uma nova nomenclatura, que eu posso até te mandar por 

escrito isso aí, são termos novos, diferentes, e que falam muito mais da desvantagem. Quer 

dizer, a pessoa pode nascer com uma certa capacidade, se ela não tiver estímulos desde 

criança, se ela não tiver os atendimentos de que ela necessita, se ela não conviver em 

sociedade, não tiver modelos diferentes, quer dizer, for criada isoladamente em ambientes 

segregados, ela vai render abaixo do que ela poderia, pela falta de oportunidades de ter 

outras vivências. Então, antigamente, se punha pessoas com 13, 14 anos: „-Ah! Tem idade 

mental de três, quatro anos.‟ Aí botava um grandão com um pequenininho, que não tem 

nada a ver. Ele pode ter 13, 14 anos, mas ele tem que conviver com crianças e adolescentes 

dessa faixa etária e não com os pequenininhos, porque ele já tem outra forma de pensar. 

Mas isso é preciso que desde pequeno ele vá acompanhando a faixa etária dele, por isso 

que hoje em dia não se fala mais em nível mental, mas em idade cronológica e vai se 

colocando as crianças com deficiência intelectual junto com as crianças da idade dele, a 

mesma idade. Então, essa é a grande bandeira da inclusão. E é lógico que a gente está 

tendo muita dificuldade na empregabilidade, por exemplo, quando a empresa exige um alto 

nível intelectual ou de estudo, de formação, digamos, de informação, é lógico que ele não é 

capaz de preencher essa vaga. Mas, eu tive, por exemplo, uma época que eu trabalhei com 

empregabilidade da pessoa com deficiência intelectual, com qualquer tipo de deficiência na 

verdade, e uma grande empresa internacional de consultoria queria por que queria uma 

pessoa com síndrome de Down, cismaram que tinha que ser síndrome de Down. Está na 

moda, não é? Tudo é uma questão de moda. E eu comecei a ver, a procurar, e encontrei um 

rapazinho, com seus 15 anos, 14 para 15 anos, que estava em uma escola comum, nunca 

passou por nenhum treinamento em relação a emprego, nem nada. E resolvi levar ele e um 

outro com síndrome de Down também, mas bem mais velho, que eu já conheço há muitos 

anos, que já trabalhou, inclusive, nove anos registrado na Monark, montando peças de 

bicicleta. E ele é muito desenvolvido, a mãe dele era uma pessoa estrangeira, então ele 

falava também outras línguas e a mãe morreu e até uma colega minha é tutora dele 
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atualmente. E levei os dois e escolheram o jovem e ele, durante a entrevista, tinha assim, 

umas sete ou oito pessoas da empresa e a senhora que estava interessada em ter a pessoa 

com síndrome de Down trabalhando com ela adorou o menino de 14, 15 anos, e foi muito 

interessante as perguntas que ele fez. Ele disse assim: „-Você é muito brava?‟ Aí eles 

deram risada, lógico. E ele disse assim: „-Se eu errar, você vai brigar comigo?‟ Ou seja, 

ele estava com medo da situação nova, ele sabia que iam requerer coisas que ele não sabia 

e ele perguntou: „-Você vai me ensinar tudo?‟ Então, sabe, primeiro, ele era filho de uma 

família de classe média, estava em uma escola boa, regular. Ele estava matriculado no 

período diurno, a empresa contratou-o por meio período, até que ele terminasse o ano, no 

ano seguinte ele ia passar para o período noturno e ia ficar o dia todo trabalhando. Então 

veja, antigamente se pensava: „-Ah! Tem que se ter muitos anos de treinamento.‟ Era o que 

se falava: treinamento! „-Até que ele seja capaz de um dia arrumar um emprego.‟ Educado, 

treinado, todas aquelas classificações antigas. E hoje em dia a gente pensa assim: „-Que 

tipo de apoios ele precisa? O que a empresa vai precisar propiciar para que ele possa se 

adequar da melhor forma e desde que sejam tarefas que ele consiga executar.‟ Então, por 

isso que a gente diz que depende da quantidade de apoios que a pessoa precisa e não o 

nível mental. Sobre a qualificação profissional, se você pensar bem, por mais cursos que 

você faça em qualquer lugar, você vai aprender mesmo é lá, fazendo. Você faz faculdade, 

você aprende muita coisa na faculdade? Você vai aprender no estágio. Eu aprendi serviço 

social no estágio. Então, o fazer, a tarefa, você aprende fazendo. Então, eu acho que o 

grande lance da inclusão é esse de colocar a pessoa na situação, com uma pessoa junto. É o 

emprego apoiado, exatamente. Então, para isso ele não precisa ficar três, quatro, cinco anos 

dentro de um ambiente segregado. Não precisa de uma oficina obrigada, está certo? Ele 

pode, tendo uma certa escolaridade ou até não tendo escolaridade, ele pode não ter 

escolaridade, mas adorar plantas, entendeu? Agora, se põe ele junto com um jardineiro, te 

garanto que ele vai aprender a fazer tudo que um jardineiro faz. Quantos rapazes eu atendi 

no ambulatório da APAE que queriam porque queriam trabalhar em mecânica de carros, 

adoravam carros, rapazes, certo? Não queriam ficar fazendo rodízio de cortina ou tampa de 

garrafa de whisky, repetidamente o tempo todo aquilo lá. E eu tinha que dizer que não, 

porque naquela época (década de 1970, 1980) não se falava em inclusão. Quando se fala 

em qualificação da pessoa com deficiência intelectual, o discurso é, muitas vezes: „-Não, 

mas não tem como.‟ Esse é o discurso: “-Não tem nem como.” Pois é, mas sabe o que 

acontece? A gente não pode dizer até que ponto a pessoa com deficiência intelectual pode 

se desenvolver, você tem que dar oportunidade. Eu tive caso, por exemplo, naquela época 
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eu trabalhava, eu era chefe do setor de estimulação precoce da APAE, quando a criança 

completava seis anos ela ia para o setor educacional. No setor educacional, o simples fato 

de ela ter a síndrome de Down, que era 90% da nossa população, ela ia direto para a classe 

de treinados, que era a classificação antiga, nem se dava a chance de ver se a criança 

conseguiria aprender se alfabetizar. Aí uma mãe, que era uma professora, chegou uma vez 

para mim chorando, já no meio do ano seguinte: „-Ai, Dona Mina, eu tenho certeza que o 

meu filho consegue se alfabetizar. Eu fico escrevendo na máquina de escrever...‟ Naquele 

tempo eram aquelas máquinas mesmo, de apertar teclinha. „-E ele fica do meu lado 

interessado, ele pergunta que letra é.‟ Eu falei: „-Muito simples, você não é professora? 

Alfabetize ele pela máquina de escrever, que é o interesse dele.‟ Terminaram as férias de 

julho, em agosto ela veio falar comigo que ela tinha alfabetizado o filho dela. Então, você 

não pode cercear as oportunidades, você não pode impedir que a criança mostre aquilo do 

que ela é capaz. E esse é o grande problema das pessoas com deficiência intelectual, não se 

acredita na possibilidade, não se dá chance, eles acabam ficando em casa sem ocupação, 

desenvolvem quadros psiquiátricos associados, quadros psicóticos. Eu tive um caso 

terrível, de o garoto arrancar tufos de cabelo e que depois eu tive uma conversa com a mãe, 

porque ela não estava mais na APAE e nem eu, eu já tinha saído. E um dia ela me telefona 

para perguntar como é que eu estava, eu falei: „-Suzana, você não me ligou para saber 

como é que eu estou. O que está acontecendo?‟ Ela se pôs a chorar do outro lado. Eu falei: 

„-Aonde você mora?‟ Ela me deu o endereço e eu fui até lá, era ali perto da Santa Casa, 

atrás da Santa Casa. Ela, uma deficiente física, hoje em dia ela está em uma cadeira de 

rodas, o marido deficiente físico no braço, os dois se conheceram na reabilitação da Santa 

Casa, primeiro e único filho com síndrome de Down. Cheguei lá, vi aquela situação, fiquei 

aterrorizada, o menino dentro do quarto, falando com a parede, arrancando tufos de cabelo, 

desesperado. Ela sem poder andar com firmeza, porque naquela época ela ainda usava 

bengala, não queria sair com ele, porque ela tinha medo que ele saísse correndo e ela não 

conseguisse alcançá-lo e ele atravessasse uma rua e acontecesse alguma coisa pior. 

Conclusão, a primeira coisa, psiquiatria, ela conhecia muita gente lá da Santa Casa, direto à 

psiquiatria da Santa Casa, medicaram. Encaminhei ele para uma psicóloga espetacular. Ela 

atendeu o menino, atendeu a família, menino não, que ele já era um rapaz e encaminhou-o 

para ele ter aulas de pintura. Por quê? Porque ele tinha um interior tão rico, que ele não 

conseguia se expressar e ele começou a pintar quadros. Gente! Ele pinta quadros 

maravilhosos. Ele fez a capa de um livro, é um quadro dele, e há dois meses atrás a mãe 

dele me surpreendeu e me deu de presente o quadro que é a capa do livro, emoldurado. Até 
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hoje a gente tem amizade, volta e meia eu estou lá e ele agora está na escola de natação, ele 

vai com a mãe, ela também estuda, então eles vão juntos e tem aula de natação, 

fisioterapia. E essa é a única atividade, porque ela não tem dinheiro para se locomover, 

agora ela está em cadeira de rodas, está envelhecendo, ela é mais velha que eu. Então sabe, 

é uma situação muito difícil mesmo, muito difícil. E quando a pessoa com deficiência 

intelectual fica sem ocupação, ela fatalmente entra em quadro depressivo ou psicótico, 

porque eles têm vontade de ser, de aparecer, de ir, de ter amigos, de sair, como qualquer 

pessoa. Para que acreditem no potencial das pessoas com deficiência intelectual, como 

sensibilizar, se isso for possível? Olha, eu sei que hoje em dia a APAE está fazendo esse 

tipo de trabalho, inclusive, outro dia eu estava lá, tinha um monte de empresários e a chefe 

lá da oficina estava conversando com eles, estava mostrando as possibilidades, 

sensibilizando. Então, eu acho que no momento a APAE está fazendo isso, todas as 

APAE‟s estão nesse caminho de sensibilizar os empresários, de tentar colocar alguns no 

mercado de trabalho, a maioria ainda mantém as oficinas abrigadas para preparar até poder 

colocar. Eu acho que assim, em alguns aspectos, às vezes é necessário que ele passe um 

tempo em uma oficina, principalmente para aprender hábitos e atitudes do trabalho. Não do 

trabalho em si, o trabalho em si ele vai aprender lá na hora, mas hábitos e atitudes, que às 

vezes as famílias acomodam, é o coitadinho, pode levantar a qualquer hora. Então, nesse 

sentido, precisa de uma boa higiene, uma boa apresentação, muitas vezes só usa roupa 

doada de algum irmão mais velho, entendeu? Então, essas coisas, a família tem que estar 

envolvida também, a família tem que também ser trabalhada para acreditar que aquilo é 

possível. Então, não é um trabalho só com empresários, é um trabalho com empresários, 

com o próprio interessado e com a família. Inclusive, tem muitas famílias que não querem, 

na verdade, que ele vá para um trabalho no mercado, porque eles recebem o BPC, que é 

uma garantia. Então, de repente, ele pode ir trabalhar e perder o emprego, aí eles acham 

que não vão ter nada. Mas ainda tem essa crença por parte das famílias. Então, as famílias 

ainda precisam ser trabalhadas nesse sentido, de entender que se ele ficar desempregado, 

ele volta a ter direito ao benefício, entendeu? Agora, isso é um processo, como tudo é um 

longo processo, porque exige muito trabalho não tenha dúvida. E as famílias talvez tenham 

medo também de: „-Eu boto ele para trabalhar, lá ele vai conhecer outras pessoas, vai 

querer namorar também.‟ Vai sim e isso também é um tabu danado. Mas, olha, eu só 

posso te dizer uma coisa, eu nunca pensei quando eu comecei na área, há trinta e tantos 

anos atrás, que eu pudesse estar vivenciando o que eu estou vivenciando hoje. Então, não 

perca as esperanças, porque eu já vi bebês meus que estão namorando, casando. Então 
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sabe, eu acho que é um longo processo, mas é um processo que está caminhando, graças a 

Deus. E é irreversível, isso é. É porque assim, uma vez que as instituições legais protegem, 

tem lei, certo? Uma vez que as entidades começam a trabalhar também nesse sentido, 

entidades de pessoas com deficiência e entidades para pessoas com deficiência. Eu acredito 

que o fato deles começarem a estar juntos na escola (a questão da escola inclusiva), está 

formando um outro tipo de cidadão, entendeu? Eu presenciei isso na nossa creche, eu 

tenho, eu trabalho como voluntária em uma creche há 14 anos, desde 1994 na verdade, 

onde era uma creche para crianças com deficiência física ou outras deficiências associadas 

e nós conseguimos um convênio com a prefeitura, desde que a gente fizesse um projeto 

inovador. E nós escrevemos, eu e a minha amiga lá, que era presidente, escrevemos um 

projeto transformando em uma creche inclusiva, que na época não se falava nisso. Eu tinha 

visto isso em Portugal. Quando eu estive em Portugal, na década de 1990, início de 1990, 

aliás, 1990, eu vi uma creche da APAE local, em Lisboa, que desde 1964 era inclusiva, 

atendia crianças com e sem deficiência. Uma creche, gente, que eu fiquei apaixonada, 

maravilhosa, creche comum, vinham os profissionais da APAE para fazer fisio, fazer fono, 

dar orientação para os educadores e pronto, as crianças convivendo no mesmo ambiente. 

Eu fiquei encantada, quer dizer, para mim a diretora, a criadora, a fundadora dessa creche 

foi uma pessoa iluminada, porque na década de 1960 ninguém falava nisso. E o príncipe 

mandou eu ir lá visitar, chamava-se „A Tartaruga e A Lebre‟, até o nome assim, super 

sugestivo. E quando eu falei com essa minha amiga dessa experiência, eu falei: „-Olha, a 

única coisa inovadora que eu conheço na área é a creche inclusiva. Vamos botar criança 

sem deficiência aqui dentro.‟ Bom, nós fechamos o convênio com a prefeitura, em um mês 

nós tínhamos trinta crianças com graves deficiências de até 12 anos, porque era mais um 

centro do que creche. Mas nós tínhamos mais trinta crianças sem deficiência em um mês, 

foi uma loucura. As mães das crianças com deficiência, revoltadas, porque achavam que 

não íamos dar mais atenção para os filhos delas e as mães das crianças que estavam 

entrando com medo que fosse pegar, que não podia beber do mesmo copo, que não podia 

pegar água na mesma bica. Então, foi um trabalho imenso da assistente social, da 

psicóloga, para trabalhar esses aspectos, dessas fantasias, mitos, medos. As crianças nem 

aí, viam a cadeira de roda achavam engraçado, subiam no colo do garoto lá na cadeira de 

roda. Então, realmente o preconceito, o medo e todas essas fantasias estão nos adultos, por 

isso que eu acredito que a convivência desde pequenininho, já vai criando nas pessoas em 

geral esse sentimento de solidariedade, de ajudar quando precisar, de entender o que a 

pessoa tem. Então, por exemplo, quando uma criança fala: „-Ah! Coitado. Ele é doentinho‟. 
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Não, ele não é doente. Ele não é coitadinho. Ele não pode fazer tudo que você pode, mas 

ele tem uma deficiência, ele não é doente. Doente, quando você está doente você toma um 

remédio e você sara, não sara? E esse não, esse vai ficar assim. Então, aos poucos, a gente 

foi trabalhando esses aspectos e realmente hoje em dia nós temos uma aceitação maior, na 

época, foi uma loucura realmente, 50% de crianças com deficiência em um ambiente 

inclusivo, foi totalmente doido. Mas a gente tinha um compromisso com os pais de que a 

gente manteria os seus filhos lá até 12 anos. Então, a gente foi esperando até que eles 

fossem completando essa idade, alguns saíram, porque mudaram, dois morreram, aí nós 

fomos substituindo por crianças sem deficiência. E hoje em dia nós temos 80% de crianças 

sem deficiência e 20% com deficiência, temos uma média de duas crianças por sala com 

deficiência. O nosso grande problema, realmente, está sendo a hora da inclusão na escola, 

as escolas próximas, nós temos uma estadual e uma municipal e aí sim surge o problema. 

A escola municipal não tem acessibilidade e a escola estadual tem gravíssimos problemas 

atitudinais. É complicado, mas eu acho que, por exemplo, a mídia colocando as pessoas 

com deficiência nas novelas, eu estou achando bárbaro. Pode até dar rata, você entendeu? 

Pode até ter algum problema, pode, às vezes, até errar feio mesmo. Sempre tem. Mas eu 

acho que para a população isso é super importante. Porque sabe que isso é gozado, mas a 

gente critica a Globo e tal. Mas mesmo quando eles erram, eles acabam fazendo alguma 

coisa boa e sabe que quando eles vendem as novelas para fora, também acabam ajudando. 

Nós conhecemos aquele rapaz, aquele que esteve lá no Congresso em Santos, o Osvaldo de 

São Tomé e Príncipe, ele disse que aquela novela onde aparecia aquele chato, inclusive, 

daquele cego, como é que ele chamava? O personagem era chatíssimo. Mas disse que, 

olha, disse que foi uma revolução em São Tomé e Príncipe, porque pela primeira vez eles 

estavam vendo um cego falando por si mesmo, com uma atitude diferente daquela de 

vender vassoura, sabe? Até a gente falando que a gente achava o cara chato, mas disse, 

olha, que foi uma revolução, porque lá eles nunca tinham visto isso. A hora que o cara 

passa na rua e bate a cabeça no orelhão. Gente! Você quer coisa mais evidente do que isso? 

Eu acho que realmente ele pode ser um chato, mas que ele serviu para muita coisa, ele 

serviu. Serviu, serviu. Eu falei: „-Puxa! Só com ter acontecido em São Tomé e Príncipe, 

valeu a pena aquele chato de galocha.‟ Aquela outra novela global, com a menina 

também, com a Joana Mocarzel, que passou em filme, em circuito, entrou para circuito. O 

pai fez um filme caseiro. Do Luto à Luta. Ele foi para circuito, quer dizer, isso aí eu acho 

que é a sensibilização que a gente precisa, eu acho que é por aí. Tem que mostrar que 

estamos aqui, existimos, temos vontades, queremos ter a palavra também, não queremos 



174 

 

ser enganados, porque acham que são bobos, que podem ser enganados. Agora, sobre saber 

até que ponto você pode permitir que uma pessoa com deficiência intelectual tome uma 

decisão por si mesma, mesmo se você achar que aquilo pode ser perigoso para ela, sabe? 

Veja, se uma pessoa com deficiência intelectual quer casar e ter filhos. Primeiro você pode 

sentar com ela e perguntar o que ela acha que é o casamento, o que é o casamento para ela. 

Às vezes, sabe o que é? Ficar junto, fazer carinho, não é nem o sexo, entendeu? „-O que é o 

casamento para você? O que você acha que vai acontecer quando você casar? O que 

acontece quando duas pessoas se casam? Para que você quer casar, você quer ficar junto 

com seu namorado? Você quer morar debaixo do mesmo teto? Você quer dormir na 

mesma cama? O que você acha que é ter um filho?‟ A maioria das famílias nem perguntam 

para saber o que a pessoa com deficiência intelectual pensa de casamento. Você quer ver 

uma coisa, eu estava em um Congresso no Chile, em Santiago do Chile. E foi um 

Congresso que estava um grande grupo da APAE de São Paulo e tinham vários casais com 

filhos, mas dois tinham sido meus bebês e agora eram já adolescentes, quase adultos, acho 

que tinham uns 17, 18, 19 anos. E estavam sentados em uma mesa comprida, naquelas 

casas de shows, que têm aquelas danças típicas, sabe? E um rapaz do show, quer dizer, 

vários, todo mundo tirou as pessoas das mesas para dançar e o rapaz do show tirou a 

menina com síndrome de Down para dançar, o namorado ficou louco da vida. Quando ela 

voltou para a mesa, ele se pôs a falar para ela que ela era uma „aparecida‟, que ela só 

queria se mostrar, que ela não tinha nada que ter ido dançar com o cara, que ela podia ter 

dito „não‟ e não sei o quê e ela começou a chorar copiosamente, foi para o banheiro, aí foi 

a mãe atrás, foi a professora atrás, você quer coisa mais normal que isso? A gente tem que 

falar sobre a realidade com eles. Não é, digamos, desmanchar os sonhos, mas fazer com 

que eles falem das coisas que gostam e querem com os pés no chão, entendendo do que se 

está falando. Falando agora um pouco sobre o Movimento dos Autodefensores. Esse 

movimento começou mais ou menos na década de 1990, começou-se a falar, mas tomou 

força mesmo aqui no Brasil mais a partir de 2000, eu acho. E eles estão fazendo com que 

as pessoas com deficiência intelectual aprendam a falar por si. Não só com deficiência 

intelectual, porque as APAE‟s do interior, as APAE‟s de outros locais, principalmente lá 

para cima, para o Nordeste, eles aceitam toda e qualquer deficiência. Então, eu ouvi, por 

exemplo, no último Congresso que eu estive lá em Minas, quando foi lançado isso aí, um 

rapaz cego que levantou e disse assim, que desde pequeno ele recebia o BPC e depois que 

ele entrou na APAE que ele começou a estudar um pouco, ele percebeu que tudo que ele 

precisava, ele tinha que fazer biscate para comprar. Por quê? Porque o BPC mantinha a 
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família. Então, ele começou a criar consciência fazendo parte do grupo de autodefensores, 

de que o BPC estava beneficiando a família, mas não a ele. Ele começou a namorar, ele 

queria casar, ele conseguiu um emprego e o que ele fez? Ele foi espontaneamente, sozinho, 

até o INSS, abriu mão do BPC e assumiu o emprego. Então, isso é para você ver como 

esses grupos, quando bem trabalhados, realmente dão uma autonomia, uma independência, 

dão voz às pessoas e é isso que as APAE‟s estão fazendo. Então, em cada Estado tem, são 

eleitos, os próprios, as próprias pessoas com deficiência elegem os seus representantes 

estaduais. Nos Congressos, eles fazem o Congresso deles. Então, é tudo movimento 

realmente de dar voz a essas pessoas. E esse material aí, o „Manual de Autodefensores‟, eu 

achei extremamente bem feito, porque ele mostra a importância da família desde o 

nascimento. O que a família tem que fazer para que a criança algum dia seja capaz de fazer 

opções. Porque não é uma coisa de uma hora para outra. Não é que ele vai chegar lá e vai 

começar a fazer, entendeu? É durante todo o processo de desenvolvimento da pessoa, em 

que ela vai aprendendo que ela é gente, que ela tem voz, que ela pode fazer opções, se ela 

quer comer feijão ela come, se ela não quer ela não come, não é? Se ela quer pôr roupa 

amarela, ela vai pôr a roupa amarela, mesmo que não combine com a roupa vermelha, 

entendeu? Quer dizer, ela tem vontade. Se você for em um Congresso de autodefensores, 

você vai ver que maravilha. Olha, eu fui em um Congresso na Austrália há quatro anos 

atrás, 2002, 2002 ou 2003, não, 2003 ou 2004, eu chorei... Olha, que eu sou uma 

profissional há mais de trinta anos, eu chorei. Por quê? Uma turma de autodefensores subiu 

no palco e contou que na Nova Zelândia havia duas grandes instituições abrigadas para 

deficientes intelectuais, deficientes na verdade, de tudo quanto é tipo, mas principalmente 

intelectuais. Eles conseguiram, havia cinco grupos regionais de autodefensores, eles 

conversaram entre si, conseguiram mais de 2.000 assinaturas e apresentaram para o 

Congresso, solicitando o fechamento dessas instituições, porque essas pessoas tinham 

direito de viver na comunidade. E o governo foi obrigado a abrir lares residenciais para 

essas pessoas, cada um na sua cidadezinha natal, de acordo com onde moravam. Mas eles 

trouxeram essas pessoas, algumas para darem depoimentos, tinha gente que ficou mais de 

vinte anos institucionalizada, 25 anos! E quando começou a participar desses lares, eles 

começaram, alguns foram ser voluntários na comunidade, outros conseguiram emprego, 

alguns que não conseguiam sair de casa, o governo conseguiu que eles fizessem trabalhos 

dentro da casa mesmo, mas ganhando dinheiro, trabalhando por correio, sabe essas coisas 

assim? Então, eles começaram a se sentir gente. Não é impossível, eu chorei, chorei 

mesmo, copiosamente, quando eu ouvi dessas pessoas esses relatos, porque realmente se 
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você for em qualquer desses, „Casas André Luiz‟, „Casa de Davi‟, o que você vai ver? 

Pessoas sem nenhuma perspectiva de vida. Elas ficam sem vontade, passam a não ser mais 

pessoa, elas são uma coisa que as pessoas decidem por elas. „-Agora está na hora de você 

ir para o sol. Agora, está na hora de você tomar banho. Agora, está na hora de você 

comer. Agora, está na hora de não sei o quê.‟  E pronto. Uma vez eu participei, fui 

convidada por um advogado para dar um parecer sobre um caso de adoção, faz muitos 

anos, e eu fui ouvir as duas partes. Era uma menina, uma mocinha, mãe solteira, japonesa, 

de uma família, parece que daquelas tradicionais japonesas mesmo, rural, da zona rural, e 

ela veio para São Paulo, para USP para estudar, e engravidou de um professor e teve a 

criança. O pai veio, pegou a criança e deu em adoção para um casal de japoneses que não 

podia ter filhos. Essa moça ficou doida, foi atrás de Deus e o mundo e achou esse 

advogado muito legal. E o que fazer? Entre a mãe solteira e um casal muito bem de vida, 

que podiam dar tudo para essa criança? Aí ele me chamou para dar um parecer. Eu 

conversei muito com a mãe, vi que apesar de ser mãe solteira ela tinha o afeto pela criança, 

ela devia gostar muito desse professor, que era casado e etc, mas ela queria essa criança, 

ela tinha sido arrancada das mãos dela pelo pai. E esse outro casal, morrendo de medo, até 

de deixar a criança na creche, porque os dois trabalhavam, com medo que a mãe viesse 

pegar a criança a qualquer hora. Aí eu pensei, uma casa linda do casal, quarto todo 

arrumado, já estava tudo bonitinho, já estava com a criança há seis meses. Eu sentei com 

eles, eu conversei, eu falei: „-Adotar, vocês podem adotar a qualquer hora, qualquer outra 

criança. Agora, essa mãe não vai dar sossego para vocês, essa mãe quer o filho, ela quer 

a filha na mão dela. Vocês não vão ter sossego, não adianta vocês quererem ficar com 

essa criança.‟ Gente! Eu acho que foi um dos momentos mais tristes da minha carreira, 

porque eu que tive que pegar a criança e ir buscar na casa dos pais adotivos e levar embora. 

Ave Maria! Foi um horror! E o juiz do caso me ouviu. Porque sabe, é uma questão tão 

lógica, sabe, para mim é uma questão lógica. Por mais que ele tivesse o conforto com essa 

família, essa mãe nunca ia dar sossego, ela ia ficar no pé. Depois eu soube, porque por 

coincidência o meu concunhado era pediatra da criança, mundo pequeno, eu soube que 

depois eles adotaram outra criança, o casal. Olha, eu tenho um sobrinho com deficiência 

intelectual que precisa de muitos apoios hoje em dia. Hoje já está institucionalizado há 

muito tempo, porque o meu irmão é médico, era, agora já está aposentado, viajava muito, 

congresso, essas coisas. Eles chegaram a ter até uma escola especial, mas no final 

acabaram institucionalizando. Hoje ele está numa instituição, tem 48 anos, vai fazer 49 

agora em fevereiro, ele – eu estive com ele ontem - porque antes ele estava em Betim, era 
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meio longe, eu não tinha condição de vê-lo, mas agora ele está aqui na “Novo Tempo”, em 

Araçoiaba da Serra. Então, toda hora ele vem para passar os feriados com a família, tudo, 

ele vem. Meu irmão e minha cunhada são pessoas já de idade, meu irmão é 12 anos mais 

velho que eu, a minha cunhada também, oito anos mais velha que eu. Quando ele vem para 

casa, eles pegam uma pessoa para ajudar a cuidar, porque ele mal consegue andar hoje em 

dia, ele está já realmente ficando mais prejudicado, mas não está em cadeira de rodas não e 

ele até cavalga. Faz equoterapia. E ele está ótimo, está muito bem, está bem mais 

estimulado aí na “Novo Tempo” e ele não fala quase nada, eu sou „Ia‟ , a irmã é „Beba‟, de 

Débora, o irmão é „Bi‟ de Décio. Ele realmente tem, nasceu com sérios problemas e está aí, 

ninguém dava nada por ele, achava que ia morrer logo e está aí com quase cinquenta anos e 

está muito bem, obrigado. Foi interditado, mas ele não é capaz de assinar, não é capaz de 

fazer nada, ele não pega um lápis na mão. Eu acho que por isso que há casos e casos, eu 

acho que depende. Na verdade, o „Grupo de Irmãos‟, quando eu criei na década de 1980, 

foi pensando nesses meus dois sobrinhos. O que o meu sobrinho mais velho sofreu com o 

nascimento dessa criança... Ele veio a andar com sete anos. Nas primeiras horas de vida ele 

já foi operado, porque ele nasceu com um monte de coisa assim pendurada, uma coisa 

esquisita e realmente a parte intelectual muito limitada. Então, em uma situação assim, 

como é que fica essa coisa da vida independente? É complicado! A vida independente é 

assim: „-Você quer pudim ou quer bolo?‟ E ele exige o que ele quer. Você quer ver uma 

coisa, quando eu chego, ele fica super feliz: „-Ia, Ia, Ia!‟ Ele pega e manda a mãe dele sair 

de perto dele, porque ele quer que eu fique do lado dele. Sabe, então ele tem o jeito dele de 

fazer as opções, mas a gente não pode exigir dele uma vida independente que ele nunca vai 

ter. Para ir ao banheiro ele precisa de ajuda. E para tomar decisões? Tem limites. E se ele 

não quiser tomar um remédio que ele precisa tomar? É difícil. Vai ter que de alguma 

maneira de convencê-lo de que ele tem que tomar o remédio ou vai ter que tomar na 

marra? É muito complicado. Precisava ver a alegria dele ontem, assim que eu cheguei ele: 

„-Hum, hum.‟ Mostrando o tênis, ele foi na loja com a minha cunhada, mostraram três, 

quatro tênis e ele, todos ele afastava, ele só gostou daquele e pôs no pé e não quis tirar 

mais. Ele optou, ele fez a escolha que ele queria, a minha cunhada gostou de um outro, mas 

ele gostou daquele e não quis mais tirar do pé, e foi aquele que ele levou. Então, são as 

pequenas coisas em que ele ainda é gente e pode optar. E muitas famílias não dão nem essa 

oportunidade, Deus me livre, não deixam escolher outras coisas se a pessoa, sei lá, 

decisões mais graves, mas pelo menos o que é possível. Agora, se vai aplicar o dinheiro 

dele aqui ou lá, não é ele que vai decidir. Então, olha, para mim, a coisa da interdição tem 
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pontos positivos e tem pontos negativos. Depende da pessoa, depende da situação. 

Depende do caso, cada situação é uma situação, por isso que eu não posso ser totalmente 

contra a interdição. E esse meu sobrinho, por exemplo, ele no ambiente de trabalho 

competitivo. Ele não tem condição, não tem a mínima condição. Ele não faz „um isso‟ com 

as mãos, para amassar, por exemplo, alguma coisa. E mesmo que ele tivesse saído da 

instituição, ele não teria hoje mais independência. Porque no caso dele em específico, ele 

teve terapeutas o tempo todo, não é que ele ficou largado, foi uma instituição muito boa.”  

 

C.7. Sra. Lia Crespo (Movimento de Vida Independente) 

 

“Vou começar a falar sobre o aconselhamento de pares, que você comentou. Então, na 

verdade é assim, aconselhamento de pares eu não acho que seja um nome muito correto 

para o que é isso, para esse tipo de atividade. Que é uma atividade, é um serviço 

específico, de Centro de Vida Independente, eu acho que o nome mais adequado para 

aconselhamento de pares seria „troca entre pares‟. Porque não é uma coisa de mão única, é 

uma coisa de mão dupla, quer dizer, uma pessoa, a troca entre pares ou o aconselhamento 

de pares, é uma oportunidade que a gente oferece para que as pessoas com deficiência ou 

famílias de pessoas com deficiência troquem experiências. Na verdade é isso, troca de 

experiências com outras pessoas ou com outras famílias que já tenham passado pela 

mesma experiência. E, eventualmente, com essa troca você pode passar algumas dicas que 

aquela pessoa vai queimar etapas muitas vezes, porque as famílias ficam perdidas, as 

pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer quando de repente a deficiência se instala. 

Então, conversando com uma pessoa que já passou por aquilo, pode ajudar, agora é assim, 

não é uma coisa, primeiro não pode ser uma coisa impositiva, por exemplo, eu fico 

sabendo que um vizinho aqui em frente ficou deficiente, então eu resolvo ir lá conversar 

com ele, fazer uma troca de pares. Não vai adiantar nada, porque esse é o tipo da coisa que 

a pessoa que tem é quem tem que procurar essa troca. Então, por isso que é difícil para a 

gente, você vem aqui no Centro de Vida Independente fazer esse serviço, porque para isso 

precisa ter uma sede, precisa ter um lugar. Hoje, por exemplo, você que é vizinho daquela 

moça que ficou deficiente, você fala para ela: „-Olha, eu ouvi dizer que tem um lugar assim 

e assado, onde você pode ir. Um Centro de Vida Independente, que você vai lá, pode 

conversar com uma moça que já passou por uma experiência parecida com a sua, ela pode 

te dar umas dicas e tal.‟ E essa pessoa, se quiser, aí ela procura o Centro de Vida 

Independente, isso é importante, porque é só quando a pessoa está preparada para receber 
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esse tipo de coisa, só quando a pessoa está preparada para trocar, para assumir a troca de 

experiência. Outro dia mesmo a gente estava conversando, um rapaz que agora é 

presidente do CVI, e ele falou que quando ele ficou deficiente, foi lá conversar com ele um 

amigo nosso inclusive, o Fabiano. E ele expulsou o Fabiano de lá. O Fabiano foi lá para 

conversar com ele, ele expulsou o Fabiano e hoje ele fala rindo: „-O Fabiano esteve aqui e 

eu expulsei ele.‟ E mais tarde ele encontrou o Fabiano em uma situação social e aí até 

riram muito dessa situação. Porque o Fabiano achou de ir lá conversar com ele, trocar 

umas ideias e saiu de lá com dois quentes e três fervendo. Por quê? Porque o Renato não 

estava preparado. Não era a hora dele. Então é assim, às vezes tudo o que a pessoa quer é 

ser ouvida, por exemplo, você não vai ensinar nada para a pessoa muitas vezes, tudo o que 

a pessoa quer às vezes é ser ouvida e saber que tem alguém que está entendendo o que ela 

está passando, às vezes só precisa disso, não precisa de mais nada. Só a pessoa ter com 

quem conversar, trocar uma experiência, que sabe que a outra pessoa está entendendo o 

que ela está dizendo. Porque aquela pessoa está sendo ouvida e a outra pessoa está 

entendendo o que ela está dizendo, às vezes é só isso que acontece em um aconselhamento 

de pares, em uma troca entre pares. Então, não é isso de bancar o psicólogo ou de ensinar 

coisa, na verdade isso não tem nada a ver com troca entre pares, com aconselhamento de 

pares. Os psicólogos na verdade não gostam muito dessa atividade de aconselhamento de 

pares e de troca entre pares, eles não acreditam, os psicólogos não acreditam nisso. Eles 

acham que quem faz aconselhamento de pares está fazendo uma psicologia de botequim, 

está bancando o psicólogo, que isso pode até prejudicar a outra pessoa, porque o outro está 

lá fazendo uma psicologia de botequim e tal. Quando não é isso, não é nada disso, não tem 

nada a ver, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O aconselhamento de pares 

não substitui o atendimento com psicólogos, com psiquiatras, não substitui, não é a mesma 

coisa, não é assim... E é uma coisa como que te falei, de mão dupla, pode ser de mão dupla, 

quer dizer, assim como a pessoa pode receber alguma informação minha, eu de alguma 

maneira vou receber uma informação da outra pessoa também, é duplo. Agora vou falar 

um pouco sobre o próprio Movimento de Pessoas com Deficiência. Então, o Movimento 

começou aqui no Brasil no final de 1979, 1980. Já existiam internacionalmente outros 

movimentos, mas aqui no Brasil a coisa, como tudo, chegou um pouco atrasada. E também 

eu acho que teve tudo a ver, o movimento de pessoas com deficiência, aconteceu em um 

momento histórico em que ele foi possível de acontecer, na época da abertura, logo após, 

ainda na virada, um pouco antes da abertura, acho que em 1979, 1980, estávamos ainda 

sob a ditadura. Só em 1982 é que nós fomos votar para governador, lembra? Voto direto 
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para governador, até então os governadores eram indicados, quer dizer, você não lembra. 

Você nasceu aproximadamente em 80, certo? Então, fica difícil lembrar... Então, mas é 

assim, houve uma ditadura, onde as pessoas podiam até se reunir, mas não era uma coisa 

muito bem vista e, de repente, no final de 1979, 1980, foi havendo uma mudança gradativa, 

uma abertura gradativa, gradual, lenta e foi indo. E nessa época, então, vários setores da 

sociedade brasileira começaram a lutar mesmo por uma maior liberdade, pelos direitos de 

cidadania, o brasileiro começou a acordar para os seus direitos de cidadão. Vários setores 

então começaram a reivindicar os seus direitos, as mulheres, os homossexuais, os negros, 

os trabalhadores e etc, nos livros aparece assim „etc‟, quando você vê o „etc‟, você pode 

completar ali com „as pessoas com deficiência‟. Ou seja, eu já vi vários livros que falam 

sobre os movimentos sociais e nenhum menciona o movimento das pessoas com 

deficiência, está sempre no „etc‟. Então, eu espero que minha tese de doutorado pelo 

menos sirva para completar o „etc‟, eu estou fazendo uma tese de doutorado em cima do 

„etc‟. E nessa época, então, as pessoas com deficiência, mergulhadas na sociedade, porque 

as pessoas com deficiência não estão fora da sociedade, elas eram, ainda grande parte delas 

estão excluídas, vamos dizer assim. Mas excluída no sentido de que não tem acesso aos 

benefícios da sociedade, mas elas fazem parte da sociedade, sempre fizeram. E é o tal 

negócio, algumas pessoas dizem: „-Incluídas pela exclusão.‟ O lugar ocupado da pessoa 

com deficiência na sociedade é um lugar de exclusão, mas está incluído. Tanto assim que 

nós também, as pessoas com deficiência, ficamos também envolvidos por aquele ambiente 

de lutas por direitos e a gente começou a formar grupos, começaram a aparecer grupos 

separados, cada um deles achando que era o primeiro e único grupo de pessoas com 

deficiência, um não sabia dos outros. Isso aconteceu, não só em São Paulo, mas no Brasil 

todo, grupos de pessoas com deficiência começaram a aparecer... Se formavam em centros 

de reabilitação, em escolas, em grupos de amigos e foram se formando, pipocando pelo 

Brasil todo esses grupos. E, pela primeira vez, a diferença desses grupos que começaram 

em 1979, 1980, para os outros que já existiam antes, não é que nunca tivesse havido um 

grupo de pessoas com deficiência, já havia associações antigas, inclusive, não é? Mas, 

essas associações antigas, na década de 1950, 1960, eram associações que estavam 

defendendo os direitos dos seus associados, por exemplo, a Associação de Ambulantes, 

que foi uma das primeiras que apareceram, Abradef, umas entidades formadas por 

deficientes ambulantes. E elas então, essas entidades estavam preocupadas em defender os 

interesses e os direitos dessas pessoas que exerciam aquela atividade de ambulante. E esses 

outros grupos que surgiram em 1979, 1980, começavam a surgir, a diferença é que eles não 
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estavam preocupados com os seus associados, não eram associações preocupadas com os 

seus associados, nem com as pessoas que exerciam o mesmo tipo de atividade, nada disso. 

Mas, sim, estavam reivindicando os direitos em geral, das pessoas com deficiência em 

geral, reivindicando os direitos de cidadania deles. Então, não tinha a ver com: „-Vou fazer 

parte daquela entidade porque lá eu vou resolver os meus problemas.‟ Não era, eu não 

participava para resolver o meu problema pessoal, mas para resolver, para conquistar 

direitos em geral. É claro, evidentemente que nós não somos anjos caídos do céu, nem 

nada disso, muito pelo contrário. E muitas das pessoas que vinham até as entidades 

estavam interessadas em resolver o próprio problema, ou queriam arrumar emprego, ou 

queriam arrumar um namorado, ou alguma coisa do tipo. Mas, quando chegava lá e 

percebia o que a gente estava fazendo e percebia que não ia conseguir ou pelo menos 

achava que não ia conseguir o que pretendia lá, porque não era o objetivo dos grupos, nem 

arrumar emprego nem arrumar namorado para ninguém. Eventualmente, principalmente 

namorado você podia arrumar, porque de repente você juntava aquele monte de gente, 

reuniões, viagens e acontecia, mas não era o objetivo da entidade, não era esse. Então, mas 

algumas pessoas que iam lá, ou porque não conseguiam o que queriam ou porque 

conseguiam o que queriam, saiam fora. Mas, sempre tivemos também aqueles que tinham a 

clareza de qual era o objetivo do grupo e da entidade, então esses permaneceram, são os 

jurássicos, do qual eu orgulhosamente faço parte. Então, começou assim, essas entidades 

começaram a aparecer, esses grupos, a maioria informais, não eram grupos juridicamente 

estabelecidos, eram grupos informais com características de reivindicação de direitos 

mesmo, não prestavam serviços, era reivindicar direitos mesmo. E naquela época era uma 

coisa totalmente nova, porque nunca antes as pessoas, as próprias pessoas com deficiência, 

tinham falado por si mesmas. Quem sempre falava pelas pessoas com deficiência era, e não 

estamos falando de deficiência intelectual, como eu te falei, eram apenas as entidades, os 

pais, familiares. Porque nós mesmos naquela época tínhamos um preconceito em relação às 

pessoas com deficiência intelectual, nós achávamos que eles não podiam se auto-

representar, era a ideia que a gente tinha. E esses grupos, então, se estabeleceram e 

começaram a formar todo um discurso que era absolutamente novo na sociedade brasileira. 

Quem falava pelas pessoas com deficiência eram os padres, religiosos em geral, os 

políticos, os profissionais de saúde, médicos principalmente, juristas, todo mundo falava, 

as famílias sempre falavam pelas pessoas com deficiência, os psicólogos, agora, a própria 

pessoa com deficiência não falava. Todos falavam, menos as próprias pessoas com 

deficiência. Então, quando a gente começou a falar nessa época, começou a dizer: „Escuta, 
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não é bem assim.‟ A gente desautorizou então os porta-vozes e passamos a falar por nós 

mesmos. Esse discurso que a gente conquistou naquela época é o que eu acho mais 

importante que a gente legou para essa nova geração de pessoas com deficiência. Claro que 

tem também toda a legislação, tem uma série de coisas que muita gente não valoriza, 

porque acha que ainda falta muita coisa. E é verdade, ainda falta muita coisa, mas se você 

comparar com o que havia antes, nós conseguimos muita coisa na verdade. E o que eu acho 

que foi uma das coisas mais valiosas é essa mudança da cultura, é esse discurso pronto, que 

essas pessoas agora têm. Que os novos militantes agora podem falar e ninguém vai achar 

que eles são malucos, que algum E.T. que caiu de Marte para falar que precisa ter guia 

rebaixada ou que ônibus tem que ser acessível. Quando a gente falava isso há 25 anos 

atrás, era como se você estivesse falando grego, como se fosse um marciano, uma coisa 

totalmente nova, uma coisa que ninguém imaginava e aceitava... Por exemplo, o pessoal do 

metrô falou assim para a gente, outro dia revendo isso também: „-Mas o metrô nunca vai 

poder ser acessível para pessoas com deficiência porque é um transporte de massa. O 

lugar que vai ficar reservado para uma cadeira de roda, que não vai ter banco para 

sentar, que vai ser para ficar uma cadeira de roda, é um lugar que deveria ser ocupado 

por umas três ou quatro pessoas não deficientes. É um meio de transporte muito rápido, de 

massa e as pessoas com deficiência vão atrasar isso, vão atrasar o embarque, vão atrasar 

o desembarque. E vai ter acidentes, vai acabar com a imagem do metrô.‟ Ou então, o 

discurso era que tecnicamente não é possível, eles diziam: „-Não, não, tecnicamente não é 

possível, não dá para fazer, porque tecnicamente não é viável. Nós até queremos, a gente 

até gostaria, mas tecnicamente não dá para fazer.‟ Tudo mentira, tudo balela! Quando o 

próprio Movimento de Pessoas com Deficiência, mais duas ou três entidades, entraram na 

Justiça contra o metrô, moveu uma ação contra o metrô, e essa ação foi até o Supremo 

Tribunal Federal, o metrô recorrendo, recorrendo, eles perderam, não sei se foi 11, mas 

eles perderam fragorosamente! Então, o que aconteceu com aquele discurso todo: „-

Tecnicamente não pode, é massa, é não sei o quê.‟ Teve que esquecer tudo isso e partir 

para fazer a acessibilidade que era necessária. Então é assim, eu acho que nós, esses grupos 

jurássicos abriram realmente um caminho novo e se organizou o movimento 

nacionalmente. Por mais incrível que pareça, sem Internet, na base da carta, Correios, na 

base do telefone, de DDD, esses grupos se articularam nacionalmente, em 1980 já tava 

feito. Olha, meu Deus do céu! É quase um absurdo. Em 1980 foi feito o Primeiro Encontro 

Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência em Brasília, mais de quinhentas 

pessoas com deficiência se encontraram lá. As pessoas foram participar desse encontro, 
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sabe, pessoas que enfrentaram dificuldades terríveis, o pessoal de Manaus teve que 

enfrentar dias e dias de barco, depois pegou não sei quantos de caminhão, pau-de-arara, 

teve gente que chegou à Brasília de pau-de-arara, de carrinho de rolimã, de tudo que você 

pode imaginar, e as pessoas foram. Havia uma parte desse pessoal que era de classe média, 

pessoal como eu, como a maioria dos meus amigos, mas a grande maioria era de pessoas 

extremamente humildes, muito humildes, que enfrentaram muitas dificuldades para chegar 

em Brasília. E essas pessoas foram, foram lá lutar pelos seus direitos. Depois teve um 

encontro em Recife, também a mesma coisa, a mesma dificuldade, ali as pessoas foram. E 

quem organizou esse encontro foram as próprias pessoas com deficiência, não tinha 

governo envolvido, não havia patrocinador de peso, sabe? Eram as próprias entidades de 

pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência, que conseguiram pequenos 

patrocínios ali na banca da esquina ou da comunidade. Muita gente que participou do 

encontro em Brasília ficou hospedado em casas de famílias de Brasília, cada família de um 

conhecido hospedou uma pessoa com deficiência, então eles ficaram espalhados, 

pulverizados pela cidade. Também ficaram em estádios, em quartel, locações... Nossa! 

Hoje em dia você pensa nisso é um outro mundo. Então, eu acho que aí a gente começou 

essa luta e conseguimos acho que muita coisa, conseguimos muita coisa. Há muito ainda a 

ser conseguido, eu acho que do que já temos ainda falta muito. Eu, por exemplo, agora 

com a minha mãe internada no hospital, eu queria poder ficar lá como acompanhante dela, 

porque eu não tenho que sair para trabalhar, eu seria a pessoa ideal. Ela tem cinco filhos, 

três mulheres e dois homens. Uma das minhas irmãs está trabalhando, a outra irmã mora 

em Osasco, está doente, não está podendo sair de casa, os outros irmãos são homens, então 

eu seria a pessoa ideal para ficar com ela. Eu poderia ficar, embora ajudar eu não posso 

muito fisicamente, mas só o apoio moral de estar junto com minha mãe no hospital... Mas, 

quem disse que o hospital oferece acessibilidade, aliás, o hospital, não tem o vaso elevado, 

o tal do vaso elevado que para mim é fundamental. Só tem dois banheiros com vaso 

elevado no hospital inteiro, um no primeiro andar e outro no segundo andar, onde não tem 

apartamentos de pessoas que estão internadas. Não é um desenho universal, de maneira 

nenhuma, longe disso! O apartamento, o banheiro no apartamento, não tem vaso elevado e 

tem uma barra que fica a meio metro de distância... Eu fiquei lá uma noite e um dia com 

ela, não há condições, não pude ficar. Da outra vez eu já fiquei dois dias e três noites 

dormindo lá, você pensa em um hospital, um hospital que não tem acessibilidade. Quer 

dizer, então, ainda há muito a ser feito, há muito, mas eu acho que a gente está 

caminhando, está caminhando. Já faz um tempo que estamos aí, o ano internacional das 
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pessoas com deficiência em 2006, fizemos um evento comemorativo aos 25 anos do ano 

internacional. Foi muito bacana, porque a gente reuniu alguns dos jurássicos, justamente 

para contar essas histórias, para trocar essas experiências e foi um evento muito bacana, 

muito comovente. A gente ver as velhas fotos, rememorar os fatos que aconteceram, claro 

que a memória trai a gente também, a gente tem essa, a gente lembra o que quer na 

verdade, não lembra o que era na verdade, então eu acho que eu tenho essa visão um pouco 

romântica do que foi esse começo. Mas, de qualquer forma, foi uma coisa muito inovadora 

na época, porque antes disso não havia nada. Antes do movimento não havia uma rampa 

que tivesse sido feita para o uso de pessoas em cadeira de rodas, havia muita rampa, mas 

para carrinho de compra, para carrinho de bebê, para carrinho de transportar coisas, mas 

nunca pensando nas pessoas com deficiência. E rampas dentro das instituições. Que como 

falou um amigo nosso, na verdade era para facilitar a vida dos técnicos e não das pessoas 

com deficiência. Porque senão eles iam ter que carregar as pessoas escada acima, então 

eles fizeram as rampas para isso, para facilitar a vida deles. Mas, tudo isso já mudou, hoje 

em dia, por exemplo, eu escrevi uma cartinha para o hospital. Ainda não denunciei o 

hospital para o Ministério Público, mas mandei a cartinha para o próprio hospital. Isso, 

mandei a cartinha falando, explicando, falando da lei, falando da realidade, falando que 

esse vaso elevado, por exemplo, é uma coisa que atende a uma ampla gama de pessoas, 

não só pessoas com deficiência, aliás, como é a questão da acessibilidade hoje. Então, 

idosos em geral, pessoas doentes em geral, pessoas recém-operadas, gestantes, se você 

oferecer um vaso elevado para uma gestante, ela vai achar a maravilha das maravilhas, 

porque ela com aquela barrigona, sentar em um vaso mais alto é o sonho da vida dela, e 

você vê, lá é uma maternidade, meu Deus do céu! E tem mais, a população está 

envelhecendo... Ainda não recebi resposta do hospital e nem sei se vou receber. Quer dizer, 

a população está envelhecendo, esses dias mesmo tinha uma notícia dizendo que acho que 

em 2020, se não me engano, a população de idosos vai triplicar. Também assim, as pessoas 

com deficiência estão vivendo mais e estão envelhecendo, cada vez mais elas vão ser 

também pacientes dos hospitais e acompanhantes dos próprios pais, como é o meu caso. 

Porque os pais, quando as pessoas com deficiência envelhecem é sinal que os pais estão 

mais velhos ainda e às vezes é aquela pessoa que vai poder ficar com o pai e tem o direito 

de acompanhar a mãe. E o hospital tem que dar essa condição, tem por obrigação dar essa 

condição. Então, eu acho que é assim, hoje em dia, no mínimo, você pode fazer isso, botar 

os caras no Ministério Público, ao passo que há 25 anos atrás nem isso. Ou seja, você podia 

se queixar ao bispo e nem isso muitas vezes não dava, chegava lá na porta do bispo e tinha 
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uma escadaria. [risos]. Eu acho que é super importante a questão da conscientização. É. 

Duas coisas que eu acho que são muito importantes na conscientização são várias coisas, 

mas tem duas assim que são primordiais. Uma é a lei, que eu acho que sem dúvida é 

essencial: agora escreveu, não leu a gente mete no Ministério Público, no advogado. E 

outra é a imprensa, a imprensa sempre, é uma relação de amor e ódio que a gente sempre 

tem com a imprensa. Porque de um lado eles escrevem aquela bobagem, hoje menos do 

que ontem, mas ainda acontece. Coitados, os jornalistas querem ser politicamente corretos, 

mas eles acabam dando umas escorregadas às vezes. Mas, essas matérias hoje em dia são 

bem melhores do que eram antigamente, antigamente era aquela coisa: „-Condenado à 

cadeira de rodas.‟ Hoje em dia você ainda encontra, mas é mais raro. A questão da 

nomenclatura... Cadeirante é quase uma gíria. Saiu do Movimento de Pessoas com 

Deficiência, que nem chumbado, eu nunca gostei de chumbado. Fala-se muito chumbado, 

isso é mais no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio usa muito isso. Nunca gostei, mas eles 

usam normalmente lá: „-O cara é chumbado.‟ Aqui em São Paulo eu acho que não usa 

muito, mas o carioca usa muito o tal do chumbado. Agora, cadeirante não é assim a minha 

palavra favorita, mas não vejo problema em cadeirante. Na verdade não tenho uma 

favorita. É assim, eu acho que é assim, depende da maneira como você usa o termo, ele 

pode ser bom ou mau. Você pode, a gente, por exemplo, só descarregar essa carga de 

pressão feia que a palavra aleijado tem ou tinha. Então, na verdade é assim, nós 

começamos a usar entre nós mesmos: „-Ah! O aleijado. Que nós somos aleijados, que é 

aleijadinho, que não sei o quê.‟ Isso o que fez? Esvaziou a carga de preconceito que a 

palavra tinha, acabou esvaziando. Agora, é claro que como já aconteceu, uma vez eu fui, 

eu ia entrar no elevador da Câmara Municipal, ia ter um evento lá dos deficientes e eu fui 

tomar o elevador e eu estava na cadeira de rodas, eu acho, eu não lembro direito, eu acho 

que sim. Aí um sujeito lá dentro, muito politicamente correto, pegou e falou assim: „-

Nossa! Se eu tivesse uma filha desse jeito eu mandava matar. Uma filha aleijada desse 

jeito.‟ Eu virei para ele e falei: „-Se o meu pai fosse careca que nem você eu também 

mandava matar.‟ Falei para ele. Na verdade o meu pai era careca. [risos] Depende, mas ali 

ele usou a palavra aleijado como uma coisa ofensiva, para ofender. Mas, sabe, na verdade 

eu sou aleijada mesmo, se você vai olhar em um dicionário não tem nada ofensivo ali em 

relação à palavra aleijado, quer dizer, aleijado porque você tem um defeito na perna, um 

defeito em algum lugar, por isso você é aleijado, não é ofensivo. É a carga de preconceito 

que a palavra tem que acaba fazendo como se fosse uma palavra feia, ofensiva. Que nem, 

por exemplo, quando começaram com essa história de pessoa portadora de deficiência, nós 
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usávamos até 1980, 1981, era pessoa deficiente e tudo. Era a palavra da moda, o termo da 

moda e todo mundo usava e era ótimo, porque vinha aquela coisa: „-Não, primeiro a 

pessoa e depois o deficiente e tal, não sei o quê. Você considera a pessoa e não só a 

deficiência que ela tem.‟ Toda aquela coisa em cima do termo, aplicação filosófica. E tudo 

bem, era uma palavra boa e fica tudo bem, substituía aleijado, defeituoso, então o pessoal 

achou que deficiente estava bom. Deu um trabalho a gente convencer os jornalistas a usar 

pessoa deficiente, porque eles usavam aleijado, usavam paraplégico, usavam defeituoso, 

usavam um monte de termos que a gente achava que não era bom. Então, quando a gente 

convenceu os carinhas a escreverem deficiente, aí vem alguém e diz: „-Não, não está bom 

isso aí, pessoa deficiente não é bom.‟ Então, vamos mudar: „-É pessoa portadora de 

deficiência.‟ E saiu um monte, justamente nessa época, uma porção de leis foram escritas 

usando esse termo, pessoa portadora de deficiência. E a gente dava até um nó na língua na 

hora de falar: „-Pessoa portadora de deficiência.‟ Eu nunca gostei desse „portadora‟, não 

por nada, mas porque eu sempre achei que a impressão que dá, quando você diz 

„portadora‟, parece que é uma coisa que você está carregando e se você quiser você deixa 

em casa, o que não é o caso da deficiência, antes fosse... Então, eu nunca gostei e depois eu 

achava que era complicado, não gostava e aí virou PPD. E de repente, toda aquela gente, e 

tinha gente que era xiita, não admitia que você escrevesse em um termo, em um texto, 

pessoa deficiente. Nossa! Se você escrevesse pessoa deficiente, tinha que depois ouvir um 

sermão em cima: „-Não. O correto é portadora de deficiência.‟ Mesmo que você fosse usar 

isso trocentas vezes no mesmo texto, fica aquela coisa cansativa: „-Não, tem que ter 

portadora.‟ Hoje em dia essas mesmas pessoas abominam o „portadora‟ e agora tem que 

ser pessoa com deficiência. E com certeza vai vir um termo novo, esse é o termo atual. Que 

nem eu falo, quando alguém me pergunta o termo certo eu digo: „-Olha, hoje, atualmente, 

no momento, é pessoa com deficiência.‟ Mas isso é histórico, você percebe? Ele vai 

mudando dependendo do período, das circunstâncias, como o aleijado foi considerado um 

termo bom, como o deficiente e, agora, é pessoa com deficiência. Pode ser que daqui um 

ou dois anos alguém invente, sei lá, de repente, que nem já sugeriram: „-Pessoas 

diferentemente capacitadas.‟ É bom também, não é? „Pessoas que enfrentam desafios‟. 

„Pessoas corajosas‟, sei lá. Hoje é pessoa com deficiência, amanhã sabe lá.” 
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C.8. Dr. João Baptista Cintra Ribas (Programa de Empregabilidade de Pessoas com 

Deficiência da Serasa)
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“Bom, a Serasa tem um programa de empregabilidade de pessoas com deficiência há sete 

anos; em todo esse tempo a gente, até a questão de uns dois anos atrás, vinha qualificando 

e contratando pessoas com deficiência física, auditiva e visual. Quando o nosso programa 

adquiriu uma certa maturidade, a alta direção da empresa disse: -Bom, acho que agora está 

na hora da gente contratar pessoas com deficiência intelectual. Na verdade eu já queria ter 

contratado antes, mas eu acho que a empresa inteira precisa amadurecer, não é só quem 

coordena o programa, como no meu caso, mas gente tem que entender que as empresas 

têm esse assunto como um assunto muito novo, a inclusão de pessoas com deficiência. E 

mais novo ainda, a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Eu sei, não por 

pesquisas, porque isso é um dado que eu não tenho, mas por tantas e tantas empresas que 

vão até a Serasa para conhecer o nosso programa, que existe uma dificuldade maior de 

inclusão social das pessoas com deficiência intelectual. Porém, existem experiências 

bastante interessantes. Mas antes de falar dessas experiências interessantes e antes de falar 

da experiência que a Serasa tem de contratação de pessoas com síndrome de Down, eu 

acho que é importante dizer que as empresas, pelo menos a maior parte delas, ainda hoje, 

só contrata porque tem que cumprir uma lei. Na Serasa não, na Serasa nós contratamos, 

claro, respeitando a lei, querendo cumprir a lei, mas principalmente porque a nossa atuação 

tem a base da responsabilidade social e da cidadania empresarial. Mas a gente sabe que 

tem muitas empresas que só contratam para espantar o auditor fiscal da porta, porque sabe 

que o auditor fiscal nos dias de hoje realmente está multando as empresas que não 

contratam. O que nós sempre aconselhamos é que as pessoas entendam, ou melhor, que as 

empresas entendam que contratar pessoas com deficiência pode significar um 

investimento. Nós jamais entendemos que a compra de um software para um cego, de uma 

impressora braile, de uma lupa eletrônica, ou a contratação de um profissional que 

interprete Libras, significa gasto, despesa e custo. A gente sempre entendeu que esses 

softwares, a impressora e recursos humanos como a interpretação de Libras, significam 

investimento, significam ferramentas de trabalho, significam recursos de trabalho. E uma 

vez que eu ofereço para as pessoas com deficiência esses recursos e essa tecnologia, eu 

consigo elevá-las a um patamar de igualdade em termos de busca por alcance de metas e de 
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resultados, de modo que a partir do momento que eu ofereço, por exemplo, para um cego, 

um software leitor de tela, eu digo a ele: -Agora, você, em termos profissionais, é 

equivalente a quem enxerga. Portanto você tem que cumprir metas e dar o mesmo 

resultado que todas as pessoas na empresa dão; caso contrário,, você pode ser demitido 

como todas as outras pessoas.‟ Agora mais especificamente com relação à contratação de 

pessoas com deficiência intelectual, nós temos dois exemplos na Serasa; nós contratamos 

duas pessoas com síndrome de Down, esse foi um pedido feito pelo presidente da Serasa e 

nós tivemos um sucesso muito grande com uma pessoa que ainda está lá na Serasa e 

tivemos um sucesso parcial com uma outra pessoa com síndrome de Down que ficou com 

a gente durante um ano, mas que hoje não trabalha mais porque nós a desligamos. Primeiro 

eu vou falar dessa pessoa que ficou durante um ano, e que nós desligamos: é uma menina 

com 25 anos, com síndrome de Down, com um potencial para o trabalho muito grande, 

muito grande; porém, uma menina super protegida pela família e uma menina que tinha um 

comportamento muito imaturo, um comportamento muito infantil; então ela aprontou 

várias dentro da empresa, mostrando que ainda não estava preparada para trabalhar. Porém, 

era uma menina com muito potencial e que fazia um trabalho muito necessário dentro da 

empresa; que trabalho é esse? As pessoas que não trabalham na Serasa não sabem que de 

todas as cartas que a gente manda, avisando as pessoas que em dez dias o nome dela será 

apontado no nosso banco de dados porque ela está devendo ou porque ela emitiu um 

cheque sem fundo e não pagou, por volta de 10% dessas cartas voltam. E é preciso dar um 

tratamento para essas cartas que voltam, a gente não pode irresponsavelmente 

simplesmente jogar essas cartas no lixo. E o primeiro tratamento que é dado a essas 

devoluções é separar por motivo de devolução: ou porque a pessoa mudou de endereço, ou 

porque não existe mais, ou porque não tem o número na casa, na rua, enfim. E várias 

pessoas da Serasa fazem essa primeira separação, entre elas, essa pessoa com síndrome de 

Down também fazia, porque esse era um trabalho simples e um trabalho que ela conseguia 

fazer bem. E um trabalho muito necessário; alguém faz esse trabalho, alguém tem que 

fazer esse trabalho, e essa moça fazia isso muito bem. Porém, ela era uma menina muito 

infantilizada e a gente acabou não conseguindo mantê-la na empresa. As pessoas que 

trabalham lá com a síndrome de Down trabalham com uma assessoria contratada pela 

Serasa (parte retirada), e são pessoas que sabem que têm síndrome de Down, têm essa 

consciência. Então para essa moça, uma vez ela aprontou uma coisa muito infantil lá, eu 

disse para ela, eu falei: - Olha, você não está fazendo isso porque você tem síndrome de 

Down. Você está fazendo isso porque você é infantil, isso não é um comportamento de 
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pessoa madura dentro da empresa. Você tem um potencial muito grande, você desenvolve 

uma tarefa bastante importante aqui na Serasa, mas você não tem comportamento, se você 

continuar assim nós não vamos ter saída, nós vamos ter que te desligar.‟ E, infelizmente, 

acabamos desligando porque ela realmente mostrou que não conseguiu amadurecer dentro 

da empresa. Por outro lado, a outra pessoa que nós temos e que está na Serasa há 

praticamente dois anos, tem 41 anos, (parte retirada). E ela é uma pessoa que desenvolve 

um trabalho muito, muito, muito importante. Ela trabalha em uma área que se chama (parte 

retirada), que é uma área que tem documentos da área financeira, a Serasa é uma empresa 

da área financeira, mas também tem uma grande prateleira com todas as revistas semanais 

do tipo Veja, IstoÉ, Época, têm revistas segmentadas, têm jornais de São Paulo, do Rio de 

Janeiro, de Brasília, e é ela que ordena essa revistaria; ela que etiqueta as revistas, os 

jornais, é ela que separa algumas matérias que a gente quer guardar. E é um trabalho 

extremamente importante, antes dela alguém fazia, e esse alguém não tinha síndrome de 

Down, mas ela tem síndrome de Down e faz muito bem esse trabalho. De modo que, 

assim, a gente sabe que essas pessoas não são contratadas na Serasa por caridade ou porque 

a gente acha que isto é um trabalho filantrópico. Não, a gente quer que elas se 

desenvolvam e, (parte retirada), a gente luta muito para que elas se desenvolvam, para que 

elas cresçam dentro da empresa, para que elas até sejam promovidas, por que não? Existe 

um outro exemplo, (parte retirada), de uma moça também com síndrome de Down, que a 

gente agora, (parte retirada), mas que a gente quer que ela venha trabalhar na Serasa, (parte 

retirada). Ela pegava as revistas da cidade, como Veja São Paulo, Veja Rio, e buscava em 

todos os estabelecimentos da revista, como teatros, cinemas, restaurantes, hotéis, todos 

aqueles que não eram clientes (parte retirada), então ela percebia que não tendo o 

simbolozinho lá do cartão (parte retirada) essas empresas não eram clientes. Então o que 

ela fazia? Ela separava todos os dados que ela encontrava na revista, o nome do 

estabelecimento, o endereço, o telefone, alguma pessoa de contato, jogava para algum 

computador e o pessoal de vendas do cartão (parte retirada) ia a busca desses clientes 

potenciais. Então veja que trabalho pertinente, importante, necessário. Ou seja, ela era uma 

pessoa que tendo síndrome de Down estava ajudando a empresa a vender os seus produtos. 

Então é importante a gente entender que as empresas têm muito a contratar essas pessoas; 

claro que elas precisam ter um perfil de pessoas que trabalham em empresa, claro que a 

empresa tem que entender que hoje nós temos que ter uma cultura empresarial de 

diversidade, até porque, fora das empresas a diversidade é a riqueza da cultura, e por que 

não ter uma diversidade dentro da empresa também? Eu acho que a empresa tem muito a 
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ganhar contratando pessoas com síndrome de Down, ou pessoas com deficiência 

intelectual, desde que essas contratações sejam maduras e desde que elas proporcionem um 

real crescimento dessas pessoas e, sobretudo, desde que elas tenham essas pessoas como 

pessoas que realmente produzem dentro da empresa.” 

 

C.9. Coordenadora da “Associação X” 
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“Nós da “Associação X” temos esse programa de empregabilidade há 15 anos. O início 

dele se deu pelo fato de que um grupo de pais que é fundador da associação tinha filhos 

pré-adolescentes que já estavam fechando o ciclo inicial de alfabetização, a parte de 

escolarização básica. E tinham já uma visão de como eles poderiam se colocar dentro de 

uma sociedade mais inclusiva. Na época, não se falava de inclusão, esse termo não se 

usava. Era muito mais a questão de integração. Já começava a falar um pouquinho de 

integração. Era uma coisa muito primitiva, mas eles já tinham essa visão. Então 

procuraram uma pessoa que é a (parte retirada), é uma professora da (parte retirada), ela é 

especialista na área de psicopedagogia, enfim, para discutir uma nova proposta de trabalho 

inclusivo, voltado inclusive para a preparação para o mercado de trabalho. Isso foi em 

1995 que nós iniciamos. Ela começou um pouquinho antes. Porque eles tiveram esses 

grupos, o encontro de pais para discutir essa proposta durou mais ou menos um ano. Foi 

em 1994, ela começou essas discussões para criar o programa. Então foi um programa 

construído junto com a associação. Aí, a partir da conclusão dessas discussões e reflexões, 

montou-se esse programa. E aí eu fui convidada para implantar o programa dentro da 

associação. Porque, até então, a associação tinha a proposta mais, assim, de manutenção 

pedagógica, uma coisa mais simplificada. E ela só atendia, na época, pré-adolescente e 

adolescente. Quando eu cheguei para implantar, dentro do quadro de alunos, nós tínhamos 

28 alunos, todos eles nessa média de 16, 18 anos. Aí nós iniciamos, implantamos o 

programa. E, na época, o objetivo do programa era exatamente desenvolver o potencial de 

escolha dessas pessoas. Porque o que se tinha mais efetivamente de trabalho inclusivo 

eram pontos muito isolados de pessoas em algum tipo de mercado mais protegido. Então 

ou porque trabalhava com o mercado onde o pai era o dono de alguma empresa ou era a 

questão das oficinas da produção, oficinas protegidas. Era muito esse o quadro que existia 

na época. E aí a ideia era não manter esse tipo de vínculo, mas sim desenvolver com esses 
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alunos o potencial de escolha. Então, trabalhar toda a parte de sondagem vocacional, 

sondagem de habilidades. E aí foi que começou com esses 28 alunos, com essa média de 

idade, esse processo de orientação vocacional. No início, nós tínhamos esse programa que 

era de nível dois, de sondagem vocacional. E, em seguida, era o trabalho, depois de 

desenvolver a sondagem, que era uma sondagem em grupo, eles iriam, então, para o 

mercado. Essa era a projeção. Depois do primeiro ano do início desse programa, nós 

tivemos um encontro com um empresário da rede McDonald‟s. Era um franqueado que me 

pediu para fazer uma visita na loja, porque ele tinha interesse em desenvolver um trabalho 

de contratação de uma pessoa da nossa associação. Aí eu fui, conversei com ele, apresentei 

a proposta. Ele achou interessante e nós indicamos a primeira pessoa para trabalhar, que na 

época era a (parte retirada). E daí, dessa experiência aqui em São Paulo, foi a primeira 

franquia em São Paulo do „Mc‟ que incluiu. A primeira do „Mc‟ em São Paulo, no Estado, 

em Santos, foi a de Santos. A partir dessa experiência de Santos é que esse franqueado de 

São Paulo, da cidade, pediu para a “Associação X”, então, começar esse trabalho. E aí, a 

partir dessa experiência, nós começamos a ter uma procura de outros empresários. Então, 

pessoas que conheciam esse trabalho pediam indicação e aí a gente começou a trabalhar 

com a questão inclusiva, e foi modificando a proposta em função disso. E aí sim esse 

processo histórico de Lei de Cotas, de inclusão de fato, da fiscalização de fato dessa 

legislação, é que começou efetivamente a ser aplicada. E com isso, o resultado da 

experiência que nós tínhamos, mais um movimento político e social que favoreceu, fez 

com que a demanda da inclusão, para a gente, fosse mais garantida. A “Associação X”, 

desse período para cá, cresceu e desenvolveu. Hoje nós temos 70 alunos, 71 alunos na 

verdade. Dentro desses 71 alunos nós temos 45 alunos que estão já incluídos na fase de 

preparo para mercado. E o programa começou, então, a ampliar. Além da orientação 

vocacional, ele começou a desenvolver outras esferas de trabalho para atingir cada nível de 

maturidade desse grupo, desses 70. E agora, hoje, existem 45 que já estão no programa. 

Então, hoje, como é que ele funciona? Ele mantém a sondagem vocacional, que é a porta 

de entrada para quem, a partir de 16, 18 anos, começa a ser indicado para o programa. Ele 

recebe esses alunos e começa a trabalhar, então, essa parte toda de desenvolvimento de 

habilidades básicas para trabalho, sondagem vocacional, diálogo com limites, com 

potencialidades, pesquisa de mercado, enfim. Esse programa inicial, em média, 

dependendo dos grupos que se formam, dura dois anos. E ele é composto de um grupo de 

orientação vocacional e de laboratórios. Além de participar de atividades de sondagem, os 

alunos também desenvolvem trabalhos no laboratório, que é associado à comunidade. A 
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gente sempre faz alguma parceria com uma empresa ou alguma área da comunidade, que 

vai oferecer um tipo de exploração de competência de área. Por exemplo, quando a gente 

trabalha o laboratório de práticas administrativas, nós sempre incluímos uma empresa para 

que eles possam fazer vivências de práticas inclusivas na empresa. Quando nós 

trabalhamos a área de alimentação, nós desenvolvemos parcerias com restaurantes, 

lanchonetes, onde eles fazem essas vivências para poder associar à sondagem vocacional. 

Passando essa fase, quando eles já têm uma noção de escolha de área no mercado, não 

necessariamente de profissão, mas da área, e já adquirem uma maturidade suficiente para 

entender o que é esse conceito de trabalho, o que é sustentabilidade, que esse é o objetivo. 

Que é exercício de cidadania, de ética. Aí eles passam a ser candidatos para primeiro 

emprego. E aí entra um programa que a gente chama de nível três, que é o programa de 

primeiro emprego. Este programa vai se dividir com dois eixos também. Porque nós temos, 

hoje, grupos que são diferenciados. Nós temos grupos que têm uma capacitação já para ir 

para emprego apoiado, empresa com contratação CLT etc. E nós temos grupos que não 

têm, ainda, perfil. Eles já são adultos, já passaram pelo processo inicial de estimulação, 

mas não têm, ainda, um perfil para mercado formal, para geração de renda. Então a gente 

procura desenvolver algumas oficinas, não são cursos, são oficinas que trabalham 

habilidades básicas para mercado alternativo. Então aqui, hoje, nós temos a oficina de 

papelaria. Então em cima desse roteiro, desse programa, eles desenvolvem essas 

habilidades e também têm uma produção mínima, confeccionam um produto. E a gente 

procura, também, fazer parceria com o mercado fora. Eles participam de todo o processo 

de criação, divulgação, venda e produção, e fazem esse gerenciamento dessa área, para 

poder se incluir. Em alguns momentos têm alguns que se incluem, de fato, em alguma área 

de mercado. Mas é um grupo um pouco diferenciado. E aí, depois do primeiro emprego, a 

gente tem esse último estágio de programa que é o de nível quatro, que é o grupo de 

trabalho. Que são aqueles alunos que já estão no mercado há algum tempo, tem já uma 

certa experiência. E eles são contratos CLT ou então têm emprego temporário. Mas já têm 

experiência nesse tipo de vínculo profissional com o mercado. Nós temos hoje alunos que 

trabalham já há 10, 12 anos. Já mudaram de emprego. Eles desenvolvem. Esse programa é 

um programa com o objetivo de orientação de carreira. A gente traça um projeto que é bem 

individualizado, para cada aluno, e esse aluno tem essas metas de carreira. O programa não 

é curso de capacitação. Nós oferecemos um trabalho de habilidades básicas da área de 

práticas administrativas e atendimento. Porque são duas áreas básicas para qualquer pessoa 

se colocar no mercado. E quando o aluno precisa de uma capacitação, a gente desenvolve 
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parcerias com algumas instituições de ensino. Então nós temos, hoje, duas experiências de 

inclusão no curso de capacitação: uma no SENAC, onde a gente já teve dois grupos de 

formação e de certificação. E temos, atualmente, uma parceria com a SERASA, que 

desenvolve um curso de capacitação em parceria com outras empresas para incluir essas 

pessoas no mercado de trabalho. E aí são cursos inclusivos. A “Associação X” acompanha, 

ajuda a desenvolver, media esses conteúdos, mas são feitos em trabalhos inclusivos. Nós 

temos uma parceria com a SERASA em média já faz uns três anos. Que existe desde o 

processo inicial de negociação, de conhecimento mútuo do trabalho, até efetivar um 

programa de inclusão para uma das nossas alunas, que agora é funcionária lá, que é a (parte 

retirada). Na verdade, assim, como nós temos já, desses 15 anos, muitas empresas 

parceiras. A “Associação X” acabou, dentro da área da síndrome de Down, sendo uma 

certa referência de inclusão. E as próprias empresas, como a SERASA é modelo de 

empregabilidade e ela também faz parceria com outras empresas, nós fomos convidados no 

Fórum da SERASA para passar um case da (parte retirada) que, na época, trabalhava na 

(parte retirada). E a partir desse conhecimento, do trabalho da “Associação X”, a SERASA 

não tinha inclusão de pessoas com deficiência intelectual, e então ela nos procurou para 

começar a abrir espaço para a inclusão desse tipo também de deficiente. Aí nós 

desenvolvemos. Primeiro nós montamos, a “Associação X” junto com a SERASA, nós 

discutimos, em reuniões com os líderes e aqui com a coordenação, qual é o tipo de 

programa adequado para a empresa. Montamos esse programa de consultoria para a 

SERASA. Eles abriram três postos, nós indicamos, fizemos alguma seleção de indicação 

de outras pessoas que não eram da “Associação X”. E indicamos uma pessoa da 

“Associação X”, que é a (parte retirada), e mais uma que foi indicada de pessoas da própria 

SERASA. E aí nós conseguimos os dois postos. E a “Associação X”, embora tenha um 

trabalho complexo, tenha 70 alunos, mas o banco de candidatos dela ainda é pequeno para 

essa demanda de mercado. Até porque, hoje, como ela é referência, muitas empresas 

chamam. Então, a maioria dos alunos que já estão capacitados, já estão encaminhados. 

Agora a gente está na parceria da SERASA nesse curso de capacitação, e nós temos a 

(parte retirada), que é uma outra aluna, que será contratada por uma outra empresa parceira 

da SERASA através desse curso de capacitação. Ela vai estar na área administrativa, de 

apoio administrativo. Como ela está fazendo o curso, essa sondagem de posto está sendo 

avaliada pela (parte retirada). Mas é a área de auxiliar administrativo. Então foi assim que 

a gente começou o trabalho com a SERASA. Uma grande parceira porque, além do 

trabalho de inclusão, ela incentiva muitos clientes para a “Associação X”. Como ela 
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reconhece muito, valoriza o trabalho que a “Associação X” desenvolve, ela indica outras 

empresas, ela traz oportunidade de incluir novos projetos. Então, realmente, a SERASA é 

um modelo de empresa para empregabilidade de pessoas com deficiência. Isso, sem 

dúvida. A gente percebe, nesses três anos de convivência, que é bem realizado, é uma coisa 

com bons resultados. Eu queria colocar uma outra coisa. Eu acho que o mais importante é 

entender essa análise de uma instituição como a “Associação X”, que é uma ONG. É uma 

ONG que tem, ainda, um perfil de escola especial. E eu sempre falo isso nas minhas 

apresentações. Porque a gente acaba entrando em um choque cultural e conceitual. As 

pessoas falam do processo inclusivo, falam de inclusão, a gente tem pessoas que são mais 

extremas nas ações de inclusão e até, às vezes, criticam as instituições que são 

consideradas como educação especial. Mas a “Associação X” acaba ficando como um 

ponto de ruptura nesse conceito. Porque apesar dela ter um foco ainda de educação 

especial, o programa de empregabilidade vem exatamente trazendo a modificação da 

própria instituição. Então, nesses 15 anos, a própria instituição tem se modificado nessa 

proposta, em função de ser o carro-chefe para a inclusão. Então, a gente acaba tendo uma 

função interna. Então isso é importante dizer. As pessoas que são eixo de trabalho em 

organizações não governamentais, que têm o objetivo de inclusão e que têm uma 

característica como a nossa instituição, ela tem que ter muita consciência do papel que 

você tem de mudança interna da própria organização. Porque se você não muda o seu 

conceito, o seu padrão de ação, você não tem o resultado adequado de inclusão social e 

profissional. Então a “Associação X”, também, apesar de ainda ter uma característica 

dominante de escola especial, ou de instituição especial, boa parte do que ela faz hoje é de 

inclusão. Mas, assim, isso não foi uma coisa radical. A gente não mudou de um dia para o 

outro. A gente não aceitou essa ideia imediatamente. A gente teve que construir isso. 

Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de pessoas. E pessoas, por mais 

que a gente entenda que um conceito venha agregar valor nas pessoas, as pessoas não são o 

próprio conceito, elas são as que constroem o conceito. Então a vida das pessoas não pode 

mudar de um dia para o outro. A vida dessas famílias que têm os filhos, hoje, com 30 anos 

e o padrão cultural, o padrão de conceito social, de vida, de valores, não muda de um dia 

para o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai tratar disso. 

Como pessoa que muda a opinião pública, que você tem uma interferência na opinião 

pública, a gente tem que tomar cuidado com como que a gente fala. Porque vida, humano, 

não é assim que a gente muda. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ir devagar. 

A gente tem que ir entendendo o que cada pessoa precisa, e a gente chega no mesmo 
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resultado. Tanto é que hoje nós temos inclusão. Ninguém pode falar que a “Associação X” 

é uma escola que segrega. Ninguém pode falar isso. Porque nós somos, hoje, referência na 

questão da inclusão profissional. Então, assim, isso eu acho importante destacar na minha 

fala. E isso eu coloco, também, nas minhas apresentações. Porque não dá para ser de uma 

hora para outra. Não. Eu acho que nós temos a função de quem rompe padrão, mesmo 

quem é muito extremo no conceito é importantíssimo: alguém tem que romper, alguém tem 

que forçar isso. Porque, às vezes, o ser humano também tem medo de mudar, então fica lá 

resistindo. Mas não pode ficar só nisso. A gente tem que compreender todo o processo. A 

gente não pode ir direto no resultado. Porque quando esse McDonald‟s de Santos incluiu 

uma pessoa com Down, a partir daí, provocou essa série de acontecimentos. A mudança. E 

provocou, desestabilizou, desequilibrou, desafiou, e alguém topou, que foi o empresário 

daqui de São Paulo, que tinha uma visão muito empreendedora. E ainda continua tendo. 

Ele já não é mais franqueado do McDonald‟s, mas ele saiu em uma revista da (parte 

retirada) e com outros negócios bárbaros, maravilhosos. Ele é visionário e é empreendedor. 

E topou, tinha uma equipe muito boa, também com a mesma característica. E aí, nessa 

parceria com a “Associação X”, essa química deu certo. Porque não tinha, também, essa 

expectativa de ser radical, de ser extremo. Não. A gente foi construindo junto esse 

processo. Então eu não posso chegar e falar assim: „-Olha, a partir de hoje, o seu filho tem 

que sair de uma escola especial e ir para o mundo de qualquer jeito.‟ Não posso chegar 

para um pai de uma pessoa de 30 anos, que tem todo um histórico de segregação que essas 

pessoas tiveram, que é diferente, hoje, do histórico de uma pessoa de sete anos. A criança 

de sete anos, hoje, que está em uma escola regular, no Ensino Fundamental, ela está com 

outra visão. A família já tem uma outra vivência e já tem outros resultados. Mas uma 

pessoa de 30, essa família passou pelo histórico todo de segregação. E eu não posso chegar 

para esses pais, e falar simplesmente assim: „-Você está errado. Você não pode deixar o 

seu filho nessa instituição, que é a referência dele, essa entidade é a sua, e você tem que 

fazer tudo diferente do que você fez até hoje.‟ Não precisa nem ser pai de criança ou de 

pessoa com deficiência, basta ser pai. Porque os pais vão querer sempre o melhor para os 

seus filhos. Mesmo que, às vezes, eles errem, como erram muito, como todo mundo erra, a 

intenção é sempre acertar. Então, isso eu acho que é muito importante nessa visão: é 

aprender a lidar com o processo. É não se acomodar nele: „-Ah, então já que a gente é 

especial, nós somos uma escola especial, a gente acha que ser radical é errado.‟ A gente 

não pode se acomodar nessa situação, mas a gente também não pode apressar o processo, 

porque a gente está falando de vida, a gente está falando de ser humano. E aí, nesse 
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sentido, nós temos várias questões de valores, valores culturais, valores sociais, a questão 

emocional, a questão de vínculos, de segurança, que não é de um dia para o outro que o ser 

humano consegue. Às vezes alguns que são mais desafiadores, vão mais rápido. Mas não é 

o caso. Em relação ao nível social dos alunos, as duas pessoas que você entrevistou são 

realmente pessoas de classe média e média alta. Mas eu acredito que mesmo o que nós 

temos hoje da realidade que tem o BPC e estão na faixa aqui desse benefício, são os mais 

novos. E eles também ainda não têm essa consciência. Mas aí é por conta de ainda estarem 

em um processo inicial de aprendizagem. A tendência desses alunos é que a gente possa 

mobilizar mais essa consciência desses direitos e desses benefícios, enfim, dessa questão 

da cidadania mais específica. Na “Associação X” existem alunos de classes sociais mais 

baixas, eles não pagam a instituição. Nós temos aqui a utilidade pública. Dessa utilidade 

pública nós temos 30% de bolsistas integrais. E temos algumas bolsas com desconto, mas 

que não entram nessa porcentagem. É porque é desconto negociado com a associação. 

Então esses 30%, a sua grande maioria tem o BPC. Nós temos duas frentes, agora, na 

“Associação X”, para trabalhar. A primeira é dos adultos que estão se tornando idosos, 

pessoas que já estão entrando para o envelhecimento, e a gente tem que cuidar. Agora nós 

estamos em um processo junto a outras instituições para pesquisa sobre envelhecimento. 

Até para orientar as próprias empresas do mercado sobre essas questões. E nós temos a 

outra frente que é os novos que estão chegando, que têm o benefício e que precisam ser 

orientados para saber como que vai ser a opção da família em relação a ir ou não para 

mercado de trabalho. Onde existem riscos, qual é o ponto de segurança. Então nós estamos 

com essas duas frentes. Que a “Associação X”, na verdade, é uma instituição que tem 

relativamente nova na utilidade pública. Ela tem acho que oito anos ou um pouco mais de 

utilidade pública. Antes ela era uma instituição que era paga, não tinha bolsista, não 

entrava na utilidade pública. Então esse processo também é uma aprendizagem da 

instituição. Então esse público é um público que a gente está trabalhando e construindo 

junto essas propostas. E a empregabilidade está recebendo agora esse público que tem o 

benefício, está chegando agora nesse primeiro programa que é o de orientação vocacional. 

Eu tenho um caso só de uma pessoa que entra na utilidade, mas não tem benefício e 

arrumou um emprego. Ela está começando agora a trabalhar. Nós conversamos com a 

família antes para saber que processo a família queria assegurar, e a família optou por ela 

não receber o benefício e arrumar um emprego. E aí, agora, ela está sendo empregada, 

enfim. Mas nós temos vários casos que estão chegando agora para a gente nas sondagens 

vocacionais. Eles ainda não são candidatos para ir para mercado, mas a família já tem que 
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ser orientada em relação a essa questão do benefício. Uma outra questão, para fechar, é 

quando a gente encontra um aluno que tem uma vontade de ingressar no mercado de 

trabalho, mas numa área de difícil colocação. Nesse caso, a gente trabalha como a gente 

trabalha com qualquer profissional que tem uma área difícil de colocação. Então a gente 

trabalha com dados de realidade: „-Olha, o mercado para você é esse, a possibilidade é 

essa.‟ O aluno caminha junto para buscar isso. Ele tem uma supervisora aqui na 

“Associação X”, uma orientadora profissional, que vai traçar o projeto dele. Então junto 

com essa supervisora ele tem reuniões semanais, e ele traça o projeto. Então se ele quer 

começar a fazer pesquisa desse mercado, ele vai, ele procura, ele vai fazer entrevista com 

os profissionais. Ele vai fazer um roteiro de uma entrevista para ver como é. Ele vai fazer 

uma vivência nessa área para saber como é, até ele definir se, de fato, ele quer manter a 

opção. Têm muitos que, às vezes, que também acontece com qualquer pessoa, que optam 

por arrumar um emprego na área administrativa e ter como hobby a vocação. Porque a área 

é muito difícil, a demanda é muito difícil. Mas consegue, de alguma forma, canalizar o seu 

potencial mais criativo, enfim, mais alternativo, para um tipo de outra atividade. Ou vai 

trabalhar com voluntariado. Mas não exatamente de um mercado formal. Mas a gente não 

fala que não dá, não fala que não pode. Eu tive uma entrevista, uma época, com uma mãe 

quando o filho dela entrou aqui, agora ele nem está mais, e ela falou assim para mim: „-

Olha, o meu filho tem uma mania de falar que ele quer ser cineasta. E (parte retirada), 

você tira isso da cabeça dele.‟ Eu virei para ela e falei assim: „-Olha, eu entendo a sua 

posição, mas eu não posso falar que eu vou tirar isso da cabeça dele nem vou falar para 

ele que ele não pode ser. Porque eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que pode 

acontecer. O que eu posso é mostrar para ele quais são os caminhos que ele tem que 

seguir, e ele vai ver se ele pode ou não. Ele que tem que chegar a essa conclusão.‟ Bom, 

ele começou o trabalho aqui, enfim, e fez muitos anos, fez sondagem vocacional e tal. E 

um belo dia eu encontrei uma pessoa em um supermercado. Eu estava no supermercado e a 

pessoa me ligou no celular, que era de uma produtora, e falou assim para mim: „-Olha, 

indicaram o nome de vocês para a gente chamar um aluno porque a gente está fazendo um 

filme que vai ser até candidato para prêmio da (parte retirada) e tal, e nós estamos 

precisando de um aluno que dirija uma cena de um filme que a gente está produzindo. 

Você tem?‟ Aí na hora eu lembrei da mãe falando comigo no dia da reunião. Eu falei: „-

Tenho, eu vou te apresentar.‟ E eu acompanhei as filmagens. Inclusive esse filme é (parte 

retirada). O (parte retirada), que era um aluno, dirigiu uma das cenas que foi a cena da 

(parte retirada) e junto com a, agora, atual mulher dele. Ele era aluno, ele e a (parte 
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retirada), os dois. Eles são super incluídos. A gente cumpriu o nosso papel. E ele fez a 

direção mesmo. Eu acompanhei, fiz questão de acompanhar. Foi em (parte retirada). E ele 

realmente dirigiu. E, assim, depois eu avaliei isso tanto com o produtor como com os 

atores, os câmeras, e eles falaram que foi impressionante porque ele realmente tinha 

dirigido a cena. Não foi uma coisa de faz de conta. Então é essa a visão que a gente tem 

aqui nesse momento e sempre foi desde que eu entrei e que eu procuro manter com a 

minha equipe, com as famílias. É manter essa visão. Porque não adianta você falar de 

inclusão se você não tem dentro de você o conceito assimilado. Se você não internalizou 

em você o que significa isso para você. Eu acho que é o primeiro passo é a pessoa trabalhar 

muito bem o que é isso para ela, para depois ela poder entender isso fora e se relacionar 

com esse conceito fora. Então esse é um exemplo que eu sempre dou também. A gente não 

pode nunca dizer que ele não pode fazer. Quem somos nós? E isso entra por outras 

questões, questões de relacionamento, casamento, filhos. Quem somos nós? Que poder é 

esse que nós nos damos para dizer que um ser humano não pode alguma coisa? Não existe 

isso. Não é um poder que você tem. É um direito adquirido de qualquer ser humano que 

nasce. Então esse é o conceito que a gente vê.” 

 

C.9.1. Aluno 1
208

 

 

Qual o seu nome e a sua idade? (parte retirada) 

E quantos anos? Eu tenho 20. 

Qual é o seu nível de escolaridade? [silêncio] 

Aqui é assim, se você já estudou em outras escolas, ou só aqui na “Associação 

X”? Quantos anos que você está estudando? Você já estudou em outro lugar? Outro 

lugar não. 

Você só estudou aqui na “Associação X”? Aqui também. 

Desde quantos anos você está aqui? Você lembra? Não lembro.  

Faz muito tempo? Muito. 

Qual a sua qualificação profissional? [silêncio] 

Bem, nesse tempo que você estudou, se você aprendeu algum trabalho, se eles 

te ensinaram, por exemplo, informática, inglês, a mexer com flores, a plantar? Inglês 

eu não entendo nada.  

                                                           
208

 Com a finalidade de manter o sigilo de dados, retiramos algumas partes das entrevistas. 
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E o que mais aqui na “Associação X”, o que você faz? Aqui, eu faço etiqueta 

profissional. Eu faço tudo. Eu trabalho em equipe também, todo mundo junto. Eu já 

trabalhei para fora também, era no zoológico com meio ambiente. 

A professora daqui da “Associação X” que levou vocês? É. 

Você já ouviu falar do Benefício de Prestação Continuada?  Não. 

Já ouviu falar do Loas? Também não. 

Você trabalha atualmente? Eu trabalho. 

Onde? (parte retirada).  

O que é? Eu faço tudo. Estou fazendo administrativo interno, entregando 

documento, digitação no computador. 

Você então trabalha com o computador na (parte retirada) e o que mais? O 

que mais você faz lá? Eu tenho meu e-mail no trabalho. Eu não tenho telefone.  

Você não sabe atender telefone? Sei, mas é que eu não posso atender telefone. 

O que mais você faz lá? Eu faço coisas de picotar papel. 

O que mais? Eu faço tudo. 

Você chega lá, conta assim para mim... Você vai de manhã? O horário? De 

manhã, eu acordo às 6 horas da manhã. Eu saía às 7 horas. Eu comecei a trabalhar às 8 

horas quando eu entrei. De manhã, tem um jornal na portaria.  

Você pega o jornal? Eu pego o jornal que fica no 11°. Quer dizer, no 12°. E você 

no sexto, tem que colocar o nome no livro de ponto. 

Você tem que assinar o seu nome? Assinar o seu nome e o horário. 

Aí depois você vai para uma sala que fica só você? Todo mundo junto. 

Tem mais alguém com síndrome de Down lá? Tinha um amigo do (parte 

retirada). Porque o (parte retirada)... Quer dizer, eu sou de tarde, e o plantão é de manhã. 

Você sai que horas de lá? Meio dia. 

Aí você vem para a “Associação X”? Venho. Aí eu almoço aqui, tranquilo, 

estudando. 

Você gosta de trabalhar? Eu adoro. 

Por quê? Porque gosto, estou apaixonada pelo trabalho. Eu gosto muito das 

atividades. 

Você vai de ônibus? Vou. Eu vou com a minha mãe. Na parte do motorista. Ela vai 

me buscar e levar. 

Você está há quanto tempo trabalhando lá? [silêncio] 
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Não sabe? Não lembra se há um ano ou dois? Não, eu comecei a trabalhar dia 16 

de março, na segunda-feira de manhã. 

Agora, desse ano de 2009? É. 

Certo, então faz pouquinho tempo, né? Você já tinha trabalhado em outro 

lugar? Só com o meio ambiente. 

No zoológico? É. 

Seus colegas de trabalho, como eles te tratam? Eles te tratam bem, te tratam 

mal? Eles tratam bem, porque eu conheço uma mulher chamada (parte retirada). Ela é o 

meu chefe. 

E ela te dá bronca? Nunca. É talvez mais brava. 

Ela é a mais brava? Mais ou menos.  

E você gosta de conversar com os seus amigos de trabalho? Gosto, mas não 

conversar muito. 

Por quê?  Não pode? Não posso. 

Você recebe dinheiro pelo seu trabalho, né? Já recebi. 

E o que você faz com esse dinheiro? Eu faço um monte de compra. Gasto com o 

namorado. 

Você tem namorado? Tenho. 

E aí você gasta com o seu namorado, é isso? Você gasta para sair com ele? Não 

saio nada. Por causa do meu pai. 

O seu pai não deixa? É porque o meu pai não pode saber, porque ele pode 

provocar. 

Eu vi, você tem uma aliança de compromisso. Há quantos anos você namora? 

Eu comecei a namorar há seis meses. 

Quantos anos ele tem e como ele chama? (parte retirada) 

Quantos anos? Ele tem 38. E eu comecei aos 20. 

Você pensa em casar com ele? É, não sei, porque pretendo estudar bastante, eu 

trabalho bastante. 

Ele trabalha? Ainda não, porque ele vai entrevistar. 

Ele estuda aqui na “Associação X”? Estuda. 

Ele mora com os pais dele? Ele mora lá no (parte retirada), com a madrinha. 

Porque ele não tem mãe ou pai, já faleceu. 

E você mora com o seu pai e a sua mãe? Eu moro com a minha mãe e com o meu 

pai. 



201 

 

Alguém ajuda você lá no trabalho? Se você tem alguma dificuldade, alguém te 

ajuda? Ajuda. 

Quem te ajuda lá? (parte retirada). 

Você sentiu alguma vez no trabalho que alguém te magoou? Ninguém. 

Você gostaria de trabalhar em outro lugar? Gostaria. Eu estou pensando muito, 

sabe? Eu gosto de fotos. 

Você quer tirar fotos? Eu posso tirar foto. 

Então você gostaria de trocar de trabalho? Não posso trocar, não posso falar 

mal.  

O que os seus pais acharam quando você começou a trabalhar? Meu pai ficou 

rindo, dando risada da minha cara. 

Seu pai ficou rindo da sua cara? Fica, ele gostou muito. 

E a sua mãe também? Minha mãe também. 

Então eles gostaram? Gostaram. 

Seus amigos gostaram? Também. Mas eles ficaram com um pouco de inveja, 

sabe? Um pouquinho. 

Você percebeu isso? É. 

Você se sente orgulhosa de estar trabalhando? Eu fico contente. Eu estou 

apaixonada pelo trabalho. 

Você esta apaixonada pelo trabalho? É. 

Você pensa muito no trabalho? Não muito. Fico sonhando. 

Mas você sonha com o trabalho? Eu sonho de vez em quando, porque mistura. É 

uma mistura de sonho, de pesadelo. 

Com o trabalho? Com o trabalho. 

Com o quê, por exemplo? É uma coisa de ruim ou não, né? Ruim eu não quero. 

Trabalho ruim você não quer? Só de bom. 

Me dá um exemplo de trabalho ruim e trabalho bom.  Ruim é mal educada.  

E bom? Bom é silêncio, gentileza. Para mim, eu tenho respeito no meu. Porque eu 

falo bom dia, falo boa tarde, bom trabalho. Eu abro porta, tudo. 

Você se sente feliz lá? Fico. 

Você gostaria de falar alguma outra coisa? Sobre a sua vida? A minha vida? 

Sobre a minha família. Eles gostam de beijar em mim. 

Você não gosta que as pessoas fiquem te pegando muito para te beijar? Não 

muito. 
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C.9.2. Aluno 2 

 

Qual o seu nome e a sua idade? (parte retirada). Eu tenho 33 anos.   

Qual o seu nível de escolaridade? Esse eu não sei. [risos] 

Certo, eu vou te falar o que é. Assim, você estuda há quantos anos? Aqui na 

“Associação X”, você está faz muitos anos? Você já estudou em outras escolas? Eu já 

estudei no (parte retirada), quando eu era criança, assim. Daí eu tive 12 anos, eu estudei no 

(parte retirada), depois a “Associação X”. 

Então, já passou por três colégios? Por três colégios. (parte retirada). 

Qual a sua qualificação profissional? [silêncio] 

Por exemplo, o que você aprendeu para poder ingressar no mercado de 

trabalho? Você aprendeu inglês? Aprendeu informática, aprendeu a mexer com flor, 

aprendeu a mexer com peça de carro? Desde o começo que eu passei, que a profissão é 

paisagismo, estética visual, paisagismo, estética, recreação infantil, panificação, para 

aprender como trabalhar fora. 

Você já ouviu falar do Benefício de Prestação Continuada? O que é isso? 

Já ouviu falar do Loas? Loas, não. 

É um benefício que o governo dá paras as pessoas com deficiência que não têm 

condições de se sustentar. Então, o governo dá um salário mínimo para essas pessoas. 

Então, quer dizer que hoje você está trabalhando na (parte retirada), é isso? (parte 

retirada). Há três anos eu estou lá. No meu aniversário. 

Você entrou no seu aniversário? Eu entrei no meu aniversário. 

Quando que é? (parte retirada). 

E você já trabalhou em outros lugares antes? Eu fiz trabalho voluntário em duas 

creches. 

Ah, é? Trabalhou com criança? É trabalho voluntário. É sem ganhar nada. É sem 

carteira assinada. 

Sem carteira. E você gostava de fazer esse trabalho voluntário? Eu gostava. 

Por que você foi trabalhar lá? Sua mãe que falou? Alguma professora? Ou 

você viu na televisão? Eu gosto de criança, então eu fui fazer o voluntariado lá para doar 

assim: comida, mamadeira, trocava fralda. 

Trocava fralda? Trocava. 

Você quer ser mãe? Não sei ainda. [risos] Eu gostaria de ser mãe um dia. 
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Certo. Você tem namorado? Tenho.  

Eu vi aí a aliança... É. 

Quantos anos já de namoro? Catorze anos. Em agosto completa 15 anos, dezoito 

de agosto. 

E ele tem quantos anos de idade? Quarenta... Quarenta e alguma coisa. Alguma 

coisa. Não estou lembrada de memória.  

Bom, então, voltando a falar do trabalho. Vamos falar no trabalho na (parte 

retirada), certo? Qual a sua função? Assim, o que você faz lá? Eu mexo nos remédios e 

eu retiro as cestas atrás do caixa. 

Você acha os remédios e retira as cestas atrás do caixa? Não, não é isso que eu 

faço. 

O que você faz? No caixa, eu separo o remédio. E eu guardo. Suporte operacional 

e dar apoio para eles. 

E o que mais você faz lá? Eu digo as ofertas do dia, entrego para o cliente. Você 

sabe o que é as ofertas?  

Sei. Aquelas revistinhas, né? Aqueles papéis? Aqueles papéis. Ele vai para o 

terminal e eu falo assim: „-RG, adquira seus créditos, é exclusivo no (parte retirada). 

Mais alguma coisa? E eu faço atendimento ao público. Eu ponho a mercadoria 

para a frente, para os clientes comprarem. Daí, eu vou no estoque repor mercadorias na 

seção. 

Certo. E você gosta de trabalhar lá? Eu gosto muito. 

Gosta muito. Tem alguém que te ajuda? Tem, é o pessoal da loja.  

E você tem colegas de trabalho? Tenho e muitos.  

Você sai com eles, assim depois do trabalho para passear? Amigos de creche 

que já teve, eu saí com eles sim. 

E tem alguém, alguma outra pessoa com deficiência lá? Não. É só eu mesmo, é 

a síndrome de Down.  

E você já sofreu algum preconceito, uma discriminação, alguém te magoou lá 

no ambiente de trabalho? Não. 

Você recebe dinheiro. O que você faz com esse dinheiro? Eu estou reformando o 

meu banheiro, porque tem suíte em casa. É o banheiro que tem no quarto. E eu estou 

reformando o meu banheiro. 

Certo. E você dá o dinheiro para os seus pais? O que eu recebo é holerite no 

banco.  
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E aí, quando você quer comprar alguma coisa para você, você pede para os 

seus pais ou não? Não. 

Você tem cartão de crédito? Tenho. 

Tem cheque? Eu tenho cheque. 

E você anda com dinheiro com você, na carteira? Eu ando com documento, 

dinheiro, cartão da loja, cartão do governo, cartão do shopping, o cartão de restaurante... 

Você vai trabalhar de ônibus? Não, de carro. 

De carro. Sua mãe leva? Leva e o meu pai me busca. 

Tem vontade de dirigir? Tenho, mas não dá. 

Por quê?  Eu tenho vontade, mas eu não sei dirigir. Não sei, assim. 

O que seus pais acharam, seus amigos, quando você começou a trabalhar? 

Adoraram, com prazer. Muito prazer. 

E você? O que você achou? Eu amei que estou trabalhando lá. 

Amou que está trabalhando lá? Lógico. 

Como que você conseguiu este emprego? Eu consegui este emprego... No ano que 

eu entrei na (parte retirada), no meu aniversário. Fizeram uma surpresa para mim, que eu 

não sabia, compraram o bolo, eu não sabia de nada... 

Quem comprou o bolo? O pessoal da loja. 

E quando que você começou a trabalhar lá? No meu aniversário, (parte retirada). 

Certo. Mas, você mandou currículo? Alguém aqui na “Associação X” que 

falou para você que tinha uma vaga de emprego lá? Como que você conheceu a (parte 

retirada) para poder trabalhar lá? O gerente me treinou para saber onde está a 

mercadoria na seção. 

E quem te apresentou o gerente? Sua mãe, alguma professora? Eu fiz a 

entrevista da seleção. Eu fui com a minha mãe e o (parte retirada) falou assim: „-Já está 

contratada.‟ 

‘-Já está contratada.’ [risos] Na hora, na hora. 

Você ficou muito feliz? Fiquei muito feliz. Passei na entrevista, um monte de 

pergunta, assim.  

Certo. Você gostaria de trabalhar em outro lugar, fazendo outra coisa? Eu 

gostaria. 

Onde? Fazendo o quê? Na moda.  

Na moda? Você gosta muito de moda? Se uma pessoa desfilar, eu estou lá para 

trabalhar. 
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Você gosta, então, de mudar as modelos, das roupas? Das modelos, da roupa... 

Você queria desenhar e costurar ou você queria desfilar? Desfilar. 

Você queria ser modelo então? É. Já fiz um curso de modelo. 

Fez curso de modelo? Onde? Não lembro bem. [risos] 

Você é muito bonita. Obrigada. Magrinha assumida. 

Não, tem olho claro, cabelo louro... Olho claro, cabelo... 

Está certo. Então, você quer acrescentar alguma coisa para a entrevista sobre 

o seu trabalho ou outra coisa? Por exemplo? 

Alguma coisa sobre o trabalho. Alguma coisa que você não goste, alguma coisa 

que você goste. O que eu não gosto é que me magoa. Mas, o resto... 

Alguém já te magoou? Uma vez... Não.  

Ninguém nunca te magoou? Nunca. 

 

C.9.3. Aluno 3 

 

Qual é o seu nome e a sua idade? (parte retirda), eu tenho 32 anos por enquanto. 

Seu nível de escolaridade? [silêncio] 

Aqui é assim, se você já estudou em outra instituição, se você só estudou aqui 

na “Associação X”, quanto tempo você está estudando? Eu já estudei em outras escolas 

normais. 

Ah, que bacana. Quais? No colégio (parte retirada) há muito tempo e no colégio 

(parte retirada). 

E aí depois você veio para cá? A minha primeira foi no (parte retirada). 

Ah, foram três? A minha primeira foi no (parte retirada).  

E depois veio para cá? Na “Associação X”. Aí estudei na (parte retirada). 

Também? Também. 

Vários colégios então. É. 

E como foi sua experiência nessas escolas? É diferente do costume. 

Diferente como? Pior ou melhor? Era com pessoas normais. 

E isso é ruim ou é bom? E amigos normais também, eles não eram com síndrome 

de Down. 

Não tinham síndrome de Down? Não tinham, nessa época. 

E você tinha amigos? Era só você com síndrome de Down? Era só eu com 

síndrome de Down e eu tinha amigos normais. E todos, assim, faziam amizades um com 
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outro, tudo certo assim. A gente ia para passeios também, era bem divertido. Eu tinha ido 

no zoológico com uma turma. 

E você prefere sair com essas pessoas que tem síndrome de Down que nem 

você, ou tanto faz, ou prefere sair com quem não tem síndrome de Down? Na verdade, 

tanto faz. 

Tanto faz? Me sinto bem sim. Com qualquer pessoa. 

E você sentia dificuldade de aprendizado nessa escola que era normal, que só 

você tinha síndrome de Down? Sentia dificuldade de acompanhar? Antes eu fazia 

caligrafia, para melhorar muito a minha letra na época. Aí eu fui aprendendo no (parte 

retirada) também a desenhar e fazer outras coisas também. Como arrumar uma casa 

também. Eu fazia isso na época. 

E hoje? Hoje é diferente. Eu tenho pessoas com síndrome de Down, são os meus 

amigos. Eu não namoro por enquanto. 

Por enquanto? Você pretende namorar então? Eu pretendo namorar. 

Já tem alguém em vista? Na verdade, não muito. Mas é que eu pretendo namorar 

com homens não muito difíceis, porque os fáceis, acho que é mais fácil de lidar. Assim, 

pessoa rígida, eu não gosto de homem muito rígido.  

Você prefere um mocinho mais assim, desencanado?  Isso, por aí. 

Mais divertido, alegre? É. Que não tenha ciúme, que me respeite. 

Você já namorou? Já namorei por muito tempo já. 

E já namorou por quantos anos? Onze anos. 

E hoje, você tem amizade com ele? Tenho. 

E ele era seu amigo de trabalho, não? Ele era da escola? Não, da escola mesmo. 

E no trabalho, você chegou a se interessar por alguém, namorar alguém? Não, 

isso nunca me passou pela cabeça. De namorar alguém no trabalho. 

Você está trabalhando hoje, né? Sim, estou.  

Qual empresa? (parte retirada) 

(parte retirada), que bacana. E você já trabalhou antes, onde? (parte retirada) 

Só esses dois lugares ou tiveram outros? Não, eu trabalhei na (parte retirada), que 

inclusive foi vendida para (parte retirada) 

Três lugares? Era o mesmo lugar, só mudou o nome da empresa. 

Então você trabalhou na (parte retirada), que hoje é (parte retirada)? É, na 

American Express. Aí mudou para (parte retirada). Aí eu fui para o (parte retirada). Eu 

trabalhava junto com (parte retirada) na época. 
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E você trabalhou depois, onde mais? Nesses três. E eu fiz experiência na (parte 

retirada) também. Mas era só para servir assim as pessoas com água, refrigerante. 

E qual você gostou mais? O que eu estou gostando mais é o de agora. 

O que você faz hoje? Quais as atividades? Eu sou assistente parlamentar do 

vereador (parte retirada). 

E o que você faz no seu dia-a-dia de trabalho? Que horas você entra? Que 

horas você sai? O que ele pede para você fazer? Eu entro às 13 horas e saio às 18 horas. 

Quando é dia de reunião eu entro às 13 horas e saio às 16 horas. 

E o que você faz quando você está lá com ele? Eu organizo o arquivo, também do 

projeto de lei. Tem cadastro no computador dos contatos (parte retirada) que passa pela 

recepção, que uma pessoa passa para mim e essa pessoa que passa para mim eu registro no 

computador. 

Certo. Você tem contatos com o projeto de lei então? Você sabe ler? Sei. 

E aí você já chegou a ler algum projeto de lei? No feriado não deu. Mas quem 

sabe agora eu possa ler. 

Você se interessa por essa parte, de saber quais são as leis do país? Agora sim. 

Agora você trabalhando lá, você vai ter a oportunidade de saber um pouco 

também sobre a função do Legislativo... Exatamente, até inclusive eu estou lendo jornal 

lá. 

Ah, que bom. Você gosta de ler jornal então? Nunca tinha lido, nunca tinha me 

interessado e acabei aprendendo a ler jornal. Coisa que nunca passou pela minha cabeça, 

ler um jornal sobre política. 

E você teve esse interesse pelo jornal por que você via sempre jornal lá ou 

alguém que te deu e falou que você tinha que ler? Não. 

Você viu o jornal lá e se interessou naturalmente? É, naturalmente. 

E que parte do jornal você mais gosta? Que matéria? Tem um pouco de tudo, 

assim, de matéria. Mas também tem de política também, porque é mais de política que fala 

do (parte retirada). 

Ah, claro. E deixa eu te perguntar. Antes na sua casa com a família ou nas 

escolas que você estudou, você teve contato com o jornal? Acho que meu pai lia muito 

jornal. 

E você nunca gostou assim, nunca pediu para ele? Nunca estive interessada. 

Só lá no trabalho mesmo? Só no trabalho mesmo. 

E aí nas horas que você tem uma folguinha você vai ler o jornal? Não. 
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Não? Não dá tempo? Não dá tempo. 

Então você leva o jornal para casa? Não. 

Como que você faz para ler então? Eu vejo no trabalho mesmo. 

Mas é uma atividade que é obrigatória? Você tem que ler o jornal? É uma 

atividade também. Eu vejo um pouco. Só que tem uma pessoa também que passa as 

notícias que saem nos jornais também. É a (parte retirada). 

Certo. É a sua colega de trabalho? Isso. 

E ela tem síndrome de Down também? Não, é normal. 

Tem mais alguém que tem síndrome de Down lá? Tem umas que trabalham com 

a (parte retirada). 

Tem mais uma então? É o (parte retirada) que é namorado da (parte retirada), que 

é a minha amiga. 

(parte retirada), que é aqui da “Associação X”? É, da “Associação X”. 

E seus colegas de trabalho, você gosta assim de sair, de conversar, de tomar 

um café, mais com as pessoas que tem síndrome de Down? Ou com as outras? Com 

quem não tem Down ou tanto faz? Tanto faz. 

Você se sente bem com qualquer uma delas? Me sinto bem com qualquer pessoa. 

Certo, em relação aos outros trabalhos que você já fez em outros lugares, por 

que você saiu? Você foi mandada embora, ou você pediu demissão, não queria mais? 

Não, eu não tinha pedido demissão, era por causa de uma proposta de trabalho. 

Por causa da Câmara mesmo, que te chamou? Por causa da (parte retirada), 

quando eu saí do (parte retirada). 

E depois da (parte retirada)? Eu fui para a Câmara. 

Para a Câmara. Tudo por que foram te convidando? Isso. Na verdade eu fui 

trabalhar na Câmara por indicação da (parte retirada)  

Certo. E qual é o que você gosta mais? Antes eu gostava da (parte retirada), mas 

agora eu estou gostando mais da Câmara. 

E você tem desejo de trabalhar em outro lugar? Com outra coisa? Pode ser 

também. Só não quero um lugar muito rígido. Porque eu acho que é uma coisa muito séria. 

Você não gosta de coisas com muitas regras? Eu não gosto de coisas muito 

difíceis. 

Difíceis? Por exemplo o quê? O que seria difícil? Ah, não sei. 

Acordar cedo? Não, isso não. Quando eu trabalhava na (parte retirada), eu ficava 

até às 17 horas. Acho que era das 9 horas às 17 horas. 
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E não era rígido lá? Era um pouco também. 

Então você prefere a Câmara que é menos rígido? É, eu gosto assim de um lugar 

mais equilibrado, entendeu? 

Entendi. Então, nas escolas que você estudou, você teve qualificação 

profissional? Você aprendeu a lidar com o público, eles te ensinaram? Você aprendeu 

alguma função para o trabalho? Ou você aprendeu lá, depois que você já estava 

trabalhando? Acho que aprendi lá. 

Certo. E você já ouviu falar do Benefício de Prestação Continuada? É um 

benefício que é chamado também de BPC ou LOAS. É um dinheiro que o Estado 

paga para a sua família, um salário mínimo? Eu tenho um salário. 

Você tem o salário do seu trabalho, né?  Isso. 

Mas esse BPC você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. 

E o que você faz com o dinheiro do seu trabalho? Eu compro roupas. Compro de 

vez em quando, um presente para alguém, quando alguém faz aniversário, normal. 

E ele fica com você ou fica com seus pais, o dinheiro? Não, eu tenho cartão do 

banco. 

Com o seu nome? No meu nome, tudo direitinho. 

Você anda com ele, você que compra? Exatamente. Mas de vez em quando, a 

minha mãe também pega meu cartão.  

Ela pega o seu cartão mas você não quer que...? Assim, porque o cartão do meu 

banco tem uma senha, então ela sabe mais do que eu. Então como eu decorei, eu tenho 

também a minha senha. Entendeu? 

Certo. Aí você, quando tem desejo de comprar alguma coisa, você vai lá e 

compra e pronto? Isso. 

 Se precisar também você pede para ela alguma coisa? Quando você acha que 

é muito dinheiro, você conversa com ela? Isso. Por exemplo, ontem, eu comprei um 

casaco. 

Aonde foi? Eu fui no (parte retirada). 

Sozinha? Não, com a minha mãe. 

E aí você entrou numa loja, viu o casaco? Na verdade a minha mãe tinha pensado 

em comprar o casaco para mim. Conclusão, compramos o casaco. 

E você que escolheu? As duas. 

Você escolheu primeiro e ela...? Na verdade eu que escolhi e ela deu opinião. 

Porque uma opinião também ajuda. 
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Foi esse aqui, não? Não, esse aqui não. É um preto. 

Você queria um casaco preto? Estava precisando? É, exatamente. Estava 

precisando de um casaco. 

Quem escolheu esse esmalte? Eu. 

Você estava sozinha ou estava com a sua mãe? Com a minha mãe. 

Foi no salão com ela? Ela marca para ela e marca para mim. 

No mesmo horário? No mesmo horário. 

Certo. Aí você escolheu lá, na hora? É. 

E ela que sugeriu? Não, eu mesma. 

Você pediu a opinião dela depois, para ela confirmar se era essa cor? Aí, 

depois ela confirma: „-Ah, gostei.‟ 

Entendi. Deixa eu ver. Então na empresa que você está trabalhando hoje... A 

Câmara Municipal de São Paulo. 

A Câmara. Faz quanto tempo que você está lá mesmo? Dois meses. Eu comecei 

no (parte retirada). 

Você tem carteira de trabalho? Nesse foi sem. 

Nos outros você tinha? Nos outros era com carteira assinada. Mas também tem o 

salário, os outros benefícios também. 

Então agora na Câmara... Posso te contar uma novidade? 

Pode. Eu vou fazer um workshop. 

Ah, que maravilha!  É a primeira vez que eu vou viajar com uma equipe de 

trabalho. 

Você vai com o pessoal da Câmara? É. 

Para onde? Eu não sei aonde é ainda. 

Tá, aí você vai falar sobre o quê? Eu também não sei ainda. 

Ainda não definiram? É que ainda não definiu a data. 

Mas falar sobre o seu trabalho? É, sobre o trabalho. 

E você está ansiosa? Um pouco. 

Nunca fez isso antes? Não. Mas eu tinha feito isso antes. 

Mas você fala bem. É? 

É. Vai dar tudo certo. Tomara. 

O que mais? Eu vou para o interior.  

Vai para o anterior de São Paulo? Mas eu não sei que cidade, entendeu? 
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Quantas pessoas vão, você sabe? A minha equipe de trabalho que vai para lá e eu 

vou junto. 

Certo. Vão de carro? Não sei. 

Está indefinido? São três dias. 

Aí você vai fazer uma palestra? Não sei se é palestra. 

Alguém auxilia você e ajuda você lá na Câmara a desenvolver as suas 

atividades? Sim, (parte retirada) 

Ele fica o tempo inteiro com você? (parte retirada)  

Mas eles ficam juntos assim, com você, em todos os horários? É. Cada um tem 

uma mesa. Eu tenho até um computador também. 

Você tem a sua mesa? Isso, a minha mesa. 

Você aprendeu informática também? É, por aqui mesmo. Foi aqui na escola, 

aqui na “Associação X”. 

E o que os seus pais e seus amigos acharam quando você começou a trabalhar? 

Meus pais no começo adoraram, gostaram muito do trabalho. Inclusive estão muito felizes 

pelo que eu faço, na Câmara. E as atividades são boas. 

E os seus amigos gostaram? Gostaram também. 

Quando você fala para os amigos aqui na “Associação X” que você trabalha, o 

que você sente? Que eles gostam, que eles não gostam? Acho que gostam sim. Que no 

fundo, eles sentem muito orgulho de mim. 

E você gosta disso? Gosto. Isso me faz feliz. 

E em relação ao preconceito, discriminação dos seus amigos. Não só dentro do 

trabalho, fora também. Aqui na “Associação X”, na rua, enfim aonde você sai. Você 

sente discriminação? Eu não. 

Você sente alguém te olhando “torto”? Não. 

Alguém que não goste de você? Não. 

Nunca brigou com ninguém no ambiente de trabalho? Nunca briguei. 

Já brigaram com você? Só... Como fala? Acho que pegaram assim, no meu pé. 

Mas era uma bronca profissional, mas depois passou. 

Entendi. Para você fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. É normal. 

Isso, é normal. 

Chamaram para uma conversa seria? Isso, para eu entender certas regras. 

É como na escola, que o professor às vezes dá bronca, tem que fazer lição, é 

mais ou menos isso? É, por aí. 
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Mas nada de alguém te chamou de besta, de tonta, alguma coisa assim? 

Ofensiva? Não, nunca ninguém me ofendeu, de verdade. 

Você não gostaria de fazer uma faculdade e ser veterinária? Não, faculdade eu 

não tenho vontade. 

Não tem? Não.  

Você gostaria de acrescentar alguma coisa para a entrevista, qualquer coisa 

que você queira falar. Igual você falou do workshop assim, que mais, sobre o 

trabalho? Na verdade, na minha outra empresa também tinha isso e eu nunca tinha feito. 

Assim, de viajar. Essa é primeira vez. 

E você não fez antes por quê? Porque não tinha acontecido ainda. 

Aí você saiu de lá...? Porque, pelo que eu te falei, eu recebi outra proposta de 

trabalho.  

Aí você saiu e não deu tempo de fazer workshop lá na (parte retirada)? Isso.  

Mas agora vai fazer. Na verdade, a minha chefe que era minha amiga também. 

Inclusive ela até hoje tem o mesmo nome que o meu, (parte retirada). Ela falou o seguinte 

para mim, que mandaram ela embora, eu não lembro agora por qual razão, mas uma pessoa 

ficava lá em (parte retirada)... Qual é a palavra? Para supervisionar. Só que eu ficava aqui 

em São Paulo e ela lá. Conclusão, eu tive que sair. Daí que eu recebi a proposta de 

trabalho. 

Entendi, na Câmara? É. 

E você está feliz lá? Sim. 

 

C.9.4. Aluno 4 

 

Qual é o seu nome e a sua idade? (parte retirada). A minha idade é 46. 

Qual é o seu nível de escolaridade? Eu finalmente parei com a escolaridade. 

Parou com a escolaridade? Parei. 

E você parou com escolaridade e você tem quantos anos de estudo? Nossa, 

agora não lembro. Eu tinha bastante. 

Você só estudou aqui na “Associação X” ou em outras escolas também? 

Estudei também em outras escolas. 

Quais? Estudei na (parte retirada). Agora aqui. 

Certo. E agora aqui? É. 

Qual é a sua qualificação profissional? Auxiliar de escritório. 
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Você já ouviu falar do Benefício de Prestação Continuada? Não, nunca ouvi 

falar não. 

Não? Já ouviu falar do Loas? Loas? Também não. 

Você trabalha atualmente em qual lugar? Eu trabalho no (parte retirada), no 

centro de conhecimento. 

Eu conheci o (parte retirada).  

(parte retirada), você já trabalhou em outros lugares antes? Eu trabalhei na 

“Associação X”. Não aqui, na outra casa e também trabalhei no (parte retirada). 

O que você fazia? Auxiliar de escritório também. 

Você gostava? Não muito. 

Não muito? Por quê? Porque tinha pouco serviço. 

Pouco serviço? Meia parada. 

Parada? Você não gosta de ficar parada? Exatamente. 

Na (parte retirada) você tem bastante trabalho? Movimento. 

Como era o seu relacionamento nos trabalhos antigos e hoje com seus colegas 

de trabalho? No (parte retirada) eu tinha pouco relacionamento. 

Tinha mais gente com síndrome de Down no (parte retirada)? Eu acho que não. 

Lembra que ano que foi? Nem me Lembro agora. Não lembro mesmo. E aqui no 

(parte retirada) eu tenho um ótimo, excelente relacionamento. Até com o (parte retirada). 

Certo. E tem mais pessoas com deficiência lá? Tem a (parte retirada). 

(parte retirada), que é deficiente visual, né? (parte retirada) Que trabalha com o 

(parte retirada). E o (parte retirada) que é amigo do (parte retirada), que é cadeirante 

também.  

E você é a única que tem síndrome de Down? De lá eu sou. 

E você sente algum preconceito, com você? Normal. 

Normal? Ou você acha que as pessoas te tratam melhor porque você tem 

síndrome de Down, ou pior? Tem alguma coisa? Tudo normal. 

Você recebe pelo seu trabalho, o que você faz com o dinheiro? Eu dou tudo para 

o meu pai. 

Você mora com o seu pai? Moro com o meu pai e a minha mãe. 

Você namora? Namoro. 

E você gasta o seu dinheiro com o quê? Roupa. 

Mas você dá tudo para os seus pais? Dou. 

Aí você vai pedindo para ele, conforme você tem vontade? Exatamente. 
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Você não anda com dinheiro na carteira ou...? Fora isso, eu guardo na minha 

carteira. 

Tem cheque? Cheque não, só dinheiro. 

Nem cartão de credito? Não. Cartão de credito é tudo com o meu pai.  

Você gosta de gastar com o quê? Roupa, restaurante etc. 

E o seu namorado tem quantos anos? Agora, ele tem 35, por aí. 

Como ele se chama? (parte retirada). Ele é fora daqui. 

Você conheceu ele onde? Na escola dele, que ele estuda. 

Qual é? (parte retirada) 

Namora há quantos anos mesmo? Uns 5 anos, por aí. 

Tem vontade de casar? Oh, tenho planos. Mas não agora, mais para frente. 

Por quê? Porque eu estudo e trabalho. Eu vou casar, mas não agora. É o plano. 

E você tem plano de ter filhos? Ainda não. 

Você tem vontade de dirigir? Tenho, mas não agora. 

Quando você vai trabalhar, você vai de ônibus? Vou com motorista. 

Motorista da sua família? Exatamente. 

Não é o seu pai nem sua mãe? Não, é motorista mesmo. 

O que os seus pais e seus amigos acharam quando você começou a trabalhar? 

Nossa, eles acharam excelente, maravilhoso. Eles ficaram felizes. 

E você? Também, a mesma coisa. Fiquei feliz também, mais animada. 

Mais animada com a vida? Exatamente. 

Por que você foi desligada das empresas anteriores? Então, por causa disso, 

pouco serviço. 

Você que pediu demissão? Eles que não queriam. Não do (parte retirada), estou 

falando do (parte retirada). 

Você gostaria de trabalhar com algum outro tipo de coisa, alguma outra 

empresa? Fazendo alguma outra coisa? Agora ainda não, mas depois eu vou pensar no 

caso. 

Você pensa em fazer faculdade? Nem um pouco. 

Por que não? Porque é muito difícil. E pior que é mesmo. 

Mas e se você pudesse fazer, ou conseguisse chegar lá, estudando bastante, sei 

lá, você teria vontade de fazer alguma em específico? Acho que não. Só escola especial 

mesmo. 
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Deixa eu ver o que mais aqui. Alguém auxilia você lá na (parte retirada)? A 

(parte retirada) que é minha líder e o (parte retirada) que é o meu grande amigo. 

Eu queria, como você tem muita experiência de trabalho e de vida, eu queria 

que você falasse alguma coisa para mim sobre a questão de você ter começado a 

trabalhar, o que mudou na sua vida, no seu relacionamento com o mundo? Agora que 

eu trabalho no (parte retirada), eu fiquei muito feliz, muito contente, muito animada, muito 

satisfeita, muito segura. O que mais? Com um ótimo relacionamento, uma ótima qualidade 

de vida. O que mais? Com muitas tarefas que é o que eu gosto mesmo, com as minhas 

amizades. 

Você prefere ter amizade com pessoas com síndrome de Down ou tanto faz, ou 

com pessoas sem síndrome de Down? Tanto faz. 

Você se dá bem com as duas? Com todo mundo. 

Mas não tem diferença de tratamento? Tudo normal. 

 

C.9.5. Aluno 5 

 

Qual é seu nome e sua idade? Meu nome é (parte retirada). Eu tenho 33. 

Qual seu nível de escolaridade? [silêncio] 

Você estudou sempre na “Associação X”, você estudou em outra escola? Já 

estudava na outra escola. Na (parte retirada).  

Quantos anos você está desde a (parte retirada) até aqui na “Associação X”? 

Eu fiquei na (parte retirada) dez anos. Aqui tem dois meses. 

E qual sua qualificação profissional? [silêncio] 

O que você aprendeu na (parte retirada) e aqui na “Associação X” para 

trabalhar, com o quê? Na (parte retirada) eu faço de tudo, tem... As professoras em cima 

da gente, aqui também. 

E é diferente o trabalho que você fez lá na (parte retirada) e o que você faz 

aqui ou não, é igual? É igual. 

E eles ensinaram para você alguma coisa específica para você trabalhar? Por 

exemplo, te ensinaram a como se comportar no ambiente de trabalho? Teve contato 

com as pessoas. 

Tem contato com outras pessoas, sair para passear, para fazer visitas, é isso? 

Isso mesmo. 
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E você aprendeu a mexer com algum, por exemplo... Aprendeu a mexer 

cortando madeira, a trabalhar em alguma marcenaria ou aprendeu a mexer com 

peças de automóveis, alguma coisa assim ou não? Peça de tipo de automóvel também. 

Na (parte retirada). 

E aqui na “Associação X” você mexe com flores, eles ensinam a plantar, 

ensinam a recortar e colar? Como que são, assim, as suas atividades? As minhas 

atividades, faço informática. Eu pesquiso na Internet sobre câmera. 

Então você aprendeu aqui na “Associação X” a mexer na Internet, procurar 

informações sobre isso?  É. 

Que mais? Um pouco de filmagem. Eu vou filmar vários eventos. 

Vai receber a câmera aqui da instituição ou dos seus familiares? Não, quer ver, 

prometi para a minha família. 

Da sua família, vai ganhar de presente? Vou, eu vou ganhar. 

Você já ouviu falar do benefício de prestação continuada? O que é isso? 

É um benefício que é conhecido também por Loas. É um benefício da 

Previdência Social. Um dinheiro que você recebe do Estado. Eu já recebi uma carta do 

Presidente, de Lula.  

Uma carta do Lula? Isso.  

O que falava nessa carta? Falava sobre esportes. 

Você pratica esportes? Pratico natação. 

Pratica natação. E aí você recebeu um prêmio do Lula? Isso. 

E esse nome aqui, Benefício de Prestação Continuada ou Loas você nunca 

ouviu falar? Não. 

Você recebeu algum dinheiro antes de trabalhar? Sua família te dava, como 

era? Recebo boletinho com o dinheiro. 

Quando você trabalhava? Isso. 

Como que chama a empresa que você trabalhou? Foi a (parte retirada) e (parte 

retirada).  

E com a foto, com a câmera? Com a câmera eu vou receber dos meus pais. 

Vai receber dos seus pais e aí depois você vai procurar emprego nessa área? 

Eu vou. 

E você quer se fotógrafa? Mas é filmar eventos. Fazer eventos. 

Bom, então você já trabalhou na empresa, já trabalhou em duas: (parte 

retirada). Isso. 
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O que você fazia? Eu fazia... Eu estou procurando estágio ainda, procurando na 

Internet, coisa da minha área. 

Agora você está procurando para filmar eventos. Mas, antes, no (parte 

retirada), o que você fazia? Você levava comida na mesa? Como era? Eu levava 

comida, eu levava as bebidas na mesa. 

Você servia o pessoal? Isso mesmo. 

Você limpava também? Eu limpava chão e mesa. 

E você lembra o ano que você entrou e quando você saiu? Não. 

Você tinha carteira de trabalho? Eu tenho.  

Quando você trabalhava no (parte retirada), você teve contato com outros 

trabalhadores, colegas de trabalho? Os contatos com os meus colegas, não deram o 

telefone deles.  

Mas você saía para tomar um sorvete, tomar um café com eles? Eu acho que 

sim. 

E você pegou amizade com alguém? Fiz já. Peguei.  

Algum dos seus colegas de trabalho, quando você trabalhava no (parte 

retirada), eles também tinham deficiência? Também. Alguns.  

E você lembra quais eram? Se era outra pessoa com síndrome de Down ou 

não... Não. Não tinha. 

Tinha alguma outra deficiência? Algum cego, algum surdo? Não. 

E quanto você recebia, você lembra? Pelo seu trabalho? (parte retirada). 

O que você fazia com esse dinheiro? Eu gasto. Eu guardo na poupança. 

Você entregava para os seus pais? Eu entrego.  

Até hoje? Sim.  

Tudo que você ganha você entrega para eles? Entrego. 

E aí eles colocam na poupança e eles vão te dando conforme você pede? Isso 

mesmo. 

E você pede dinheiro para fazer o quê, por exemplo? Comprar uma câmera.  

Ah, agora é a câmera? É. 

Mas mais o quê? Tipo, fazer a unha? Estou vendo que você está com a unha, 

aí, pintada. Quem paga? Quem paga é a minha mãe. 

Você não anda com dinheiro com você? Eu tenho dois cartões.  

Dois cartões? No seu nome, na sua carteira? Isso. 

E você usa para quê? Eu uso para pagar o almoço ou jantar. 
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E, às vezes, você tem vontade de comprar alguma coisa na rua, assim, você vai 

e compra? Eu compro.   

Sozinha? Sozinha. 

Quando você trabalhou lá no (parte retirada), como foi feito esse contato? 

Você já era aluna da (parte retirada) ou aqui da “Associação X”, e eles que te 

encaminharam ou você que enviou currículo pela Internet? Você manda currículo, aí 

eles contratam. 

Você foi entrevistada? Lá não.  

Lá na empresa você foi? Aí foi sim. 

E o que eles te perguntaram na entrevista para você começar a trabalhar? Se 

você tem experiência. 

E você tinha? Tinha. 

Quando você foi para o (parte retirada), você já tinha? Tinha. 

E no (parte retirada)? Também.  

E quando você trabalhou lá, alguém te ajudava, te auxiliava no serviço? 

Ajudava. 

E o que os seus pais, seus amigos acharam quando você começou a trabalhar lá 

e ganhar o seu dinheiro? Emoção. 

Ficaram felizes? Ficaram. 

E você ficou feliz? Fiquei. 

Você gostava de trabalhar? Sempre gostei. 

De sair, ir lá no (parte retirada), trabalhar no (parte retirada)? Também. 

Você sentia alguma discriminação, assim, um preconceito quando você estava 

trabalhando?  Não, as pessoas lá me respeitam, entendeu?  

Você nunca sofreu, assim... Ninguém nunca te magoou? Não. 

Nem fora do (parte retirada)? Não. 

Você foi mandada embora dessas empresas ou você que pediu para sair? Fui 

eu que quis sair. Passava muito calor lá dentro.  

Muito calor lá dentro. Você trabalhava fazendo comida também? É, isso. 

Você saiu, então, porque estava muito calor. E aí você, agora, gostaria de 

trabalhar com filmadora porque você gosta? Isso mesmo. 

Se for com outra coisa você não quer trabalhar? Não. 

E por que você teve essa ideia da filmadora? Da minha cabeça. 

Você viu alguém filmando e quis fazer também? É isso mesmo. 
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E você já teve essa experiência de filmar um evento? Eu quero essa experiência. 

Eu quero aprender essa experiência. 

Quer trabalhar, né? É. 

Você gostaria de acrescentar alguma coisa a essa entrevista? Eu sonho que ia 

conseguir filmar as pessoas famosas. As festas dos amigos, aqui na escola também. 

Essa questão do dinheiro que você recebe: você não tem sonhos com esse 

dinheiro? Por exemplo, de comprar uma casa, um carro, de casar? Casa eu já tenho.  

Que é dos seus pais? É.  

Vai continuar morando lá? Vou. 

Moram vocês três? Isso. Eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos. Eu tenho dois 

irmãos. Um que é casado, outro está namorando.  

E você não tem vontade de comprar uma casa para você? Não. 

Você namora? Não. 

Tem vontade de namorar? Não. 

Já namorou? Já, uma vez. 

Uma vez, e não gostou? Não. 

Tem vontade de ser mãe? Não. 

Bom, então o seu atual desejo mesmo é comprar uma filmadora? Isso mesmo. 

 

C.9.6. Aluno 6 

 

Qual é o seu nome completo e sua idade? (parte retirada). Tenho 31. Logo logo 

eu vou fazer 32, em julho, (parte retirada). De julho né, está quase chegando, (parte 

retirada). E o que mais, que eu esqueci, acabei de falar agora... Meu nome e idade e faço... 

Desde a escola que estou aqui, em 1986. 

Você começou na “Associação X” em 1986? Não é “Associação X”, é, em 1986 

eu estava na (parte retirada). Em 1989, eu estava em uma escola que não era “Associação 

X”, era (parte retirada). Bem antes, tinha uma escola que era a (parte retirada), a mesma 

coisa, continua só ao (parte retirada). Depois, mais para frente, virou “Associação X”, esse 

ano. 

Então, você está estudando em escola especial. Você já estudou em escola 

regular? Não, não. Só em especial.  

Você nunca foi para uma escola comum que tenha outras pessoas sem Down? 

Não. Meus pais tentaram, não conseguiram. Porque tem escola que não aceita, sabe? Como 
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eu falei antes, preconceito mesmo que eu falo. E, como eu posso dizer? Cada escola tem 

alguns professores que falam uma coisa e tratam outros assuntos. Aqui na escola eu faço 

curso. Só um curso que eu faço agora, teatro. Eu faço só o teatro. Teatro para mim é 

importante. Usar a memória, fazendo uma coisa... Não esquecer as coisas na cabeça, a 

gente grava isso na cabeça, ter memória, aprende muitas coisas que você fala: „-Aprendi 

isso.‟ Aprender é uma coisa que tem que raciocinar. Então, os professores falam alguma 

coisa que têm orgulho do que fazem. 

Você queria estudar em uma escola regular? Assim, antigamente, quando você 

teve essa possibilidade... Eu bem que queria. Não deu. 

Não deu. Mas, você gostaria de estudar em uma escola que tivesse pessoas que 

não tivessem Down? Eu, um dia, fui fazer uma entrevista em algum lugar, SENAC. Eu 

falei assim: „-Eu nunca faria isso em algumas escolas.‟ Como eu viajo em alguns lugares 

para competir, que eu faço natação... Eu falei que faço natação agora. E eu sou campeão de 

medalhistas, de peito e de costas, que eu faço. Natação. Esse fato cultural, a cultura, o 

esporte e o teatro mexem muito na minha vida. É bom fazer raciocínio, na escola, 

atividades também. Então, assim, eu nunca faria outra escola, eu sempre vou continuar 

aqui, porque eu nunca saí, eu estou aqui. 

Vamos prosseguir aqui. Então, o seu nível de escolaridade, você sempre 

estudou em escola especial...  E já estudei na (parte retirada). 

Nessas escolas que você estudou, eles ensinaram a você alguma atividade de 

trabalho? Por exemplo, você cortar madeira, você mexer com peça de automóvel? 

Para trabalhar, eles te ensinaram como se comportar no meio de trabalho? Quando eu 

comecei em emprego, eles falaram que tem que fazer preparação para o trabalho. Eu não 

fiz curso aqui na escola para me preparar para o trabalho, eu nunca fui para fazer curso fora 

da escola, eu nunca fiz isso. Já me fizeram proposta para fazer isso. Eu não quero, porque 

eu venho para a escola, tenho teatro e a natação. Agora, vou falar sobre o trabalho. Quando 

aprender isso em uma escola, teve como xerox, teve como material dentro da escola, coisas 

que eu uso aqui, que eu já estudei aqui na escola “Associação X”, que é estojo, lápis de 

cor, tesoura, cola. 

Informática, inglês... Não. Só informática, inglês não.  

Tem vontade de aprender inglês? Um pouquinho, eu sei falar um pouco. Eu já fui 

fazendo isso. Minha tia me deu... Minha tia (parte retirada), que é irmã do meu pai. Aliás, 

ele tem três irmãos e nunca trabalhou (parte retirada), que meu tio (parte retirada). Sou de 

parte portuguesa e italiana. 
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Então aí você foi viajar com eles para os Estados Unidos? Eu fui, não conhecia 

lá. 

E lá você falou um pouquinho de inglês? Um pouquinho. Eu não entendo muito 

assim. Eu fui três vezes para Portugal passear, então eu já conheci, minha avó nasceu lá. A 

parte da minha mãe, minha avó que é mãe da minha mãe. 

Você é bastante viajado então? Sou. [risos] Minha avó nasceu lá em (parte 

retirada), que é em Portugal; minha mãe nasceu lá. 

Você fez amigos quando você viajou? Você tem amigos de fora? Eu fiz amigos 

lá, em 2000, eu nunca conheci os tios e primos lá. 

Certo. E você fez amigos não só Down? Não, eu conheci pessoas Down lá. 

Você namora hoje? Namoro. 

Com uma menina Down? É. Com uma menina Down. O nome dela (parte 

retirada). Teve ela também. 

Ela é brasileira? Ela mora aqui? Ela é brasileira. Fala italiano que é descendente. 

É, como eu sou, ela também. Eu conheci a (parte retirada), eu tinha cinco anos, ela tinha 

oito anos. Quando passou, mais para frente, eu tinha sete e ela tinha... Eu não lembro a 

idade. Quando eu tinha 14 anos, passamos na escola. Voltamos juntos agora. Não é a 

família, é longa a história. Eu conheço a (parte retirada) desde pequeno e eu junto. A 

minha namorada nasceu no dia em que meus pais casaram, em 1975. Casaram com 25 

anos, meus pais casaram. Depois, minha irmã nasceu, já cresceu e já é adulta, dois anos 

depois eu nasci. Em 1977. Porque eu e a (parte retirada) somos primos afastados, nem 

segundo nem terceiro. Somos afastados. E namoro com ela há oito anos. 

Deixa eu voltar aqui. A gente fala um pouco de família e tudo, mas vamos 

voltar um pouco para trabalho, né? Em relação ao porquê você não quis. Você falou 

que você não quis participar dos programas de emprego que ensinavam para 

trabalhar. Você não gosta de trabalhar? Não. 

Mas você não está trabalhando hoje na papelaria? Estou. 

E por que você está lá? Estou lá afastado, porque eles não gostaram de mim, uma 

pessoa, um cunhado, irmão do meu chefe... Era auto-escola, eles queriam ter um 

funcionário para trabalhar bom, um forte, que pega caixa. Eu trabalho duas vezes em 

vendas, o trabalho para fazer é vendas, porque para ganhar é mais importante, para a gente 

é bom. Eu estou com a segunda carteira registrada. 

Você tem carteira registrada? Eu tenho. 
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E antes da papelaria você trabalhou em outro lugar? Quais? Eu vou lembrar 

uma área de escritório. Na auto-escola, tem um cargo de escritório. Tem carimbo, tem que 

carimbar, tem que pegar o arquivo, mexer, organizar em ordem alfabética, trabalhar na 

(parte retirada), a mesma coisa como eu falei. 

Você trabalhou então em escritório de quê? Na auto-escola, que era para direção 

de carro. Depois, trabalhei na (parte retirada). Fui office boy dentro da empresa. Não era 

fora na rua, era dentro da empresa. 

E você já tinha carteira assinada também nesta época? Não. 

Você só teve a carteira assinada agora na papelaria? Só tive duas vezes 

contratado. Um amigo do meu pai desde a infância, o nome dele é (parte retirada). Esse 

amigo do meu pai ele conheceu desde a infância, ele me ofereceu desde pequeno. Depois 

alguém me avisou aqui na escola, no (parte retirada), me disse da (parte retirada), que foi 

estágio. Fiquei no estágio, em uma parte que eu trabalhei de obras de construção. Tem a 

parte elétrica e hidráulica, eu trabalhava com isso. Eu passei a fazer entrega, tive que 

aprender onde eram as ruas. 

Você vai como? De ônibus? Não, de carro. Meu pai sempre me leva. Às vezes ele 

ia para lá. 

Tem vontade de dirigir? Não, nunca. Não tenho vontade. 

Nem moto? Não, também não. Eu vou dizer uma coisa. Tem uma lei que saiu 

agora, em 1991, uma pessoa que tem deficiência física – não é especial, é física... Não, 

aliás, falei errado, mental. Para mim é mais complicado. 

Você está me dizendo que você tem mais dificuldade para dirigir do que uma 

pessoa que tem deficiência física? É. 

 Mas, mesmo assim, mesmo você sabendo que você tem essa dificuldade, você 

não tem vontade? Você não acha que isso um dia pode ser possível? É difícil explicar. 

É difícil. Porque eu não tenho... O pensamento é bem diferente. 

Você não acha que você seria capaz de dirigir? Também, porque, você falou 

agora, às vezes eu não tenho coordenação para andar na rua. A pé é a mesma coisa como 

andar. Eu ando tudo na rua. Um carro, peguei uma estrada em reta, eu não consigo nem 

chegar direito. 

Vamos voltar de novo. Bom, então você trabalhou em algumas empresas. Você 

já teve contato nesses lugares em que você trabalhou com outros colegas que tinham 

síndrome de Down? No trabalho. Outros com síndrome? Não sei explicar. 
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Você tinha algum amigo com síndrome de Down trabalhando com você? Aqui 

tem. No trabalho só eu mesmo. 

Na papelaria também? Só você? Não, tem pessoas lá também que trabalham 

comigo. Mas não que tem síndrome de Down. 

E você sentiu já alguma discriminação, algum preconceito por parte das 

outras pessoas por você ter síndrome de Down? Vou falar uma coisa que eu lembrei que 

é a educação, lembrei sobre isso. Na escola, nunca me discriminaram; no trabalho, nunca 

me discriminaram; na natação nunca me discriminaram. Eu fui aluno disciplinado aqui, eu 

aprendi um monte de coisas aqui. Tudo encaixa, teatro e trabalho. Um monte de coisas 

enlouquecem, o corpo, etiquetas, que eu falo. Quando eu vou vestir a roupa, que é calça 

jeans, colarinho, não é gravata, é pólo que fala, normal. Esse que eu trabalho na papelaria, 

é roupa normal. 

Você prefere, então, trabalhar com roupa normal? Você não gosta de 

trabalhar de terno e gravata? Não. 

E essa questão aqui do seu dinheiro. Você recebe um salário e é você que usa 

esse dinheiro? Você compra você mesmo as suas coisas que você tem vontade ou seus 

pais que recebem esse salário por você? Como é? Não, não é meu pai que recebe o 

salário. Eu vou explicar. Eu trabalho na papelaria, eu ganho o suficiente. Agora eu estou na 

segunda carteira registrada, eu estou ganhando bem, eu ganho (parte retirada). Mais a 

Bolsa Atleta, eu também tenho. 

Quem te paga essa Bolsa Atleta? O governo, que é o Lula. 

Você já ouviu falar do Benefício de Prestação Continuada? Eu nunca ouvi esse 

nome. 

Você já ouviu falar do Loas? Também não. Às vezes eu posso conhecer, nunca vi. 

No meu trabalho, eu ganho um salário... Fora do Lula, tá? Eu ganho pelo governador José 

Serra. Tinha uma época que tinha isso também. Não é o Bolsa Família. É atleta. 

Bolsa Atleta? Você nunca ouviu? E agora tem, desde 2007... (parte retirada). Esse 

que eu ganho da bolsa e mais o trabalho dá (parte retirada). Dá para viajar ida e volta, 

quando eu viajo para Portugal. Eu paguei com o meu dinheiro, duas vezes.  

E você gasta seu dinheiro com o que mais? Na verdade, é gasto simples. Às vezes 

eu preciso de pasta de dente, coisa de higiene, que eu gosto, xampu. 

Para passear com a namorada? Você paga para ela ou vocês dividem?No Dia 

dos Namorados eu paguei para ela. Às vezes eu compro presentes. 

Você tem cheque? Tenho. 
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Você usa cheque? Uso pouco. 

Tem cartão também? Cartão de crédito? Só uso com cheque. Eu não uso cartão 

porque é perigoso. 

Nesses trabalhos que você teve, você teve ajuda de alguém? Como eu falei, eu 

tinha dificuldade, às vezes tem capacidade. Eles ensinam o aluno. 

Olha só, você, quando começou a trabalhar, seus pais e seus amigos o que 

acharam? Sabe o que falam também... Para eles é ótimo ter um filho que tem orgulho de 

trabalhar, eles sempre falam. Para eles é razoável. Para mim é razoável, é tudo igual. 

Se você não estivesse trabalhando seria igual? Não entendi... Quando sem 

emprego, eu ficava aqui na escola. Eu nunca tinha saído. 

E você estava feliz em não sair daqui? Não. 

Você tinha vontade de trabalhar? É, eu tinha vontade de trabalhar. Eu precisava. 

É, precisava. 

Por quê? Porque eu preciso ter dinheiro. A conta de luz eu não pago. 

Por que você mora com os seus pais ainda? Eu moro com os meus pais ainda. 

Eles que pagam as contas de casa, de IPTU, coisas. 

E agora você ajuda eles com esse dinheiro? Não. Eu só pago a minha parte 

quando eu vou viajar. Essa é minha área. 

Mas então você quis trabalhar para poder ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro 

para eu viajar. É, só isso. 

O que você mais gosta de fazer na vida é viajar? É, viajar... Um dia aqui de 

férias, uma vez dentro da escola, quando eu não estou trabalhando. Janeiro junto com 

dezembro, então de férias, que é vendas. 

E você gosta então de trabalhar, né? Na papelaria? É, gosto. 

Você gostaria de falar alguma coisa, qualquer outra? Então, a violência eu 

detesto.  

O que você vê de violência? Eu vejo na rua, eu não concordo, é brigas entre 

famílias, na rua.  

Isso te deixa triste? Fico triste também. Ou dentro do campo de futebol. 

Você não gosta quando tem briga? Não, eu não gosto. Eu tento separar. 

Você já brigou com alguém? Nunca briguei. 

Alguém já tentou brigar com você? Quase. 

Quase? Como foi? Quando os professores me falam o que está fazendo o aluno, 

folia. Isso aí não é briga, isso é coisa de... Ele não pensa em falar as coisas. Para quê dar 
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recadinho na lousa? Não pode fazer isso. Tem aula, tem que ter respeito. E assim, existe a 

violência, às vezes pode ter isso, brigar. Eu converso com os meus amigos. Eu sempre sou 

contra isso, eu não gosto de ficar brigando. Eu me defendo. 

 

 


