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FAZER COM QUE 
A PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
TENHA AUTONOMIA
E AUTODEFENSORIA 
É UM TRABALHO 
A 4 MÃOS.
Para a pessoa com deficiência intelectual se inserir plenamente no ambiente
em que vive ela precisa se tornar independente.

Para se tornar independente é preciso ter autonomia e isso só se atinge plenamente 
trabalhando a autodefensoria.

Este é um treinamento que exige alto grau de especialização e profissionalismo.

Por isso a APAE DE SÃO PAULO e o Instituto Helena Florisbal firmaram uma parceria. 
A meta é fomentar as habilidades e o protagonismo de vinte pessoas com deficiência 
intelectual, com a participação e o apoio de suas famílias.

Estamos empregando nossos melhores esforços para que seja uma experiência 
vitoriosa.
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A Inclusion International é 
uma rede mundial de 
pessoas com deficiência 
intelectual e suas famílias, 
que lutam pelos direitos 
humanos e pelo 
compromisso com o 
progresso em direção à visão 
da inclusão internacional. Há 
mais de 50 anos, representa 
mais de 200 federações 
membros, em 115 países, ao 
longo de cinco regiões, 
incluindo o Oriente Médio e 
Norte da África, Europa, 
África, Américas e 
Ásia-Pacífico.

APRENDER.
INSPIRAR.
LIDERAR.

Em 2018, a APAE DE SÃO PAULO 
tornou-se membro efetivo da 
Inclusion International, com o 
objetivo de disseminar informação e 
conhecimento sobre a deficiência 
intelectual e boas práticas de 
inclusão desenvolvidas pela rede de 
afiliados para a sociedade e 
organizações congêneres.
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A importância 
da Autodefensoria 
Faço parte do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Juventude de São Paulo, lutando pelos 
direitos da pessoa com deficiência intelectual. 
É muito show! Eu gostei muito dessa experi-
ência única. No primeiro dia foi difícil, não 
entendia quase nada do que as outras pessoas 
estavam falando. Mas, participando do Pro-
grama de Autodefensoria e do apoio que tive, 

com o tempo, eu participava de roda de conversa junto dos outros con-
selheiros e conseguia defender meus direitos e falar das situações que 
as pessoas com deficiência intelectual passam em seu dia a dia e das 
suas capacidades. Foi muito gratificante para mim essas experiências. 

Aos 16 anos, fiz capacitação para o mercado de trabalho pela APAE 
DE SÃO PAULO e acabei participando do Programa Jovem Aprendiz. 
Trabalhei em vários lugares. Aos 18, comecei a participar do Programa 
de Autodefensoria e aprendi a defender melhor os direitos da pessoa 
com deficiência intelectual. E graças a esse grupo eu evoluí bastante, 
cresci bastante. Passei a raciocinar melhor e me posicionar melhor. 

Além de Autodefensoria, esta revista vai ter outros assuntos, como 
jogos de computador para pessoas com deficiência intelectual, movi-
mentação e estimulação para bebês com síndrome de Down, audio-
descrição e decisão apoiada, que é um assunto atual e importante.

Nos tempos de hoje era para estar evoluída a forma de expressão 
da sociedade para a pessoa com deficiência, mas a sociedade coloca a 
pessoa com deficiência intelectual como alguém que não sabe de nada, 
que não conhece nada, que é inocente. Um atraso essa atitude.

Quero deixar a mensagem para que toda sociedade possa tratar a 
pessoa com deficiência intelectual com respeito e conforme sua idade. 
Vejo muita desigualdade ainda, muitos direitos ainda para serem con-
quistados. Eu e todas as pessoas com deficiência intelectual só quere-
mos ser ouvidas... de verdade!

Wellington de Melo 
22 anos, autodefensor da APAE DE SÃO PAULO, 
ocupa atualmente a titularidade do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude. 
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Direitos Humanos, tema central do 
17º Congresso da Inclusion International
Encontro mundial no Reino Unido debateu formas de 
ampliar a inclusão social das pessoas com deficiência intelectual

Mais de mil profissionais da área e cerca de 400 auto-
defensores e apoiadores de 70 países participa-
ram do 17º Congresso Mundial da Inclusion 
International, realizado de 30 de maio a 1º de 

junho de 2018 em Birmingham, no Reino Unido, com o tema 
central “Aprender, Inspirar, Liderar” e apoio das instituições 
não governamentais da unidade europeia da Inclusion e da 
Royal Mencap Society. 

A Inclusion International é uma organização de pessoas com 
deficiência intelectual e suas famílias que atua em mais de 100 
países e defende a inclusão de pessoas com deficiência intelectual 
em todos os aspectos de suas comunidades, com base em valores 
compartilhados de respeito, diversidade, direitos humanos, soli-
dariedade e inclusão. A Mencap (Mental Handicap) é uma das 
principais instituições do Reino Unido que trabalham com pessoas 
com dificuldades de aprendizagem, seus familiares e cuidadores.

A superintendente executiva da APAE DE SÃO PAULO, 
Aracélia Costa, e o gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa 
APAE DE SÃO PAULO, Edward Yang, acompanharam o 

congresso e participaram da assembleia geral da Inclusion, 
encontro bianual que reúne 52 países membros com o pro-
pósito de definir diretrizes comuns.

No congresso, as apresentações e debates centraram-se 
no tema dos direitos humanos, que tem sido discutido e dire-
ciona o trabalho de muitas organizações sociais no mundo. 
Comparativamente, no Brasil, a maioria das organizações 
que trabalham com deficiência intelectual ainda foca seu tra-
balho no atendimento direto e institucionalizante. A inclusão 
social deve ser o direcionador das políticas sociais voltadas 
às pessoas com deficiência, como determina a Convenção 
da Organização das Nações Unidas (ONU), mas há um gap 
entre as leis estabelecidas nos vários países, como no Brasil 
a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a oferta estruturada de 
apoios a essa população. As maiores barreiras para a efetiva-
ção da inclusão social passam pela resistência das organiza-
ções sociais, pela falta de recursos ou recursos direcionados 
para programas e serviços excludentes e pelo sentimento de 
proteção da maioria das famílias.
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Chamada para Ação

Os grandes problemas

Queremos um mundo onde todos sejam incluídos e valorizados de forma igual. Autodefensores de todo o mundo disseram à Inclusion International quais 
eram seus grandes problemas, que impedem que pessoas com deficiência intelectual sejam incluídas.

Chamadas

São cinco demandas de autodefensores em todo o mundo sobre o que precisa mudar para fazer a inclusão acontecer.

1. Fazer parte da nossa comunidade

Exigimos ser incluídos e fazer parte de nossas comunidades. Para sermos incluídos, precisamos de alojamento acessível e seguro, direito a apoio, 
informação e transporte adequados e acesso ao voto, além de sermos cidadãos ativos.

2. Ser valorizados equitativamente

Exigimos sermos valorizados e que termine a discriminação que enfrentamos. Para sermos valorizados, precisamos: fim do abuso e da violência, e que 
os nossos direitos e escolhas sejam respeitados, incluindo nosso direito a ter um relacionamento e uma família.

3. Ter emprego

Nós exigimos empregos reais na comunidade com pagamento real e apoio necessário para termos sucesso.

4. Receber educação inclusiva

Exigimos que todos os meninos e meninas com deficiência intelectual frequentem a escola e sejam incluídos nas mesmas salas de aula de outras 
crianças. Exigimos que nos seja dado o apoio de que precisamos para aprender em todas as fases da nossa educação.

5. Fechar instituições que segregam

Exigimos que todas as instituições que segregam pessoas com deficiência intelectual sejam fechadas e que nenhuma nova instituição seja construída 
nesse formato.

Juntos podemos tornar a inclusão real.

Realizado a cada quatro anos, o congresso reuniu auto-defen-
sores, famílias e profissionais que compartilharam experiências 
sobre desafios enfrentados por pessoas com deficiência intelec-
tual e suas famílias e as estratégias que adotaram para atingir as 
mudanças desejadas; conheceram experiências exitosas e inova-
ções para práticas inclusivas; e fortaleceram o movimento global 
na promoção de comunidades inclusivas, ações, políticas e servi-
ços, visando ao desenvolvimento de um mundo mais inclusivo.

O congresso ofereceu oportunidades para que as famí-
lias e os defensores de direitos desenvolvessem habilidades, 
redes de liderança e networking em torno de tópicos como: 
possibilidades de autodefesa; apoio às famílias; educação 
inclusiva: formação de professores e recursos de inclusão; 
emprego e meios de subsistência: estratégias de inclusão no 

mercado de trabalho; habitação: estratégias para inclusão 
na comunidade; acesso à justiça e prevenção da violência 
contra pessoas com deficiência; proposta de fechamento 
de instituições que ainda mantêm segregadas as pessoas 
com deficiência intelectual; foco na mudança para presta-
ção de cuidados na comunidade; capacidade legal e tomada 
de decisão apoiada. 

O grupo dos autodefensores divulgou durante o evento o 
documento Calls to Action (Chamada para Ação), com deman-
das necessárias para atingir mudanças nas comunidades e na 
sociedade (tradução abaixo).

Mais informações no site da Inclusion International, http://
inclusion-international.org/global-self-advocacy-summit/.

SUGESTÕES DE LEITURA 
Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Lei Brasileira da Inclusão. 
2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 30 jun. 2018.

Brasil. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
Convenção da Pessoa com Deficiência. 2012. Disponível em: <http://
www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/
convencaopessoascomdeficiencia.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2018.
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A curatela e a decisão apoiada
As alterações da Lei Brasileira de Inclusão no Código Civil prezam pela 
manutenção da individualidade da pessoa com deficiência intelectual
Fernanda Tavares Gimenez1

1Advogada, pós-graduada em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica. Advogada voluntária na APAE DE SÃO PAULO desde 2006. 

A preocupação com as pessoas com deficiência e 
com a administração de seus bens é bastante antiga. 
A primeira compilação de normas de que se tem 
notícia, a Lei das Doze Tábuas, de 451 a.C., origi-

nária do direito romano, já expressava o intuito de proteção ao 
patrimônio dos incapazes, coincidindo com muitos dos interesses 
atuais. A Tábua V dispunha: “A presente Lei exclui o demente da 
administração de seus próprios bens, e prescreve que estes sejam 
colocados sob os cuidados de seus parentes ou membros de sua 
gens”. Importante observar que a ignorância acerca da diferença 
entre as deficiências intelectuais e os transtornos mentais levava 
ao tratamento pejorativo de demente a todos eles. De qualquer 

forma, já prevalecia o objetivo de evitar que o interesse de tais 
pessoas, pelo menos no aspecto patrimonial, fosse prejudicado, já 
que por si só elas não teriam total capacidade de discernimento.

O caput e inciso I de nossa Constituição federal, vigente 
desde 1988, explicita o princípio da igualdade: 
Art. 5º -- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos ter-
mos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988).
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O princípio da igualdade manifesta-se em outros trechos da 
Constituição, como nas previsões de igualdade racial (art. 4º, VIII), 
de igualdade entre os sexos (art. 5º, I), de igualdade de credo (art. 
5º, VIII), de igualdade jurisdicional (art. 5º, XXXVIII), de igual-
dade trabalhista (art. 7º, XXXII), de igualdade política (art. 14) 
e de igualdade tributária (art. 150, inciso III) (BRASIL, 1988).

De forma que, em consonância com esse mesmo princípio 
da igualdade, à pessoa com deficiência deve ser garantido o 
exercício de sua cidadania, por meio do desempenho de seus 
direitos civis, políticos e sociais. E é exatamente nesse ponto 
que merece destaque outro dos princípios constitucionais: o 
princípio da isonomia. Tratar de forma isonômica significa tra-
tar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.

É preciso, pois, entender a diferença muitas vezes sutil entre 
uma discriminação, vedada na lei e passível de condenação 
penal e indenização moral, e uma simples diferenciação por 
conta de uma condição específica da pessoa, como no caso das 
pessoas com deficiência. A própria legislação pátria estabelece 
uma série de “diferenciações” que beneficiam as pessoas com 
deficiência, como no caso do transporte gratuito ou nos per-
centuais mínimos de pessoas com deficiência que devem inte-
grar o quadro de funcionários de médias e grandes empresas. 
E nem por isso a lei está criando uma situação discriminatória.

A mesma linha de raciocínio legal que prevê condições 
diferenciadas para as pessoas com deficiência tornou possível 
que as pessoas com deficiência intelectual sejam passíveis de 
curatela. Explica-se.

Nas palavras de um grande estudioso de nosso direito, 
Clóvis Beviláqua, curatela é “o encargo público conferido 
por lei a alguém, para dirigir a pessoa e administrar os bens 
dos maiores que por si não possam fazê-lo” (BEVILÁQUA, 
1903, p. 401). Em outras palavras, significa dizer que, como 
regra geral, toda pessoa é considerada capaz para os atos da 
vida civil a partir do atingimento da maioridade, considerada 
a partir dos 18 anos desde o Código Civil de 2002 (BRASIL, 
2002). Caso alguma circunstância, que pode ser uma defi-
ciência ou enfermidade, traga uma exceção a essa capacidade 
plena de gerir sua vida pessoal ou seus bens, ou ambos, abre-
-se a possibilidade da curatela, propiciando que um terceiro, 

tido por idôneo, assuma a gestão necessária à pessoa incapaz, 
total ou parcialmente.

A curatela, de forma muito parecida com a que se processa 
atualmente, já vinha estabelecida pelo Código Civil de 1916. 
É determinada por meio de um procedimento judicial deno-
minado Ação de Interdição, considerado um procedimento 
de jurisdição voluntária, ou seja, quando há interesse espon-
tâneo de se buscar essa guarida junto ao poder judiciário, sem 
nenhuma obrigatoriedade legal. A ação é proposta por aquele 
que pretende assumir a curatela contra a pessoa incapaz, total 
ou parcialmente, que, por sua vez, pode ser, exemplificativa-
mente, uma pessoa com deficiência em algumas raras situações 
em que não consegue exprimir sua vontade, um enfermo, um 
ébrio, um drogadicto, um pródigo. O artigo 1.767 do Código 
Civil, já com as alterações trazidas pela Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI), determina que estão sujeitos à curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015) (Vigência)
II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015) (Vigência)
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015) (Vigência)
V - os pródigos (BRASIL, 2002).

O procedimento judicial da Ação de Interdição prevê 
a possibilidade de a pessoa que será interditada se defen-
der de forma escrita e representada por um advogado, de 
manifestar seus interesses diretamente em uma audiência 
perante o juiz, que a entrevistará sobre sua vida em geral, e 
de ser avaliado em uma perícia que não seja apenas médica, 
mas sim multidisciplinar. Após todos esses atos proces-
suais, e convencendo-se o juiz acerca da necessidade da 
curatela, ele julga a ação de interdição, oportunidade em 
que deverá nomear o curador e estabelecer os limites dessa 
curatela. Há de se atentar nesse ponto que a curatela pode 
ser total ou apenas para alguns atos específicos, além de 

À pessoa com deficiência deve ser garantido o exercício de sua cidadania, 
por meio do  desempenho de seus direitos civis, políticos e sociais
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não ser definitiva, podendo ser levantada quando cessar 
a causa que motivou a interdição. É importante esclare-
cer que no caso de pessoas com deficiência que não con-
seguem exprimir a sua vontade, a curatela fica limitada à 
prática de atos relacionados aos direitos de natureza patri-
monial e negocial. Vide art. 85, da LBI: “Art. 85. A curatela 
afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial” (BRASIL, 2015). Como 
o instituto da curatela abrange outras pessoas além daque-
las com deficiência, pode ser cancelada quando, por exem-
plo, houver a recuperação do enfermo, a desintoxicação 
do ébrio ou do drogadicto.

Em situações envolvendo pessoas com deficiência também 
se tem defendido a possibilidade de revisão das sentenças de 
interdição, por entender que as pessoas com deficiência têm 
preservado o exercício de um rol de outros direitos, mesmo 
estando em situação de curatela, por exemplo, o direito de se 
casar, de ter filhos etc. — vide art. 85, § 1º: “§ 1º A definição da 
curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, 
ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho 
e ao voto. Uma vez nomeada a curatela do interdito, a decisão 
judicial é publicada no Diário Oficial e em outros periódicos de 
alcance público, além de realizar-se sua inscrição no Registro 
Civil para que conste do documento pessoal da pessoa interdi-
tada — certidão de nascimento ou de casamento, conforme o 
caso. Poderá haver ainda a obrigatoriedade de o curador prestar 
contas ao juiz periodicamente, comprovando que está admi-
nistrando a vida e os bens do interditado de forma idônea. O 
curador poderá ser alterado quando não prestar as contas de 
forma regular, for constatada qualquer outra circunstância que 
não seja do interesse do interditado, quando se mostrar inca-
pacitado de continuar desempenhando tal função ou ainda no 
caso de seu falecimento.

É importante ressaltar uma vez mais que a curatela é um 
instituto jurídico que abrange outras hipóteses, além da pessoa 
com deficiência intelectual, que pode, em alguns casos, não ter 
capacidade de exprimir sua vontade. Dessa forma, suas previ-
sões são genéricas e, obviamente, não se preocupam com as 
questões específicas da causa da deficiência intelectual.

A própria aplicabilidade da curatela, por meio da ação de 
interdição, passou a ser questionada desde que o Brasil ratifi-
cou a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em julho de 2008 
(BRASIL, 2009). Vejamos o conteúdo desses dispositivos para 
melhor entender as dúvidas que desde então foram geradas.

O acatamento às disposições da referida Convenção da 
ONU leva à afirmação em todo o país de que “as pessoas com 
deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer 

lugar como pessoas perante a lei” e de que “gozam de capaci-
dade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 
em todos os aspectos da vida“. Para que a igualdade de con-
dições possa ser alcançada, a Convenção prevê que os países 
que a cumprem “tomarão medidas apropriadas para prover o 
acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem 
no exercício de sua capacidade legal”.

Muito embora a ratificação pelo Brasil da Convenção da 
ONU não tenha de fato revogado as previsões já estabeleci-
das em nossa legislação para a curatela genérica, por meio da 
ação de interdição, certo é que levou a toda uma reflexão para 
sua maior flexibilização, de forma a não tolher, em nenhum 
caso, o direito da pessoa com deficiência. Ressaltem-se aqui os 
novos termos trazidos pela Convenção da ONU, no sentido 
de que à pessoa com deficiência seja possibilitado o “exercí-
cio da capacidade legal” que “incluam salvaguardas apropria-
das e efetivas para prevenir abusos”, além de que “respeitem os 
direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de 
conflitos de interesses e de influência indevida, sejam propor-
cionais e apropriadas às circunstâncias das pessoas, se apliquem 
pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão 
regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 
independente e imparcial”. A Convenção da ONU chega a ser 
redundante quando repete que “as salvaguardas serão propor-
cionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interes-
ses da pessoa” (BRASIL, 2009, grifos da autora).

Após a ratificação da Convenção da ONU pelo Brasil não 
houve a extinção das ações de interdição das pessoas com defi-
ciência intelectual, nem a ausência de novas curatelas concedi-
das a seus responsáveis. Houve sim crescimento na aplicação 
da própria legislação pátria, que já previa a interdição parcial, 
ou seja, apenas para os atos da vida civil em que a pessoa com 
deficiência realmente necessitava ser representada por um 
curador, na maioria das vezes o pai, a mãe, um irmão ou outro 
parente próximo da pessoa com deficiência intelectual.

Parece-nos mesmo que a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, 
mais conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI), conclusão do 
projeto de lei que inicialmente se intitulava Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, veio para alinhavar essa situação e nortear como devem 
ser aplicadas as salvaguardas necessárias às pessoas com deficiência 
intelectual: como forma de apoio à tomada de decisões, e não em 
substituição à sua própria vontade ou interesse (BRASIL, 2015).

A LBI, em seu texto final, reafirma a igualdade da capacidade 
legal entre os cidadãos, tenham eles uma deficiência, seja ela qual 
for, ou não. A nova legislação específica valida a possibilidade da 
curatela quando ela se fizer absolutamente necessária, ou seja, 
quando a pessoa com deficiência intelectual não conseguir expressar 
a sua vontade, e com efeitos limitados aos atos de natureza negocial 
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ou patrimonial, ao mesmo tempo em que faculta à pessoa com 
deficiência intelectual a adoção de um processo mais adequado, 
denominado de “tomada de decisão apoiada”. Essa nova previsão 
vem no intuito de que seja respeitada a necessária proporcionali-
dade do apoio que cada pessoa com deficiência intelectual venha 
a necessitar, guardando-se a individualidade de cada ser humano, 
como determina o Art. 84 da Lei nº 13.146/15: 

A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exer-
cício de sua capacidade legal em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será sub-
metida à curatela, conforme a lei. 
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de pro-
cesso de tomada de decisão apoiada. 
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência 
constitui medida protetiva extraordinária, proporcional 
às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 
o menor tempo possível. 
§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, con-
tas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço 
do respectivo ano (BRASIL, 2015).

A normatização da tomada de decisão apoiada permite 
que a pessoa com deficiência intelectual promova o proce-
dimento judicial que busque a nomeação de duas ou mais 
pessoas “prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos 
da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações 
necessários para que possa exercer sua capacidade”. Além disso, 
essa nomeação envolve a fixação de limites para esse apoio, 
o prazo de vigência desse acordo e, sobretudo, “o respeito à 
vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar” 
(BRASIL, 2015, grifos da autora).

Mostra-se bastante evidente que todas as disposições trazi-
das pela LBI para a viabilização da tomada de decisão apoiada 
prezam pela manutenção da individualidade da pessoa com defi-
ciência intelectual, ao mesmo passo que não permite que haja 
abusos ou ferimentos aos seus direitos civis. É por isso que prevê 
textualmente que o respectivo processo judicial terá a participa-
ção do membro do Ministério Público, órgão oficial responsável 
pelos interesses dos incapazes, além do controle jurisdicional 
em todas as situações que puderem causar riscos ou prejuízos 
à pessoa com deficiência intelectual. Além disso, e da mesma 
forma que na curatela, os apoiadores oportunamente nomea-
dos devem prestar contas sempre que preciso for, e podem ser 
destituídos ou substituídos a qualquer momento, levando em 
consideração os interesses e as vontades da pessoa com defi-
ciência intelectual. O Art. 1.783-A do Código Civil determina: 

A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pes-
soa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas 
idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem 
de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de 
decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os ele-
mentos e informações necessários para que possa exer-
cer sua capacidade. 
§ 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, 
a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresen-
tar termo em que constem os limites do apoio a ser ofere-
cido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo 
de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos 
e aos interesses da pessoa que devem apoiar. 
§ 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será reque-
rido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa 
das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput 
deste artigo. 
§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de 
decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisci-
plinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoal-
mente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. 
§ 4º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade 
e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja 
inserida nos limites do apoio acordado. 
§ 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha rela-
ção negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assi-
nem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua 
função em relação ao apoiado. 
§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou 
prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a 
pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido 
o Ministério Público, decidir sobre a questão. 
§ 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão 
indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá 
a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia 
ao Ministério Público ou ao juiz. 

Os apoiadores devem prestar contas 
sempre que preciso e podem ser 

destituídos, levando em consideração 
os interesses e as vontades da pessoa 

com deficiência intelectual
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§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador 
e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e se for de seu inte-
resse, outra pessoa para prestação de apoio. 
§ 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término 
de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. 
§ 10º O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua 
participação do processo de tomada de decisão apoiada, 
sendo seu desligamento condicionado à manifestação do 
juiz sobre a matéria. 
§ 11º Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que 
couber, as disposições referentes à prestação de contas na 
curatela (BRASIL, 2015).

A LBI trouxe uma modificação substancial no Código Civil 
até então vigente, no sentido de elencar as pessoas que não 
tiverem condições de exprimir sua vontade, característica que 
algumas pessoas com deficiência intelectual podem apresen-
tar, apenas como relativamente capazes para a prática dos atos 
da vida civil, e não mais, em nenhum caso, como totalmente 
incapazes. O Art. 3º do Código Civil determina: “São absoluta-
mente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos” (BRASIL, 2015). E o Art. 4º: 

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira 
de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade; 
IV - os pródigos. 
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada 
por legislação especial (BRASIL, 2015). 

Para a pessoa não familiarizada com a causa da deficiên-
cia intelectual, a mudança da legislação trazida pela LBI pode 

parecer sutil. Afinal de contas, a pessoa com deficiência inte-
lectual permanece sujeita à curatela quando não puder expri-
mir sua vontade, apesar da possibilidade da opção pela tomada 
de decisão apoiada? Persiste sua sujeição à vontade de um ter-
ceiro, seja o curador, seja o apoiador?

Para quem luta pela causa da deficiência há anos, as benes-
ses da LBI são evidentes. A nova lei enfatiza as vontades e os 
interesses da pessoa com deficiência intelectual, apesar de sua 
necessidade de amparo, seja das pessoas de sua própria con-
fiança, seja do poder judiciário, que não pode permitir injus-
tiças. A LBI faz prevalecer a individualidade de cada pessoa 
com deficiência intelectual, estabelecendo limites e prazos 
para os acordos de tomada de decisão apoiada. E essa é uma 
verdadeira inovação da legislação, pois o instituto da curatela, 
apesar da possibilidade de seu levantamento quando cessada 
a causa que o motivou, jamais foi permitido apenas para situa-
ções pontuais e com prazos predeterminados, como durante o 
período em que uma pessoa com deficiência intelectual é parte 
em um processo de inventário ou para a escolha do regime de 
bens sob o qual vai se casar.

Em outras palavras, é preciso entender que uma pessoa 
com deficiência intelectual pode muitas vezes passar toda a 
sua existência sem a curatela, pois na vida adulta trabalha, se 
casa e vive normalmente sem maiores percalços. Ainda assim, 
é possível que se veja diante de situações em que precise do 
apoio de pessoas da sua confiança, o que hoje é permitido 
pontualmente pelo processo de tomada de decisão apoiada, 
normatizada pela LBI.

Há, na tomada de decisão apoiada, um real progresso, 
pois se trata de uma verdadeira medida que promove a 
inclusão da pessoa com deficiência intelectual. E nesse 
ponto, há de se reconhecer na vigência da LBI a primazia 
de outro dos princípios constitucionais de grande valia 
para a sociedade moderna, qual seja, o da dignidade da 
pessoa humana.
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Autodefensoria: agora o papo é nosso!
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É muito importante esse momento em que nós, pes-
soas com deficiência intelectual, podemos escrever 
e falar algo por nós mesmos. Passamos por momen-
tos difíceis, pois a sociedade não aceita a pessoa com 

deficiência intelectual. Ainda lutamos para “provar” que temos 
habilidades e que somos capazes. 

O Grupo de Autodefensores nos auxiliou a entender quais 
são nossos direitos. A ideia do grupo é que as pessoas com defi-
ciência intelectual entendam e garantam seus direitos. Ficamos 
mais fortes até para acreditar em nós mesmos. Muitas vezes, 
aliás, a exclusão começa dentro de casa; as famílias, pais, mães 
e irmãos e outros familiares não nos aceitam. Os familiares têm 
seus medos devido à sociedade cheia de preconceitos em que 
vivemos e, por causa disso, não podemos sair na rua, namorar, 
trabalhar, enfim, ter nossa autonomia. 

No grupo trocamos experiências uns com os outros e 
vemos que, por não termos uma característica visível, como 
alguma síndrome, o preconceito é maior ainda. Por exemplo, 
descobrimos a deficiência intelectual na escola; sabíamos que 
algo estava errado, pois a gente tinha muitas dificuldades de 
leitura e escrita e não era preguiça ou falta de vontade, como 
ouvimos de muitas pessoas. Sentimos que a deficiência inte-
lectual precisa ser mais divulgada, falada. Ainda existem mui-
tas informações erradas que abrem espaços para o preconceito 
e a discriminação. 

Falar com outras pessoas e pensarmos em propostas 
para a deficiência intelectual, como fazemos no grupo de 
autodefensores, ajudam a combater nosso sentimento de 
solidão. No grupo sabemos que não estamos sozinhos e 
que podemos fazer muito por nós e por todas as pessoas 
com deficiência. Há falas de pessoas que não aceitavam sua 
deficiência; uma participante disse que, quando namorava, 
o rapaz não sabia de sua deficiência e com o grupo ela se 
sentiu fortalecida para contar a verdade, e isso mudou sua 
vida. Mesmo com as dificuldades e as piadas que ainda sofre, 

ela se sente firme para mostrar o outro lado da pessoa com 
deficiência intelectual.

Sentimos que as pessoas sempre ficam pensando: será que a 
pessoa com deficiência intelectual vai conseguir? No trabalho, 
a sensação é sempre a de que estamos sendo testados se somos 
capazes; precisamos provar que conseguimos. A sociedade deve 
ter um novo olhar com a gente, acreditando antes de duvidar. 

Acreditamos que o melhor caminho para vencer os precon-
ceitos e conquistarmos nossos espaços é um trabalho em que 
possamos conviver com todas as pessoas, com ou sem deficiên-
cia. Isso é inclusão. Conviver com pessoas sem deficiência é nosso 
direito. Sabemos que muitos ainda acreditam que as pessoas 
com deficiência intelectual devem ficar apenas nas institui-
ções. Não acreditamos nisso! Nosso lugar é onde queremos estar. 
No Grupo de Autodefensores buscamos criar atividades para 
que as pessoas possam nos conhecer, seja dentro da própria 
APAE, seja fora dela. Queremos conversar com os familiares, 
profissionais e pessoas com deficiência para mostrar que é pos-
sível a pessoa com deficiência intelectual desenvolver sua vida 
de maneira mais livre, basta estimular e acreditar. 

Claro que o apoio é importante e necessário. Às vezes, preci-
samos de apoio, para ler ou escrever; precisamos de apoio para 
entender o que está sendo falado. Quando vamos a um evento 
em que as pessoas usam palavras difíceis, o apoio é importante 
para explicar o que elas significam. Muitas vezes não será na pri-
meira vez que a pessoa com deficiência intelectual vai entender; 
será preciso repetir, até ela entender. A pessoa com deficiência 
intelectual aprende mais rápido com situações concretas e uso 
de imagens, sons, material inclusivo. 

Queremos deixar a mensagem de que nós, pessoas com 
deficiência intelectual, temos direitos a tantas coisas: namorar, 
ser feliz, ser respeitado(a), estudar, casar, ter filhos, trabalhar, 
andar sozinho (a), opinar, ir para a balada, escolher, ter uma 
vida afetiva e escolher nossa orientação sexual, viajar, tomar 
decisões, ter voz... Basta ter uma oportunidade!

RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Orientação do Trabalho 
da Autodefensoria da 
APAE DE SÃO PAULO

INTRODUÇÃO
Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –, 
a população com deficiência representa 24,5% de brasileiros, 
ou seja, aproximadamente 45 milhões. O Instituto indica que 
2,6 milhões são pessoas com deficiência intelectual. Estas varia-
ções de prevalência certamente estão presentes não só entre 
países, como também entre regiões de uma mesma nação, 
principalmente por que uma parte significativa das deficiên-
cias tem causas sociais associadas à pobreza e às baixas condi-
ções de vida. Assim, territórios mais acometidos por mazelas 
socioeconômicas tendem a apresentar maior hegemonia de 
pessoas com deficiência.

Historicamente a pessoa com deficiência foi vista durante 
anos como incapaz de aprender e de mostrar seus conhecimen-
tos, tendo seus direitos negligenciados. Marcos legais foram 
de suma importância para mudar essa ótica. A Convenção 
Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é o docu-
mento mais amplo de reconhecimento dos direitos humanos 
das pessoas com deficiência. O documento delineia os direi-
tos civis, culturais, políticos, sociais e econômicos. O Brasil é 
signatário desta Convenção promulgada pela ONU, contudo 
apesar do arcabouço legal ainda estamos longe de incluir a defi-
ciência em todas as políticas públicas e programas relevantes 
a qualquer cidadão.

A partir deste cenário é imprescindível o enfoque no prota-
gonismo da pessoa com deficiência intelectual de forma a con-
tribuir na compreensão da defesa de seus direitos. Propiciar às 
pessoas com deficiência intelectual o entendimento de seus 
direitos, bem como a representatividade da causa é o principal 
objetivo do trabalho de Autodefensoria. Porém, para o exer-
cício de cidadania não basta apenas reconhecer seus direitos. 
São necessárias mudanças de atitudes frente a si, ao mundo e 
ao desenvolvimento de habilidades que garantam o exercício 
de pertencimento.

Cada vez mais a sociedade se configura de maneira com-
plexa e multifacetada, exigindo que os educadores que lidam 
com a deficiência tenham uma análise reflexiva e aprofundada 
acerca da questão. Deve-se levar em consideração toda a totali-
dade que envolve a pessoa com deficiência, desde seus aspectos 
sociais, políticos, econômicos até culturais. Pensar ou repensar 
nessa totalidade se faz necessário, para de fato, contribuir no 
exercício da participação.

Autodefensoria: é um processo com a finalidade de contri-
buir na defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência, 
favorecendo o desenvolvimento de sujeito político. É propor-
cionar à pessoa com deficiência condições de compreender seus 
direitos, atuando no convívio familiar, escolar e comunitário.

Trabalhar a Autodefensoria ou self advocacy (advocacia de si 
mesmo) é permitir que a pessoa com deficiência tenha seu espaço 
de voz garantido; é permitir que esse indivíduo participe, con-
siderando que a cidadania e a participação não se constroem de 
forma abstrata, mas no próprio exercício da participação.

Como o self advocacy da pessoa com deficiência é um pro-
cesso de aprendizagem, uma vez que se aprende a participar, 
participando; observar, observando; agir, agindo, e assim suces-
sivamente, é preciso orientação, apoio e mediação. É preciso 
estimular, criar, sugerir, ouvir, construir e propor alternativas e 
estratégias para este trabalho. Este contexto favorece o traba-
lho junto à pessoa com deficiência, que se constrói de forma 
singular e única.

A participação é o caminho natural para o homem 
exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, 
afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo. 
Além disso, sua prática envolve satisfação de outras 
necessidades não menos básicas, tais como a interação 
com outros homens, autoexpressão, o desenvolvimento 
do pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar 
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coisas e, ainda, a valorização de si mesmo pelos outros. 
(BORDENAVE, J. E. D. O que é participação. 6ed. São 
Paulo. Brasiliense. 1995. Pg. 22).

É importante salientar que o Programa de Autodefensoria 
requer ações para que a pessoa com deficiência tenha o enten-
dimento de seus diretos, portanto não se deve tratar a questão 
de forma homogênea e sim heterogênea, pois existem inúme-
ras nuances relevantes nesse processo que devem ser levadas 
em consideração. 

A proposta do trabalho de Autodefensoria privilegia 
um campo voltado ao protagonismo da pessoa com defi-
ciência, na construção coletiva e participativa envolvendo 
todos os atores sociais. É um trabalho que requer ousadia. 
E mais: propicia à pessoa com deficiência um espaço a qual 
ela possa, sem perder sua individualidade, desenvolver suas 
capacidades até então escondidas, negadas e camufladas. A 
Autodefensoria ainda propõe um novo olhar rompendo com 
as contradições sociais, com o preconceito, discriminação, 
segregação, por meio da disseminação do tema da deficiên-
cia intelectual, a fim de informar e sensibilizar a sociedade 
de práticas mais inclusivas.

METODOLOGIA

Por onde começar?

Perfil do Autodefensor
Como já citamos, o Programa de Autodefensoria tem como obje-
tivo realizar ações que contribuam no exercício do self advocacy 
da pessoa com deficiência intelectual. Portanto, é importante 
levar em consideração o perfil das pessoas com deficiência inte-
lectual para compor o Programa, uma vez que é necessário que 
as pessoas com deficiência se reconheçam como pertencentes 
das ações realizadas. Para ser um Autodefensor é necessário: 
• disponibilidade para participar de reuniões do Programa 

de Autodefensores; 
• ter minimamente uma significativa promoção da autonomia; 
• compromisso pela causa da deficiência intelectual em uma 

perspectiva coletiva; 
• facilidade para trabalhar em grupo; 
• anseio pela busca de conhecimentos e de participar em 

espaços de defesa e garantia de direitos das pessoas com 
deficiência intelectual, tais como: Conselhos Municipais, 
Audiências Públicas, Conferências, Seminários entre outros.

É importante dizer que tais itens são fundamentais 
para Compor o Programa de Autodefensoria, porém não 

necessariamente a pessoa com deficiência tenha que respon-
der a todos os itens apontados. Deve-se levar em consideração 
toda uma análise de conjuntura do indivíduo. 

E como construir o grupo de autodefensores? 
Tem-se apontado a dificuldade em realizar os grupos de 
Autodefensores devido a APAE DE SÃO PAULO não ter uma 
equipe específica para isso. Fato é que a Autodefensoria é um 
trabalho que requer envolvimento de todos os profissionais. 
Para iniciar um grupo de Autodefensores pode-se tanto criar 
um grupo específico quanto aproveitar os grupos já existentes 
na Organização, desde que o foco seja a defesa e garantia dos 
direitos das pessoas com deficiência. 

Orientamos apenas que sejam grupos com número pequeno 
de pessoas com deficiência para que a equipe tenha facilidade de 
monitorar e alcançar os resultados esperados. Recomendamos 
um grupo de no máximo 15 pessoas com Deficiência Intelectual. 

Explicar o que é a Autodefensoria para as pessoas com defi-
ciência intelectual é um dos primeiros passos para a formação 
do Grupo de Autodefensores. Assim as pessoas com deficiên-
cia intelectual podem ter o conhecimento e a oportunidade 
de escolher e avaliar sua participação. É necessário sempre 
partir da premissa de que toda pessoa com deficiência tem o 
direito de escolher e que sua tomada de decisão seja apoiada. 

Temáticas 
Seguem algumas sugestões para se trabalhar no Programa de 
Autodefensoria com base no Manual Nacional de Autogestão, 
Autodefensoria e Família. 
• O que é Autodefensoria? 
• Qual papel do Autodefensor? 
• Família; 
• Direitos das pessoas com deficiência; 
• LBI – Lei Brasileira da Inclusão; 
• Inclusão no mercado de trabalho; 
• Metodologia do Emprego Apoiado; 
• Inclusão escolar; 
• Atendimento Educacional Especializado; 
• Preconceito, Autonomia e Autogestão; 
• Temas atuais regionais, nacionais e internacionais; 
• Inclusão social; 
• Conceitos das deficiências; 
• Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 
• Sexualidade/Afetividade; 
• Diversidade Sexual; 
• Ética, valores, princípios; 
• Histórico da pessoa com deficiência na sociedade.
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E do lado de lá... 

Atividades externas 
Reconhecendo a importância da participação das pessoas com 
deficiência em espaços de Direitos para a garantia dos direitos 
coletivos, percebe-se ainda na prática que muitas ações concen-
tram-se somente nas APAEs. A ideia é de que seja proporcionado 
aos Autodefensores vivências fora da organização. Orientamos 
que sejam articulados encontros com outras organizações até 
mesmo com outras APAEs da região para que possam trocar expe-
riências e discutir ações em conjunto com outras pessoas com e 
sem deficiência. Essas vivências colaboram para uma promoção 
da autonomia da pessoa com deficiência intelectual, bem como 
estímulo para ampliar sua bagagem social, pessoal e cultural.

Representante, eu? 

Representações em conselhos de direitos 
Um debate que precisa avançar é que as pessoas com Deficiência 
Intelectual possam estar presentes em espaços de Direitos, 
uma vez que a ideia é que a pessoa contribua efetivamente nas 
políticas públicas. 

Embora seja inegável a complexidade dos debates nos 
Conselhos, seu reconhecimento enquanto espaço de cons-
trução de políticas públicas, bem como de disseminação do 
conhecimento à sociedade oferece um campo de visibili-
dade no que se refere a temática da Deficiência Intelectual. 
Obviamente que o mediador tem como atribuições propiciar 
recursos e metodologias favorecendo e facilitando a compres-
são da pessoa com Deficiência Intelectual para que ela possa 
diante de sua singularidade colaborar de forma assertiva nos 
espaços em que está frequentando. Esse campo ainda permite 
proporcionar a quebra de barreiras atitudinais. 

É de suma importância que as APAEs fiquem atentas aos 
editais sobre as inscrições nos Conselhos, tais como: Conselho 
Municipal da Juventude, Conselho da Pessoa com Deficiência, 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho do 
Idoso, entre outros e que fortaleçam as pessoas com Deficiência 
Intelectual para que possam ocupar esses assentos.

O papo é nosso 

Fóruns 
Outra ação importante é que as APAEs devem promover fóruns 
internos para que as pessoas com deficiência exercitem sua 
participação política. 

O fórum tem como metodologia propiciar condições para efe-
tivar o exercício da participação autônoma. Ainda contribui para 

a construção de novas possibilidades no âmbito coletivo, fazendo 
com que as pessoas com deficiência intelectual possam comparti-
lhar umas com as outras suas experiências e fazer parte das decisões. 

Podemos perceber com depoimentos de pessoas com defi-
ciência que já tiveram a oportunidade de participar de fóruns 
o quanto esse processo possibilitou um novo olhar sobre suas 
potencialidades. Muitos compartilharam que, após sua parti-
cipação no fórum buscaram em seus territórios espaços em 
que pudessem debater a deficiência intelectual, uma vez que 
se sentiam mais informados sobre o tema. 

Incentivar a prática do debate coletivo desencadeia um 
processo de emancipação que possibilita aos sujeitos a com-
preensão de seu papel, da Organização em que frequenta e do 
Estado de forma mais clara e objetiva. 

Papel do apoio 
O Manual Nacional de Autogestão, Autodefensoria e Família 
pontua a importância do papel dos apoiadores no trabalho de 
Autodefensoria. 

É de suma importância que o mediador tenha a premissa 
de incentivar a autonomia e a participação da pessoa com defi-
ciência intelectual. Seu papel tem como base principal ser um 
facilitador contribuindo em estratégias e procedimentos para 
as pessoas com deficiência. 

O facilitador no início, provavelmente terá que ser mais 
diretivo e, aos poucos ir retirando o suporte até o mínimo 
possível para a pessoa se sentir segura. (O Manual Nacional 
de Autogestão, Autodefensoria e Família, p.25). 

O facilitador deve ter a clareza da importância da didá-
tica para ministrar reuniões, diálogos, monitoramento dos 
Autodefensores, contribuindo na sua compreensão, respeitando 
sua singularidade e necessidade. Importante ainda compreen-
der que será necessário retomar diálogos anteriores e atendi-
mentos individuais, ações estas que visam contribuir na com-
preensão da pessoa com deficiência intelectual.

Portanto o mediador tem como uma de suas atribuições 
estabelecer uma prática educativa; uma relação entre apren-
der conhecimentos teoricamente sistematizados ( aprender 
sobre a realidade) e as questões da vida real e sua transfor-
mação. Deve “ olhar além dos olhos” quando está no papel 
de mediador. Deve contribuir para que este público tenha a 
liberdade de se expressar, tendo em vista que este espaço de 
voz e vez na sua parte da vida lhe foi negado. É ter a capa-
cidade de perceber em sua fala os aspectos que estão muito 
além de palavras ditas, compreender que a comunicação é 
muito além do que o simples falar. 
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Aqueles que estejam voltados à promoção de desen-
volvimento humano, comprometido ou não por uma 
deficiência, devem favorecer a mediação (DE CARLO, 
2001. P.81).

Vamos falar mais sobre a deficiência intelectual? 

Disseminação do tema de autodefensoria 
Percebe-se que no Brasil ainda são escassas as referências biblio-
gráficas acerca do tema de Autodefensoria, há muitas leituras 
voltadas restritamente ao Movimento Apaeano. 

Importante dizer que é necessário que as escritas, textos e 
relatos referentes aos trabalhos de Autodefensoria sejam emba-
sados teoricamente; que os textos tenham referências biblio-
gráficas que vão ao encontro da autonomia, da inclusão e da 
defesa e garantia de direitos. 

A disseminação do tema deve ir além dos depoimentos e 
relatos de vivências. É importante que as experiências sejam 
ligadas à bibliografia que traga a reflexão de caminhos para a 
inclusão. Recomendamos algumas leituras1 importantes refe-
rente deste trabalho. 

Instrumentais 
Nota-se que há ainda um caminho a percorrer no que tange 
a instrumentalidade do Programa de Autodefensoria. Muitos 
relatos estão apenas nos discursos, mas não há instrumentais 
técnicos que mensurem indicadores quantitativos e qualitativo 
como dados objetivos para planejamento e informações sobre 
ações da Autodefensoria. 

Os instrumentais vão além de ações operacionais. O que 
salientamos é a importância das bases teórica e metodológica, 
de um conjunto articulado de instrumentos para a efetivação e 
a visibilidade técnica do trabalho de Autodefensoria. 

Compartilhamos alguns instrumentais para o trabalho 
de Autodefensoria com base no documento: Norma Técnica 
dos serviços socioassistenciais – Proteção Social Básica – 
Caderno de Instrumentais2. 

Eleições dos autodefensores
As eleições dos Autodefensores para compor a Diretoria da 
APAE deve ser composta por quatro membros , com idade 
mínima de 16 anos, sendo dois efetivos, um do sexo feminino 
e outro do sexo masculino e dois suplentes, um do sexo femi-
nino e outro do sexo masculino. As eleições devem ocorrem no 
mesmo período das eleições da Diretoria Executiva da APAE. 

1Site da Federação das Apaes do Estado de São Paulo www.feapaesp.org.br.
2Anexo.

Poderão votar e serem votadas as pessoas com deficiência 
intelectual e múltiplas que estejam frequentando os programas 
de atendimento da APAE. 

A proposta é que os Autodefensores eleitos defendam os inte-
resses das pessoas com deficiência, sugerindo ações que aperfei-
çoem o atendimento e a participação. A ideia também é de que os 
Autodefensores participem das reuniões da Diretoria Executiva e 
do Conselho de Administração contribuindo com suas opiniões. 

Importante 
É necessário que as eleições sejam realizadas de tal forma que 
as pessoas com Deficiência Intelectual possam ter clareza de 
seu papel. Para isso o papel do apoio é fundamental.

Devemos avançar, pois ainda há espaços nos quais a 
pessoa com deficiência é mero coadjuvante, estando ape-
nas para cumprir irrisórios protocolos. Para garantir uma 
participação emancipada e não manipulada a pessoa com 
deficiência precisa querer estar neste espaço e ter suas atri-
buições muito esclarecidas. 

Família 
Para assegurar os direitos da pessoa com deficiência é necessá-
rio uma articulação cada vez mais presente de todos os envolvi-
dos na causa da deficiência, seja direta ou indiretamente, para 
a consolidação da cidadania. 

Os direitos da pessoa em suas relações com a sociedade 
resultam de uma construção social, de conteúdo ético, resul-
tante de um processo histórico e dinâmico de conquistas 
e consolidação de espaços emancipatórios da dignidade 
humana (VERAS). 

Tendo em vista a Convenção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência que reafirma a universalidade, a indivisibilidade, a 
interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de que 
todas as pessoas com deficiência tenham a garantia de poder 
desfrutá-los plenamente, sem discriminação, é fundamental 
avançarmos os cenários dos discursos e consolidar tais na prática. 

Entende-se que discutir os direitos da pessoa com defi-
ciência, está diretamente atrelado a forma de pensar de uma 
sociedade que enxerga a pessoa com deficiência, como um 
ser “incapaz” e que, portanto, inviabiliza que a pessoa com 
deficiência seja um cidadão, com seus direitos garantidos. 

A autora VERAS traz considerações importantes quando 
parte do princípio que: “a sociedade não reclama por mais 
direitos, mas por garantias de sua implementação: a prática 
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política e o contexto social tem favorecido uma concretiza-
ção restrita e excludente de seus dispositivos (2012, p.186). 

A participação da família na sensibilização, mobili-
zação e efetivação dos direitos da pessoa com Deficiência 
Intelectual tem um papel extremamente importante. 

Ainda no que tange a Convenção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência a família é núcleo natural e fundamental da 
sociedade e tem o direito de receber proteção da sociedade 
e do Estado e que as pessoas com deficiência e seus familia-
res devem receber a proteção e assistência necessárias para 
que as famílias possam contribuir para o pleno e igual des-
frute dos direitos das pessoas com deficiência. 

Muito tem se falado de trabalho com famílias e há dis-
cussões importantes de reflexão tanto no campo dos sabe-
res, quanto da atuação dos sujeitos coletivos. 

Este trabalho com famílias e todas as questões que vêm 
sendo tratadas ganhou força e se consolidou com a implantação 
do SUAS – Sistema Único de Assistência Social –, que norteia 
a família como centralidade , rompendo com a atuação diri-
gida ao indivíduo como objeto fragmentado. No que se refere 
ainda à política de assistência social destaca-se o controle social 
como exercício democrático de acompanhamento da gestão e 
avaliação da política. É um modelo de sistema descentralizado 
e participativo. A reafirmação dos debates referentes à partici-
pação popular nos espaços públicos dialoga diretamente com 
a necessidade de um trabalho de fortalecimento da sociedade 
civil para fomentar a reflexão e uma maior compreensão sobre 
os direitos humanos e a defesa das suas necessidades. 

Segundo experiência com grupos com familiares de pessoa 
com Deficiência Intelectual, muitos relatos suscitam os inúme-
ros desafios e reforçam uma série de sentimentos contraditórios 
que trarão mudanças em sua forma de ser. Desafios estes que 
permeiam os pensamentos dos familiares diante os supracita-
dos dos dados que revelam a ONU – Organização das Nações 
Unidas. O reconhecimento da gama de desafios a serem 
enfrentados por parte das famílias se mistura com senti-
mentos de culpa, medo, sofrimento e a ideia de deficiên-
cia gera imagens de incapacidade, dependência e esforço. 

Muitas famílias se deparam com dificuldades subjetivas 
e objetivas na questão da deficiência intelectual, questões 
objetivas estas, que refletem em suas ações e atitudes para 
com a pessoa com deficiência e toda questão que envolve 
a inclusão social, como por exemplo: dificuldades financei-
ras para arcar com medicamentos, tratamentos e reabilita-
ções, o não acesso a educação, o diagnóstico muitos vezes 
impreciso, dentre outros. 

Com relação à Autodefensoria as narrativas são posi-
tivas: as famílias descrevem o papel do Autodefensor como 

alguém que defende os direitos das pessoas com deficiên-
cia e como um processo de crescimento. Uma mãe de uma 
Autodefensora da APAE DE SÃO PAULO diz: “minha filha 
começou a questionar mais, adquirir conhecimento para se 
defender sozinha e ter mais segurança. Minha filha começou a 
se expressar melhor... sem dizer que o apoio é muito importante, 
mas apoio sem achar que eles são coitadinhos e sim sujeitos de 
direitos e com capacidades e limitações como qualquer pessoa”. 

Um pai de um Autodefensor diz ainda: “acredito no poten-
cial do meu filho; depois do grupo de Autodefensores sua socia-
lização com outras pessoas teve um avanço significativo, 
sem dizer que ele se identificou em dividir suas experiên-
cias para defender os direitos das pessoas com deficiência”. 

É de suma importância dizer que a família é um dos 
meios para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência 
e o trabalho de Autodefensoria e família devem estar inte-
grados. O grupo com os Autodefensores visa contribuir 
na autonomia e participação das pessoas com deficiência, 
para que as mesmas possam ter voz e vez na sociedade, para 
expressar suas expectativas e necessidades. 

A conclusão é que devemos investir e promover a for-
mação para a disseminação de conhecimento tanto para os 
atores que lidam com a deficiência quanto para os familia-
res. Fez-se ainda reflexão de que para uma formação polí-
tica e participação mais efetiva da pessoa com deficiência 
quanto de seus respectivos familiares, é necessário um exer-
cício, adotar uma cultura política. Fomentamos a discussão 
assegurada que o trabalho com famílias é essencial e indo 
mais além como dizia FERNANDES (1999): “é tempo de 
abandonar o ideário de que o profissional deve trabalhar a 
família e sim trabalhar com a família”. 

A proposta é que incentive a pessoa com deficiência a par-
ticipar de espaços de direitos, que vai além da organização. 

É importante que haja encontros contínuos com as famí-
lias para debater temáticas. Outra ação importante é pro-
mover fóruns em que as famílias possam compartilhar suas 
vivências e também: 
1. Elencar as dificuldades cotidianas das famílias das pes-

soas com deficiência intelectual; 
2. Debater as causas e os responsáveis das dificuldades 

cotidianas das famílias das pessoas com deficiência 
intelectual; 

3. Propor ações para formulação de políticas públicas. 

O trabalho com as famílias deve ser contínuo e o objetivo 
é que a família contribua no processo de desenvolvimento da 
pessoa com deficiência intelectual; que essa contribuição possa 
ser na perspectiva da autonomia, emancipação e inclusão social.
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Como fortalecer a autodefesa 
da pessoa com deficiência
O conceito de autonomia pode variar entre as famílias, mas delegar 
responsabilidades e estimular o direito de escolhas pode ser recompensador
Mônica Neves Rocha Arten1

1Assistente social do Programa de Autodefensoria da APAE DE SÃO PAULO.

Muito se fala em autodefesa da pessoa com deficiên-
cia. O discurso perpassa por falas bem elaboradas, 
mas na prática ainda há um longo caminho a per-
correr. Para discorrer sobre autodefesa de forma 

coerente, deve-se usar uma palavra fundamental: autonomia, 
que está ligada automaticamente à independência. O conceito 
de autonomia deve estar claro e atrelado à vida pessoal do pro-
fissional que atuar de fato na autodefesa da pessoa com defi-
ciência. Somente depois dessa reflexão é que poderá desen-
volver com eficiência o processo de autonomia para a pessoa 
com deficiência e suas famílias.

Quem trabalha nesse campo deve ter a habilidade de mos-
trar à família do indivíduo com deficiência o quanto a auto-
nomia é necessária e gratificante e como a independência 
pode ser estimulada e desfrutada. Por sua vez, a família deve 
exercitar a confiança e delegar responsabilidades. Não é fácil, 

porque historicamente as pessoas com deficiência intelectual 
foram frequentemente infantilizadas e superprotegidas por suas 
famílias, com o propósito de assegurar as melhores condições 
de vida para seus filhos; é um movimento natural, porque os 
pais pressupõem a incapacidade e vulnerabilidade dos filhos 
que nascem com deficiência. Para agravar a preocupação das 
famílias, o indivíduo com deficiência em geral é visto como 
improdutivo, em contraste com os padrões da sociedade con-
temporânea, que valoriza a produtividade e a independência.

O conceito de autonomia difere entre as famílias: para algu-
mas, pode ser sinônimo de liberdade e conquista; para outras, 
é sinal de perda e receio. Como um preparo para a autonomia, 
a autodefensoria ganha espaço no dia a dia; é um trabalho que 
deve ser feito em conjunto, com equipes multidisciplinares e 
as famílias. Autodefesa é um princípio universal que se aplica a 
qualquer pessoa e consiste no reconhecimento da capacidade 
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de tomar decisões e fazer escolhas importantes na vida diária, 
como examinado por Freire (1996, p. 25):

Autodefesa é um projeto em que ações de autogestão devem 
acontecer em todos os momentos. É educar para autono-
mia, tanto a pessoa com deficiência, quanto sua família, mas 
para isto o profissional deve se despir de seus valores arrai-
gados a conceitos estereotipados e ações arcaicas. Pautar-se 
no programa de autodefensoria é respeitar e construir com 
a pessoa com deficiência este trabalho de “self advocacy”.
Toda prática educativa demanda existência de sujeitos, um 
que ensinando, aprende, outro que aprendendo, ensina.

O trabalho integrado dos atores sociais e da família no exer-
cício da autodefesa é imprescindível e só terá efetividade se 
for considerada a potencialidade das pessoas com deficiência.

O conceito de deficiência para o profissional, para a organi-
zação em que atua e para a família norteará a ação de autodefesa. 
Ou seja, se o grupo não acredita na pessoa com deficiência, mui-
tas vezes sequer tenta um trabalho promovendo sua autonomia 
e participação, pois já parte do pressuposto de que essa pessoa 
não é capaz e nunca terá autonomia. É fato que nos discursos 
o supracitado é visível, porém na atuação do dia a dia a pessoa 
com deficiência ainda é muito cerceada para ser quem ela é; 
profissionais aderem a uma fala inclusiva e democrática, mas 
atuam de forma autoritária e pensam, desejam e fazem por eles.

A autodefesa começa na infância e estende-se por toda vida. 
Por essa razão, é importante associar a capacidade de autono-
mia da pessoa com deficiência com sua idade, o que a ajudará 
a romper a permanência da ótica infantilizada e a conquistar 
uma vida mais típica possível. 

A autodefensoria é uma prática cotidiana. Sua implanta-
ção às vezes é complexa, porque implica mudanças de atitude. 
A prática deveria ser simples, bastando às famílias acreditarem 
na pessoa com deficiência, respeitarem suas singularidades e 
limitações, valorizarem suas potencialidades e habilidades e 
estimular a expressão dos desejos e receios. Como a conquista 
da autonomia é um processo contínuo e não ocorre com data 

marcada, não adianta apenas fazer cursos e participar de gru-
pos esporádicos de autodefensoria e achar que o trabalho está 
sendo realizado. Para as famílias e as pessoas com deficiência, a 
autodefensoria implica viver experiências, estimular a tomada 
de decisões e exercitar escolhas de complexidade crescente, 
acompanhando a expansão das relações sociais.

O indivíduo com deficiência deve primeiramente viver o 
processo de empoderamento, definido como o reconhecimento 
dos direitos e capacidades para a execução de determinada 
tarefa, porque precisa ser apoiado, informado e capacitado no 
processo de autodefesa antes de ter a autoadvocacia, a capa-
cidade de argumentação em defesa própria, que caracteriza o 
exercício da cidadania plena. 

A perspectiva de direitos humanos e da inclusão social deve 
nortear o trabalho de autodefensoria. Os avanços na legislação 
sobre os direitos das pessoas com deficiência são notórios, mas 
a lei por si só não garante a inclusão social. Uma pessoa com 
deficiência tem direito à educação e pode ser matriculada em 
escolas regulares, mas pode não se integrar e se sentir pratica-
mente invisível para os colegas e professores. Portanto, falar 
de autodefesa é também romper os muros invisíveis das orga-
nizações, já que a autonomia e a inclusão social se manifes-
tam em qualquer espaço de convivência e grupos que apoiam 
essas pessoas. O exercício da autodefensoria implica o reco-
nhecimento da pessoa com deficiência, de sua família e de seus 
contextos sociais.

A autodefesa da pessoa com deficiência pressupõe uma 
transformação de atitudes e, para avançar, é fundamental que 
as famílias acreditem na pessoa com deficiência e colaborem 
na construção e expressão de sua identidade. A identidade é 
construída por meio da ação. Deve-se permitir que a pessoa 
com deficiência faça, crie, imagine, produza, enfim, escolha. 
É importante fortalecer suas habilidades e valorizar as peque-
nas ações e os avanços, desse modo superando a abordagem 
puramente assistencialista como ainda é vista. Sem receitas 
prontas, a autodefesa das pessoas com deficiência requer pes-
quisas, leituras, ações e, principalmente, a convicção de que se 
trata de um trabalho possível e necessário.
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Movimento em defesa da autonomia 
de pessoas com deficiência intelectual: 
uma proposta político-educacional
Podemos e devemos proporcionar às pessoas com deficiência 
os meios para desenvolverem a autoestima, a confiança e a identidade 
Rosana Glat1

1Professora associada e diretora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Consultora da Federação Nacional 
das APAEs.

Os termos autodefensoria (self-advocacy) e autoges-
tão referem-se ao processo de autonomia e partici-
pação de pessoas com deficiências, na medida em 
que se engajam pessoalmente na luta pela defesa 

de seus direitos, tomando suas próprias decisões a respeito 
de suas vidas, reivindicando voz e espaço para expressar suas 
ideias, desejos, expectativas e necessidades. Autodefensoria é 

ao mesmo tempo uma filosofia, um movimento político e um 
programa de suporte psicoeducacional.

Esse movimento, que já vem sendo bastante difundido em 
muitos países há vários anos, no Brasil ainda é, em grande parte, 
incipiente, ocorrendo de forma esporádica e assistemática, 
sobretudo no que tange às pessoas com deficiência intelectual, 
grupo tradicionalmente “protegido” tanto pelas famílias como 
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pelas escolas, instituições especializadas e profissionais que 
atendem a eles. 

Pode-se dizer que o movimento de autodefensoria no 
Brasil teve seu início em 1986, no IX Congresso Mundial 
da Liga Internacional de Associações para Pessoas com 
Deficiência Mental (ILSMH) — hoje denominada de Inclusão 
Internacional —, realizado no Rio de Janeiro, sob os auspícios 
da Federação Nacional das APAEs. Um dos eventos mais impor-
tantes desse encontro foi o chamado Congresso Paralelo, do 
qual participaram mais de 150 pessoas com deficiência intelec-
tual, representando 15 países e falando mais de seis idiomas. 

Para mim e outros que tiveram o privilégio de participar 
desse evento, o congresso representou uma mudança radical de 
perspectiva, na medida em que pela primeira vez se parou para 
ouvir efetivamente o que essas pessoas tinham a dizer sobre si 
mesmas, quais eram as questões que as afligiam e que estraté-
gias utilizavam para lidar com suas dificuldades. Desde então, 
essa proposta vem aos poucos se difundindo em nosso país, 
sobretudo pelo trabalho pioneiro da Federação Nacional das 
APAEs. Porém, se tomarmos o universo de pessoas com defi-
ciência intelectual no Brasil e os milhares de profissionais que 
com elas trabalham, verificamos que a proposta de autodefen-
soria ainda é muito pouco conhecida. 

Mais ainda, a própria noção de que indivíduos com defi-
ciência intelectual podem “falar por si” e “tomar suas próprias 
decisões” nem sequer faz parte do universo conceitual da maio-
ria das pessoas, sejam elas leigas, sejam familiares ou profis-
sionais, e infelizmente muito menos existe no imaginário dos 
próprios indivíduos com deficiência intelectual.

De fato, a visão popular — e “científica”, ou clínica — que 
se tem sobre uma pessoa diagnosticada com deficiência inte-
lectual é de alguém incapaz de aprender, que não tem controle 
sobre seu próprio comportamento, sem condições de funcio-
nar no dia a dia independentemente e que, portanto, necessi-
tará de assistência direta de profissionais e proteção da família 
durante toda a sua vida.

Isso é um mito. Pessoas com deficiência intelectual terão 
muita dificuldade em aprender pelos métodos tradicionais. 

Mas isso não significa, de forma nenhuma, que, se devida-
mente orientadas, elas não podem ter uma vida autônoma, 
produtiva e feliz.

Esse é o ponto principal que precisa ser compreendido. 
A deficiência intelectual é uma condição que traz dificuldades e 
limitações para a vida acadêmica e social do indivíduo, que serão 
maiores ou menores dependendo do seu grau de comprometi-
mento. Isso é fato. Porém é fato também que o grau de desenvol-
vimento e de maturidade que uma pessoa — com uma deficiên-
cia ou não — será capaz de atingir não depende unicamente de 
fatores internos, mas, sobretudo, do tipo de oportunidade que 
ela terá em sua vida. E que desenvolvimento ou projetos de vida 
poderão ter seres humanos que desde a infância foram socializa-
dos para a incapacidade, a restrição e a dependência?

A verdade é que raramente é dada às pessoas com deficiência 
em geral e, especificamente, àquelas com deficiência intelectual 
a oportunidade de aprender a se impor no mundo, a expressar 
seus sentimentos e desejos, a se arriscar e lutar por aquilo que 
almejam ou em que acreditam. Não se transmite a elas a ideia 
de que são capazes de tomar decisões a respeito de seu destino 
e de assumir a responsabilidade por elas. Muito menos lhes são 
ensinados os meios para tal.

Aí elas continuam caladas no seu canto, passivamente rece-
bendo o que lhes é oferecido pelo conjunto de pessoas — pro-
fissionais e familiares — que atuam como intermediários em sua 
relação com o mundo. Cristaliza-se, assim, um círculo vicioso: 
não se dá espaço para o indivíduo com deficiência falar — ele 
fica calado —, e nós continuamos falando por ele, pois ele “não 
tem nada a dizer”!

Em outras palavras, por considerarmos que o indivíduo 
com deficiência intelectual, por definição diagnóstica, é inca-
paz de avaliar sua problemática, suas necessidades e suas expec-
tativas (“ele tem uma mente deficiente, não raciocina”!) e por 
o considerarmos como uma “eterna criança”, não incentiva-
mos o desenvolvimento de sua autonomia, não o ensinamos a 
fazer escolhas ou tomar decisões nem sequer a expressar seus 
anseios, seja no seio da família, seja nas escolas e nos progra-
mas de atendimento.

Raramente é dada às pessoas com deficiência intelectual 
a oportunidade de lutar pelo que acreditam. Não se transmite a ideia 

de que são capazes de tomar decisões sobre seu destino
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E assim, todos nós somos os autoapontados porta-vozes 
de suas necessidades e de seus interesses. 

Mas, quando lhes damos a palavra, encontramos um qua-
dro bastante diferente do esperado, pois essas pessoas têm sua 
própria compreensão de si mesmas, de sua situação de vida e 
de suas experiências, a qual é, frequentemente, diferente da 
dos seus familiares e profissionais.

Atualmente a inclusão social e educacional de pessoas com 
deficiências é palavra de ordem, sendo eixo prioritário de políti-
cas públicas, ações afirmativas, projetos político-pedagógicos e 
programas de atendimento a essa população, no entanto todos 
sabemos que a inclusão, na prática, está longe de se tornar uma 
realidade, mesmo nos países mais desenvolvidos. 

Talvez, mais até do que as barreiras objetivas, as barrei-
ras subjetivas ou atitudinais são o que emperra o processo de 
inclusão. Isso porque integração e inclusão social são, antes de 
mais nada, um processo subjetivo e espontâneo que envolve, 
diretamente, o relacionamento entre seres humanos: entre a 
maioria hegemônica, constituída dos “normais” (considerados 
o modelo do ser humano “perfeito”, aquele criado à imagem e 
semelhança de Deus), e a minoria estigmatizada, constituída 
das pessoas com deficiência (os imperfeitos, os defeituosos, 
os descartáveis).

O aspecto a ser ressaltado é que se podem promulgar leis 
que obriguem as escolas regulares a aceitarem alunos com 
deficiências em suas classes e as empresas a contratarem uma 
cota de trabalhadores com deficiências, mas não se pode fazer 
uma lei que obrigue as pessoas a serem amigas das pessoas com 
deficiência, a contratarem-nas para trabalhar em suas casas ou 
cuidar de seus filhos, a conversarem com as pessoas com defi-
ciência intelectual quando as encontrarem em eventos sociais!

Indo mais além, sob o ponto de vista da inclusão e acei-
tação social da pessoa com deficiência, não há nada que o 
governo, associações e organizações como APAEs e outras, 
ou mesmo familiares e profissionais, enfim, a sociedade civil 
solidária possam fazer a não ser garantir sua inclusão física ou 
espacial. A verdadeira inclusão, que se constitui na aceitação 
social plena e no respeito às suas diferenças, só pode ser con-
quistada por eles mesmos! O máximo que podemos e devemos 
fazer é começar a proporcionar-lhes os meios para desenvolver 
sua autoestima, confiança e identidade pessoal.

Nesse sentido, é fundamental que sejam desenvolvidas 
estratégias que auxiliem as pessoas com deficiências, e mais 
especificamente com deficiência intelectual, a se conscienti-
zar de sua condição biopsicossocial e aprender que, apesar de 
todas as suas dificuldades, elas são pessoas como todas as demais 
e têm todos os direitos de usufruir as oportunidades disponí-
veis em sua comunidade.

Para que uma pessoa com deficiência esteja incluída e inte-
grada na sociedade — numa sociedade que a discriminará, 
como faz com todos aqueles que não se adequam ao padrão 
hegemônico de normalidade —, ela precisará começar a apren-
der a se respeitar como ser humano. Sim, pois, se ela mesma se 
considerar um ser inferior, não se respeitar, como poderá exi-
gir esse respeito dos demais? 

Para garantir o direito à cidadania plena, a pessoa com defi-
ciência precisa, primeiramente, aprender a defender seu espaço, 
ou, como se diz, garantir “o seu lugar ao sol”. E aí é que entra 
o conceito de autodefensoria, ou autogestão. Esse movimento, 
que, como já mencionado, engloba tanto o aspecto político 
como o educacional (no sentido amplo do termo), se norteia 
por quatro princípios ou diretrizes fundamentais: a elimina-
ção de rótulos, a identidade própria, a autonomia e a luta pelos 
direitos, os quais serão brevemente apresentados a seguir.  
1. Eliminação de rótulos: quando nos referimos a pessoas 

com deficiência, a pessoa deve ser considerada em primeiro 
lugar, e não a deficiência. O lema dos autodefensores pode-
ria ser resumido no seguinte slogan: “Antes de sermos pes-
soas com deficiência, somos primeiramente pessoas”! Por 
isso, o movimento de autodefensores nos Estados Unidos e 
no Canada é denominado de People First. Já vem sendo há 
muito discutido o efeito deletério do rótulo de “deficiente” 
sobre a qualidade de vida desses indivíduos. O movimento 
de autodefensoria reivindica que as pessoas com deficiên-
cia intelectual sejam tratadas com dignidade e respeito, sem 
que a deficiência seja um “cartão de visitas” que de ime-
diato as identifique e as segregue, ou um fator limitador a 
priori das oportunidades, inclusive educacionais, que lhes 
são oferecidas; 

2. Identidade própria: relacionado à questão da elimina-
ção de rótulos, um dos objetivos do movimento de auto-
defensoria é auxiliar pessoas com deficiência a afirmarem 
sua identidade pessoal, serem reconhecidas e respeitadas 
como indivíduos únicos e iguais aos demais, apesar de suas 
dificuldades. Uma das consequências deletérias dos estig-
mas ou rótulos diagnósticos, a deficiência, é que a partir do 
momento em que um indivíduo é classificado com deficiência 
(e isso vale para todas as outras categorias de estigma) tudo 
o que ele faz ou é passa a ser interpretado ou explicado em 
função dos atributos esteriotipados do estigma. Como esses 
rótulos são sempre depreciativos, todas as potencialidades, 
aptidões e características pessoais do indivíduo são subes-
timadas ou mesmo ignoradas: “não aprende, porque tem 
deficiência intelectual”. Em outras palavras, ele deixa de ser 
um individuo, o “João”, e passa a ser apenas um exemplo 
do rótulo: “aquele rapaz retardado”; 
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3. Autonomia e participação: autonomia é a capacidade 
do indivíduo de gerenciar sua própria vida cotidiana 
ou o máximo possível de aspectos dela, na medida de 
suas possibilidades, visando ao atendimento de suas 
necessidades individuais e à ampliação de suas possibi-
lidades existenciais, por meio de suas próprias opções. 
Nesse sentido, o desenvolvimento da independência e 
autonomia, sobretudo na tomada de decisões, é talvez o 
aspecto mais importante do movimento de autodefen-
soria. Essa proposta se contrapõe diretamente à concep-
ção tradicional estereotipada da pessoa com deficiência 
intelectual como um indivíduo incapaz e dependente. 
Vale observar que as possibilidades do indivíduo referi-
das anteriormente não constituem uma característica ou 
condição intrínseca fixa, determinada por seu diagnós-
tico clínico, ou outra medida equivalente. Ao contrário, 
elas se ampliam conforme lhe proporcionamos suportes 
e condições adequadas de aprendizagem, nos diversos 
campos. O princípio básico é que todos os indivíduos 
têm o direito de fazer suas opções e tomar decisões 
sobre sua vida, e suas escolhas devem ser respeitadas. 
Mais ainda, todos têm o direito de errar e aprender com 
seus erros. Perske, no início dos anos 1970, em um texto 
clássico denominado de “A dignidade do risco” (1972), 
denunciava a superproteção em relação às pessoas com 
deficiência intelectual. Segundo ele, atitudes de super-
proteção agridem a dignidade humana, pois impedem 
que essas pessoas experimentem situações cotidianas de 
risco necessárias para o crescimento e desenvolvimento 
humano normal: “Negar a qualquer pessoa a sua cota 
justa de experiências que envolvam risco é mutilá-las 
ainda mais para uma vida saudável” (PERSKE, 1972, 
p. 195-196). Nessa perspectiva, cabe aos profissionais 
e familiares que lidam com pessoas com deficiências 
incentivar, seja por meio de programas específicos, seja 
no contato diário pessoal, a independência, a autono-
mia e o poder decisório. 

4. Defesa de seus próprios direitos: a defesa dos direitos pela 
própria pessoa com deficiência é a essência do movimento 
de autodefensoria, como o próprio termo diz. Pessoas com 
deficiência são capazes e devem ser estimuladas a falarem 
por si próprias e a serem os defensores de seus direitos. 
Assim como outros grupos excluídos — negros, mulheres, 
homossexuais, índios etc. —, o das pessoas com deficiên-
cia devem lutar para que suas reivindicações sejam aten-
didas, sem precisar da tutela de pais nem de profissionais. 
Sobre direitos, vale citar um texto preparado pelo People 
First (“Pessoas Primeiro”) do Canadá, um dos grupos de 
autodefensores mais atuantes na América do Norte, para 
ensinar seus companheiros o que são direitos:

Direitos são as regras que fazem as pessoas iguais...
Alguns direitos são seus quando você nasce: são os cha-
mados direitos humanos. Outros direitos você adquire 
quando fica mais velho. 
Alguns direitos são seus porque você vive no Canadá – você 
é um cidadão canadense. E existem leis que garantem que 
ninguém vá tirar seus direitos. Direitos que são garantidos 
pelas leis se chamam “direitos legais”. É importante saber 
quais são os seus direitos para que quando as pessoas não 
respeitarem seus direitos você possa impedi-las (PEOPLE 
FIRST, 2018).

É interessante observar que, apesar da linguagem simpli-
ficada — foi elaborado por e para pessoas com dificuldades 
intelectuais —, os conceitos estão absolutamente corretos. 
Esse grupo organizou um congresso em que foram discuti-
das as questões dos direitos civis de pessoas com deficiên-
cia intelectual e como ajudar outros companheiros, ainda 
isolados, a se tornarem autodefensores e a lutarem por seus 
direitos. Esse congresso lançou um manifesto, “Uma Carta 
de Direitos”, como síntese de suas discussões, que foi enca-
minhado a órgãos do governo canadense e organismos inter-
nacionais. Esse documento mostra como essas pessoas, todas 

Precisamos reverter a tendência  histórica de “superproteger” nossos  
filhos, amigos, alunos com deficiência, a falar por eles. Precisamos 

mudar  ossa própria mentalidade e nossa maneira de atuar 
em relação às pessoas com deficiência intelectual
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com identificado comprometimento, dada a oportunidade, 
são plenamente capazes de reconhecer seus limites, suas 
necessidades e seus direitos como cidadãos. 

Entre os direitos apontados, incluem-se:
• Direito à vida;
• Direito à liberdade;
• Direito de controlar o que acontece com seu corpo; 
• Direito de proteção e benefícios iguais aos de todos perante 

a lei;
• Direito de escolha;
• Direito de ser informado sobre suas opções (para que possa 

fazer suas escolhas);
• Direito de ter as coisas explicadas (de forma que entendê-las);
• Direito de ser escutado;
• Direito de consultar um advogado ou outro tipo de 

conselheiro;
• Direito de ter dinheiro suficiente para comprar comida, ter 

um local para morar e roupas decentes;
• Direito de receber cuidados médicos adequados;
• Direito de processar alguém em caso de ofensa, agressão 

ou se for tirado algo seu;
• Direito de ter uma boa educação;
• Direito de concorrer a um emprego e ser levado a sério;
• Direito de condições seguras de trabalho e moradia.

Finalizando, vale ressaltar que durante todo o texto foi feita 
referência às pessoas com deficiência intelectual de modo gené-
rico, pois as questões a serem debatidas afetam todas elas, no 
entanto há que se ter cuidado para não se reforçar a noção, 
infelizmente ainda bastante presente, de que pessoas classi-
ficadas com deficiência intelectual se constituem um grupo 

homogêneo, com as mesmas características cognitivas, psico-
motoras e psicológicas. 

Nossa experiência tem mostrado que na questão da 
autonomia, assim como em outros aspectos de suas vidas, 
essa diferenciação será sentida. Assim, para alguns, auto-
gestão e autodefensoria significarão atuação e militância 
políticas, como participar em comitês e diretorias de suas 
associações ou grêmios escolares, prestar depoimentos 
em seminários e congressos, ser independente financei-
ramente, trabalhar no mercado competitivo, sair sozinho, 
namorar, casar etc.

Para outros, pode representar simplesmente, porém não 
menos importante, falar e expressar seus desejos e opiniões 
aos membros de sua família, escola ou círculo íntimo de 
amizades; escolher o que quer vestir, o que quer comer ou 
o que fazer no fim de semana.

Todas as pessoas têm o direito de se autodetermina-
rem e de gerirem sua própria vida. Precisamos reverter a 
tendência histórica de “superproteger” nossos filhos, ami-
gos, alunos com deficiência, a falar por eles. Precisamos 
mudar nossa própria mentalidade e nossa maneira de atuar 
em relação às pessoas com deficiência intelectual e deixar 
cada vez mais que elas tomem a palavra, que expressem 
seus desejos e descubram, por meio de seus fracassos e 
derrotas, a melhor maneira de fazer com que seus direi-
tos sejam respeitados.

É necessário que tenhamos consciência de que suas vidas 
são deles e não nossas, e são eles que, conforme suas possibili-
dades — que são maiores do que a priori acreditamos —, têm 
de lutar para que suas vidas sejam o mais criativas, indepen-
dentes e significativas possível.
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Soltando a voz: exercícios musicais para 
crianças e adultos com síndrome de Down
Exercícios musicais e teatrais simples promovem a melhora da dicção, 
da expressão verbal e da sociabilidade
Anna Dulce Sales Carneiro Sampaio1 

1Arte-educadora terapêutica do Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMREA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (HC-FMUSP), da Rede de Reabilitação Lucy Montoro.

RESUMO: Este trabalho apresenta uma série de exercícios musicais e teatrais elaborados especialmente para estimular o 
desenvolvimento neuropsicomotor de indivíduos com síndrome de Down. Enfatizou-se a melhora da dicção e do desenvolvimento 
da fala, dois aspectos cruciais para a promoção da sociabilidade, da autonomia e do protagonismo dessas pessoas. Uma característica 
dos exercícios propostos é que não exigem materiais de alto custo ou ambientes físicos especiais, tornando viável sua prática em 
serviços médicos e pedagógicos com recursos limitados. 
Palavras-chave: Síndrome de Down; Deficiência intelectual; Oficinas terapêuticas; Musicoterapia; Práticas integrativas e 
complementares em saúde.
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20 REVISTA DI  •  NO 13-14  •  2018



A síndrome de Down (SD) decorre em geral de tris-
somia completa do cromossomo 21 e é a causa 
genética mais comum de deficiência intelectual 
(DI) (STAPLES et al., 1991). Estima-se que um 

em cada 700 a 800 nascidos vivos apresenta SD, independen-
temente de etnia, gênero ou classe social. A SD é considerada 
hoje um modo de estar no mundo e não propriamente uma 
doença, e pessoas com SD compõem o espectro da diversidade 
genética humana (BRASIL, 2013).

A SD está associada a fenótipos clínicos complexos e bas-
tante variáveis. Características clínicas como DI, peculiarida-
des faciais e hipotonia muscular podem ser encontradas em 
todas as pessoas afetadas, havendo, por outro lado, grande 
diversidade no grau de acometimento (GORLIN et al., 2001, 
p. 35-44). Práticas inadequadas e proteção familiar podem 
prejudicar o desenvolvimento dessas crianças. Por exemplo, a 
utilização sistemática de alimentos pastosos ou de consistên-
cia mole agrava a hipotonia da musculatura facial e da língua, 
envolvida na mastigação e na fala, ampliando as limitações da 
sociabilidade e da autonomia (BUCKLEY, 2006). 

Quando atendidas e estimuladas adequadamente, as pessoas 
com SD têm potencial para uma vida saudável e para a inclu-
são social adequada. O controle adequado das intercorrências 
clínicas, a nutrição correta, a estimulação precoce, a educação 
e a orientação às famílias favorecem o desenvolvimento dos 
indivíduos com SD. Há consenso entre os profissionais que 
atendem essas pessoas de que todo o investimento em saúde, 
educação e inclusão social resulta em melhor qualidade de vida 
e mais autonomia (BRASIL, 2013). 

A educação terapêutica com música é usada no cuidado inte-
gral à pessoa com SD e tem se mostrado uma modalidade tera-
pêutica promissora, sobretudo para o desenvolvimento da fala 
e da linguagem (BUCKLEY, 2006; PIENAAR, 2012). Canções 
e exercícios musicais estimulam a musculatura da face e da lín-
gua, favorecendo uma fala mais compreensível e bem articulada. 

O ensino terapêutico de música e a inclusão de música 
em atividades cotidianas podem ajudar muito no desenvolvi-
mento da fala de pessoas com SD, uma vez que a música e a 
construção do discurso despertam a mesma área do cérebro 
(FRIEDRICH, 2004). Elementos da música, como ritmo, 
duração, melodia e harmonia, estão relacionados diretamente 
com elementos da fala, como pausas, entonação e altura da voz 
(PIENAAR, 2012). 

METODOLOGIA
Os exercícios descritos a seguir foram desenvolvidos durante o 
atendimento regular de um grupo de 40 pessoas com SD, de 3 
a 32 anos de idade, de ambos os sexos, assistidas na Unidade da 

Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMREA) do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (HC-FMUSP), que integra a Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro, entre os anos de 2014 e 2017. A deficiência 
auditiva foi o único critério de exclusão e não foi detectada em 
nenhum dos candidatos a participantes. Todos os indivíduos 
encaminhados com diagnóstico de SD foram aceitos. 

 Os exercícios foram realizados em sessões individuais sema-
nais com duração de 30 ou 60 minutos e grupos de no máximo 
quatro pessoas, organizados de acordo com a faixa etária e a 
capacidade de interação social. Os materiais foram adaptados 
de propostas de Viola Spolin (1975), Murray Schafer (1986), 
Augusto Boal (1998) e Émile Jacques-Dalcroze (1965), com-
plementados com adaptações de vocalizes e da experiência 
musical, teatral e pedagógica da autora e composições próprias 
de músicas terapêuticas.

Exercícios narrativos (para grupos)

Telefone sem fio de histórias 
Especialmente útil para pequenos grupos de adolescentes e 
adultos.

Descrição: o terapeuta/professor retira um dos alunos da 
sala e conta-lhe duas vezes uma história simples e com alguns 
detalhes, como, por exemplo: no lago havia uma pata amarela 
e um pato preto, os dois patos apaixonaram-se e tiveram dois 
patinhos cinza. Logo depois, ele pede ao aluno que ouviu a 
história que escolha outro aluno, dentro da sala, e lhe conte a 
história do modo como a lembra. Por sua vez, o segundo aluno 
deve escolher outro e contar-lhe a história como a guardou. 
Assim, sucessivamente, até o último aluno;

O que é possível observar com o exercício: a memória recente 
e imediata de cada aluno, a atenção aos detalhes, a capacidade 
de narrar e formar frases completas e com sentido. Ou seja, 
habilidades de cognição e de fala; 

O que é possível desenvolver com o exercício: a memória recente, 
a habilidade de reproduzir conteúdos e o estímulo à fala; 

Recursos necessários: uma sala apropriada, com uma antes-
sala ou um ambiente seguro e livre de ruídos altos;

Observação: o exercício deve ser feito apenas com adoles-
centes e adultos com capacidade de fala e memória. Caso con-
trário, pode facilmente se tornar um exercício vazio de sentido 
e frustrante para os participantes. 

Cada um inventa um pouco 
Especialmente útil para pequenos grupos de crianças maiores, 
adolescentes e adultos com capacidades de fala e expressão, 
que frequentam escola do ensino fundamental 2 em diante.
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Descrição: o terapeuta/professor pega uma bolinha de qual-
quer material e diz: “Era uma vez...”. A partir desse estímulo, 
joga a bola para cada aluno. Quem estiver com a bola tem de 
inventar uma parte da história. Assim que a bola tiver passado 
por todos os alunos, o professor/terapeuta conta toda a histó-
ria que foi inventada e pede para que os alunos repitam a his-
tória em suas próprias palavras;

O que é possível observar com o exercício: a capacidade dos 
alunos de diferenciar o que foi  criado e reproduzido, de regis-
trar o que foi contado antes da sua vez e de produzir coerên-
cia à história; 

O que é possível desenvolver com o exercício: atenção, escuta 
e habilidades sociais (o respeito à fala do outro e a espera por 
sua vez);

Recursos necessários: uma bolinha (que pode ser até de papel 
sulfite) e uma sala livre de ruídos altos;

Observação:  quando o aluno estiver reproduzindo 
uma história ou elementos de seu cotidiano, não deve ser 

reprimido ou orientado a fazer diferente. A criatividade 
é um tipo de inteligência refinada em qualquer pessoa e, 
por meio da reprodução, é possível verificar o repertório 
cotidiano do aluno e os elementos de sua vida que elege 
como importantes. 

Cada um conta um pouco 
Especialmente útil para crianças em idade escolar e adoles-
centes com capacidade de fala já desenvolvida e que já fre-
quenta a escola. 

Descrição: em uma roda, o terapeuta/professor propõe aos 
participantes que, juntos, contem uma história conhecida por 
todos (por exemplo, Chapeuzinho Vermelho). Quando um conta 
um pedaço da história, o terapeuta/professor aponta para outro 
aluno e pergunta como a história continua, de maneira a fazer 
com que todos participem, contando uma parte da narrativa;

O que é possível observar com o exercício: a capacidade de 
se lembrar de uma narrativa provavelmente já ouvida muitas 
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vezes e de encadear ações de maneira coerente, além das con-
dições comportamentais de ouvir e falar;

O que é possível desenvolver com esse exercício: atenção, escuta, 
capacidades sociais (o respeito à fala do outro e a espera por 
sua vez), memória, estímulo da fala;

Recursos necessários: uma sala adequada. 

Exercícios de fala (individuais ou em grupo)

Sequência melódica 
Especialmente útil para crianças e adultos com dificuldades 
de fala e/ou mastigação.

Descrição: a partir de qualquer melodia da preferência dos 
alunos, o terapeuta/professor propõe que a música seja cantada 
primeiramente com a boca fechada, depois com movimentos 
mastigatórios com a boca fechada, a seguir com a boca aberta 
e finalmente bocejando; 

O que é possível observar com o exercício: a capacidade de 
compreender a proposta do exercício, de aprender por imita-
ção e a musculatura preparada para a fala e mastigação;

O que é possível desenvolver com o exercício: fortalecer a mus-
culatura utilizada na fala, melhorar a dicção. 

Recursos necessários: qualquer instrumento musical ou ape-
nas voz. 

Tumba-Tumba 
Descrição: a letra da música é: “Tumbá, Tumbá Tumbá Tum! 
/ Tumbá, Tumbá Tumbá Tum! / Dom Dom Dom Dom Dom! 
/ Dom Dom Dom Dom Dom! / Tralalalala! Tralalalala! / Tra-
lalalalalala! / Tralalalalalala!”. No violão, tocar cordas soltas 
trocando o baixo entre mi e lá com a mão direita e com a mão 
esquerda tocar um chocalho. O aluno também pode ser soli-
citado e tocar algum instrumento de percussão; 

O que é possível observar com o exercício: tonicidade da mus-
culatura da face e da língua;

O que é possível desenvolver com o exercício: fortalecimento 
da musculatura da face e da língua, desenvolvimento da dicção 
e de habilidades rítmicas simples; 

Recursos necessários: violão e chocalho; 
Observação: o comando ideal para pedir que as crianças 

articulem as sílabas é: “Faz careta”!

Minha Mamy
Especialmente indicado para crianças e adolescentes com 

dificuldades de fala. 
Descrição: letra da música: “Minha Mamy / Manhã de 

manhã / Brrr romaaa! / Brrrrr / mamãe / Minha Mamy / 
Manhã de manhã / Trrrr Romaaa / Trrr Mamãe! / Minha 
Mamy / Manhã de Manhã! / Blbllbllll Romaaa / Blblbllll 
Mamãe / Minha Mamy / Manhã de manhã! / [som de beijo] 
Roma / [Som de beijo] Mamãe!”

O que é possível observar com o exercício: a capacidade da 
criança de aprender por imitação e o domínio de sons básicos 
da fala (mã-mã);

O que é possível desenvolver com o exercício: relaxamento e 
tensão dos músculos da face. Caso a mãe esteja na sala, também 
o reconhecimento do cuidador e direcionamento da expressão;

Recursos necessários: um instrumento melódico para acom-
panhar ou canto. 

Aulas de baleiês
Especialmente útil para crianças ansiosas, que falam muito 
rápido e que têm dificuldade de fala em geral e gostam dos fil-
mes Procurando Dory ou Procurando Nemo. 

Descrição: o atendimento é nomeado de Aula de Baleiês e 
todos os exercícios são feitos em câmera lenta. As falas são em 
ritmo bem lento e bem articulado;

O que é possível observar com o exercício: a capacidade da 
criança em fixar e valorizar conteúdos culturais de seu coti-
diano e a paciência com andamentos mais lentos;

O que é possível desenvolver com o exercício: articulação da 
fala, imaginação (faz de conta), administração da ansiedade; 

Recursos necessários: apenas uma sala adequada, com baixo 
nível de ruídos; 

Observação: o professor/terapeuta pode mover os braços 
como se estivesse nadando, para construir melhor a imagem 

A educação terapêutica com música é usada no cuidado integral à 
pessoa com SD e tem se mostrado uma modalidade terapêutica promissora. 
Canções e exercícios musicais estimulam a musculatura da face e da língua, 

favorecendo uma fala mais compreensível e bem articulada
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de uma baleia. Não se deve usar esse recurso com crianças 
nem adultos com um tipo de afasia que se assemelha ao baleiês. 
Como pais e crianças valorizam a Disney e outras produtoras 
de desenhos animados, quanto mais o professor/terapeuta tiver 
contato e criatividade para adaptar essas referências a um con-
texto terapêutico ou pedagógico, maior será a interação com 
as crianças, a partir do repertório delas. 

Uauá
Indicado para pessoas de qualquer faixa etária. 

Descrição: letra da música: “Lailailailailailailailailailailailai-
lai / Bambiribambambambiribam / Bambambiribambambam-
bambam! / Uaaaaaa! Uaaaaa! / Uaa uau uaaa!” (a música é 
repetida diversas vezes e cada vez mais rápido);

O que é possível observar com o exercício: a articulação de fala 
e a capacidade de acompanhar o ritmo, que se altera; 

O que é possível desenvolver com o exercício: dicção, habilida-
des rítmicas e fortalecimento da musculatura da face; 

Recursos necessários: instrumento para acompanhar a música 
ou voz; 

Referência musical: <https://soundcloud.com/anna-dulce/
wa-wa>.

Iaaaaaaaá!
Especialmente útil para grupos de adolescentes e adultos com 
volume baixo de voz. 

Descrição: os alunos e o professor/terapeuta formam uma 
roda em volta de um tambor. Uma baqueta é jogada de um 
aluno para outro e aquele que pega a baqueta dá um toque no 
tambor e joga para outro aluno falando “Iaaaá!” o mais alto 
que conseguir;

O que é possível observar com o exercício: habilidades moto-
ras, administração de força, direcionamento; 

O que é possível desenvolver com o exercício: volume de voz 
e concentração no jogo; 

Recursos necessários: um tambor, uma baqueta e um espaço 
adequado para o tamanho do grupo. 

Exercícios respiratórios 

Música do Leão, do filme Rei Leão I, da Disney 
Descrição: letra da música: “Auí Mauê, Auí mauê / Auí Mauê, 
Auí Mauê / Auí Mauê, Auí mauê / Auí Mauê, Auí Mauê / Hoje 
à noite, / Aqui na selva / Quem dorme é o leão! [barulho do leão] 
/ Respirou e: / Auiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii / Mamamamauê! / Respirou 
de novo e: / Auiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii / Mamamamauê!”;
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O que é possível observar com o exercício: habilidades de fala, 
administração do ar na fala, aprendizado por imitação;

O que é possível desenvolver com o exercício: capacidade res-
piratória e voz; 

Recursos necessários: instrumento para acompanhar a música 
ou apenas a voz; 

Observação: essa música pode ajudar na compreensão de 
discurso. O professor/terapeuta pode fazer as seguintes per-
guntas: Quem está dormindo? Onde o leão está dormindo? 
Quando o leão está dormindo na selva? 

R eferência:  <https://www.youtube.com/watch? 
v=eV0P-VvSNo4>.

SSSS, FFFF, XXXX, PAHHHH!, ou barulhos da natureza
Especialmente útil para grupos de crianças e adolescentes com 
dificuldades motoras nos membros superiores ou com dificul-
dades respiratórias. 

Descrição: a cada som é atribuído um elemento natural 
(por exemplo, SSSS é o barulho do mar, FFFF é o barulho do 
vento, XXXX é o barulho da chuva e PAHHH é o barulho da 
concha). Um caxixi simples é jogado de um aluno para outro 
e quem joga o instrumento escolhe um dos barulhos para fazer 
enquanto joga. Cada vez que um aluno se esquecer de fazer 
um barulho, o professor/terapeuta deve voltar a brincadeira e 
perguntar qual som o aluno deseja fazer, o do mar, do vento, 
da chuva ou da concha; 

O que é possível observar com o exercício: memória, codifica-
ção, direcionamento e administração de força; 

O que é possível desenvolver com o exercício: capacidade res-
piratória, relaxamento, atenção, direcionamento e administra-
ção de força nos braços e nas mãos, controle de movimentos, 
estímulo da musculatura da face e da musculatura envolvida 
com a fala; 

Recursos necessários: caxixi simples.

Exercícios psicomotores

Desenhos no ar
Especialmente útil para crianças e adultos com mobilidade 
total ou parcial dos membros superiores. 

Descrição: o aluno tem uma baqueta que passa de uma mão 
para outra, uma das mãos joga e a outra pega até que o profes-
sor/terapeuta pede para parar. Quando a baqueta para em uma 
das mãos, o professor/terapeuta pede para que o aluno segure 
com a mão livre o antebraço da mão que está com a baqueta de 
forma a só deixar o pulso disponível para movimento. O pro-
fessor/terapeuta pede para que o aluno faça desenhos no ar 
usando só a articulação do punho (dos dois lados) e depois 

usando só a articulação do cotovelo (dos dois lados) e a arti-
culação dos ombros (dos dois lados); 

O que é possível observar: percepção espacial e capacidade 
motora nas articulações dos braços; 

O que é possível desenvolver: habilidade motora dos mem-
bros superiores;

Recursos necessários: uma baqueta; 
Observação: o terapeuta/professor pode chamar a aten-

ção para o fato de que os desenhos se tornam cada vez maio-
res do pulso para o cotovelo e do cotovelo para o ombro. Esse 
exercício é um aquecimento para os três exercícios seguintes. 

A música do boi 
Especialmente útil para crianças e adolescentes com mobili-
dade total ou parcial dos membros superiores e com limitações 
nas articulações dos ombros. 

Descrição: letra da música: “Ooooiiii! / Meu nome é Boooiiii! 
[4 vezes] /E a amiga do boi? / É a... Vacaaa! / Vaca, vaca, vaca! 
/ Vaaaca, vaca / Vaca, vaca! [2 vezes] / O boi faz muuuuu / 
A Vaca faz moooo / Porque é que você acha / Que o bezerro faz: 
bééééé!”. A música é tocada em um tambor com duas baquetas 
(uma em cada mão). O aluno é orientado a levantar os braços 
o mais alto que conseguir, deixar um dos braços cair e dar um 
toque no tambor e, logo depois, levantar o braço o mais alto 
que conseguir de novo, fazendo o mesmo movimento com o 
outro braço;

O que é possível observar: mobilidade dos braços e admi-
nistração de força; 

O que é possível desenvolver: habilidades da fala, mobilidade 
nos braços e administração de força; 

Recursos necessários: tambor (surdo) e duas baquetas para 
cada aluno; 

Observação: essa música também é especialmente eficiente 
para crianças com DI e deficiências no desenvolvimento da 
fala, da linguagem e da sociabilidade. Pode ser acompanhada 
por qualquer instrumento melódico (xilofone, metalofone, 
piano de brinquedo etc.) ou harmônico (violão, baixo, ukulelê, 
sanfona etc.) no esquema de acordes ou notas (I)(IV)(V) de 
qualquer escala ou tom maiores. 

Referência: <https://soundcloud.com/anna-dulce/
musica-do-boi>.

A música do cavalo 
Exercício recomendado para crianças com mobilidade parcial 
ou total dos membros superiores. 

Descrição: letra da música: “O cavalo, ele come / Capim, 
capim, capiiiiiim / E, quando come, ele faz / Assim, assim, 
assiiiiim / [Estralar a língua em som de tloc] / Vamos botar 
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o cavalo pra andar? / [cada batida do tambor equivale a uma 
sílaba] / Pó-Có-Tó [várias vezes] / Mais rápido? / Pó-có-tó 
pó-có-tó [cada vez mais rápido] / Parou! / Brrrrrrr e Ihihihi 
[imitar um cavalo empinando]”. O tambor deve ser tocado 
levantando-se a baqueta a uma altura média e concentran-
do-se em usar a articulação dos cotovelos.

O que é possível observar: mobilidade dos braços, adminis-
tração de força, condições da musculatura da face para a fala; 

O que é possível desenvolver: coordenação motora, habilida-
des de fala e condições das articulações dos braços;

Recursos necessários: tambor (surdo) e duas baquetas para 
cada aluno. 

Música da galinha 
Ideal para crianças com mobilidade total ou parcial dos dois 
braços.

Descrição: letra da música: “A galinha vai andando pelo terreiro 
bem assim / [diversas batidas leves no tambor] / O que ela come? / 
Milho, minhoca e ração / Milho, minhoca e ração / Milho, minhoca 
e ração / Milho, minhoca e ração / De repente quem aparece? / O 
cachorro, ele está muito bravo / Au, au, au! / [Batidas fortes e rápi-
das no tambor] / A galinha sai correndo / Popopó popopó / Ai, 
que medo! / Parou! / [Para o batuque] / O cachorro foi embora e 
as galinhas vão fazer uma festa / [Tocar qualquer música sobre 
galinhas]”. A música/historinha deve ser acompanhada de tam-
bor e o aluno deve tocar com as baquetas elevando-as levemente 
e usando apenas as articulações dos pulsos;

O que é possível observar: administração de força, dicção e 
habilidades de fala, condições das articulações dos punhos e 
ansiedade; 

O que é possível desenvolver: administração de força, dicção 
e habilidades de fala, condições das articulações dos punhos;
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Recursos necessários: tambor (surdo) e duas baquetas para 
cada aluno. 

Tumbalacatumbatumbatum: sequência de percussão 
Descrição: usando a sequência de canto Tumbalacatumba-
tumbatum, o terapeuta/professor propõe várias formas de 
tocar percussão: bater uma baqueta na outra ou alternando 
a baqueta de baixo e de cima, bater as baquetas com os bra-
ços esticados para cima, bater no tambor alternando os bra-
ços ou movimentando os dois braços da mesma maneira, 
e bater baquetas com o colega ou professor em movimen-
tos cruzados; 

O que é possível observar: condições de mobilidade dos bra-
ços, coordenação motora, capacidade de aprender por imita-
ção, habilidade de cantar e movimentar os braços de diversas 
maneiras ao mesmo tempo; 

O que é possível desenvolver: coordenação motora, habilida-
des cognitivas e mobilidade dos braços; 

Recursos necessários: tambor (surdo) e duas baquetas para 
cada aluno. 

Maculelê 
Ideal para grupos de jovens e adultos com mobilidade total ou 
parcial dos braços. 

Descrição: letra da música: “Boa noite pra quem é de boa 
noite, / Bom dia pra quem é de bom dia / A benção, meu papai, 
a benção / Maculelê é o rei da valentia”. Essa é uma sequência 
de música e dança que consiste em bater baquetas primeira-
mente uma na outra e depois em movimento cruzado com o 
colega ou professor. Esse movimento é tradicional da cultura 
popular do Brasil e se assemelha com as brincadeiras de mão 
que as crianças fazem com canções; 

O que é possível observar: coordenação motora, administra-
ção de força e habilidades rítmicas; 

O que é possível desenvolver: habilidades cognitivas e 
psicomotoras; 

Recursos necessários: duas baquetas para cada aluno. 

Vou roubar seu caxixi
Ideal para grupos de todas as idades.

Descrição: sentados em roda, os alunos ficam com um caxixi 
e uma baqueta cada um, encaixam a alça do caxixi na baqueta 
de forma a sustentar o instrumento na baqueta usando ape-
nas uma mão. Cada um escolhe um colega para “roubar” e, 
com a baqueta, sem usar as mãos diretamente, pega o caxixi 
da baqueta de outro colega e quem ficou sem caxixi é que está 
na vez de pegar o instrumento de outro colega; 

O que é possível observar: compreensão do exercício, coor-
denação motora e entendimento da utilidade e do efeito de 
instrumentos extensores (baquetas);

O que é possível desenvolver: uso e compreensão de instru-
mentos extensores; 

Recursos necessários: um caxixi e uma baqueta para cada aluno. 

Exercícios cognitivos (individuais)

Cadê a música? 
Ideal para crianças pequenas e pessoas com deficiência inte-
lectual severa.

Descrição: são dados um instrumento qualquer para o aluno 
e outro instrumento para o professor. O professor escolhe uma 
música do cotidiano do aluno para tocar, mas só pode tocá-
-la se o aluno também estiver tocando seu instrumento. Se o 
aluno para de tocar o instrumento, o professor também para e 
pergunta: “Cadê a música?”;

O que é possível observar: a compreensão do princípio da 
produção de som e da relação de causa e efeito da ação de tocar 
música para também ouvi-la; 

O que é possível desenvolver: a possibilidade de brinca-
deira e relação rítmica que pode também ser executada em 
casa com os cuidadores, a capacidade de estabelecer uma 
relação por meio da comunicação alternativa proporcio-
nada pela música;

Observação: esse exercício pode ser feito na presença de pais 
e cuidadores, para que observem e aprendam a fazer em casa. 

As limitações do desenvolvimento neuropsicomotor de pessoas com SD 
resultam em parte da própria Trissomia do cromossomo 21, mas em geral 

decorrem da falta de estimulação, associada à superproteção familiar. 
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Barulho, silêncio e música
Descrição: o professor/terapeuta define se o grupo de alunos 
vai fazer barulho, silêncio ou música. O barulho é um som 
descoordenado e forte, o silêncio é o contraste do barulho, e a 
música tem começo (por exemplo, “1, 2, 3 e já”), meio (letra e 
movimentos ritmados) e fim (por exemplo, “Eu pedi pra parar 
/ Parou”). O professor/terapeuta comanda a brincadeira por 
um período de tempo e depois aponta quem vai ser o próximo 
“mestre”. É importante que todos os alunos passem pela fun-
ção de comandar o exercício; 

O que é possível observar: compreensão de contrastes e 
de regras, capacidade de liderança e respeito à liderança de 
outros, concentração; 

O que é possível desenvolver: compreensão de contrastes, 
compreensão de regras, compreensão de elementos rítmicos 
e organizacionais da música em relação ao barulho, disciplina 
para a aula (compreensão do comando silêncio) e concentração; 

Observação: é fundamental que os alunos passem pelo pro-
cesso de liderar a brincadeira para que o professor/terapeuta 
possa verificar a compreensão do aluno. 

A música não pode parar
Descrição: o professor/terapeuta deve explicar aos alunos que 
a música não deve parar, mesmo que ele ou alguém pare de 
tocá-la. Em alguns momentos, o professor/terapeuta para de 
tocar para ver se os alunos entenderam o exercício ou tomam 
a iniciativa de tocar sozinhos; 

O que é possível observar: compreensão de regras, timidez 
ou extroversão, autonomia;

O que é possível desenvolver: persistência e autonomia. 

CONCLUSÕES
Os exercícios propostos foram adaptados pela autora a par-
tir de sua experiência teatral, musical e pedagógica. As melo-
dias, por sua vez, com exceção das utilizadas nos exercícios A 
música do leão e Maculelê, foram compostas pela autora com 
o objetivo de estimular o desenvolvimento de pessoas com 
SD ou com outras causas de deficiências. A estrutura física 
e os materiais necessários são propositalmente simples e de 
baixo custo, o que permite que os exercícios sejam aplicados 
também a serviços médicos e pedagógicos sem a necessidade 
de recursos abundantes. 

A única condição indispensável é o empenho do profes-
sor/terapeuta em observar as necessidades e peculiaridades 
de cada pessoa que lhe é confiada e usar sua criatividade e 
empatia a favor do desenvolvimento do paciente/aluno. 

As limitações do desenvolvimento neuropsicomotor de 
pessoas com SD resultam em parte da própria trissomia do 
cromossomo 21, mas em geral decorrem da falta de estimu-
lação, associada à superproteção familiar. Profissionais bem 
capacitados podem contribuir de modo fundamental para o 
desenvolvimento pleno de indivíduos com SD. 
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Audiodescrição para pessoas 
com deficiência intelectual
Pesquisa com 12 alunos com deficiência intelectual leve indicou que 
os roteiros devem ser mais explícitos, com repetições e termos mais 
simples que os usados para pessoas com deficiência visual
Bárbara Cristina dos Santos Carneiro1

1Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

RESUMO: A audiodescrição (AD) tem sido aplicada principalmente para pessoas com deficiência visual, mas pode também 
atender às com deficiência intelectual (DI). Este artigo relata uma pesquisa com 12 alunos das unidades da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAEs) de Salvador e São Paulo para identificar lacunas de compreensão do roteiro de AD para pessoas 
com deficiência visual aplicados a pessoas com DI, por meio da exibição de três curtas-metragens com e sem AD e de questionários 
de avaliação da compreensão. Os resultados revelaram que um roteiro de AD mais interpretrativo e explícito é mais indicado para 
pessoas com DI. A repetição de informações e o uso de termos menos complexos também se mostraram bastante recomendáveis 
como forma de manter a atenção e assegurar a assimilação dos filmes apresentados.
Palavras-chave: Audiodescrição; Deficiência intelectual: Interpretação; Pesquisa de recepção.

A audiodescrição (AD) é uma modalidade de tra-
dução audiovisual de natureza intersemiótica 
que visa tornar acessíveis produtos e atividades 
culturais de comunicação e de informação, como 

cinema, televisão, teatro, dança, exposições em museus, palestras 

e congressos, partidas de futebol, telejornais, livros didáticos 
e qualquer outra atividade cujo conteúdo possa ser interrom-
pido por alguma barreira comunicacional. A AD tem como 
público primário pessoas com deficiência visual, para as quais 
se volta a maioria das pesquisas dessa área. Estudos recentes 
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indicaram que a AD pode ser útil também para pessoas com 
deficiência intelectual (DI) (CARNEIRO, 2015), com autismo 
(FELLOWES, 2012) e idosos, além de auxiliar no aprendizado 
de uma nova língua quem não necessariamente tem alguma 
deficiência (SILVA; BARROS, 2017). No Brasil, 23,9% da 
população apresenta deficiências visual, auditiva, motora ou 
intelectual (OLIVEIRA, 2012), o que reforça a necessidade 
de políticas que assegurem os direitos e a autonomia dessas 
pessoas para usufruir as produções culturais.

Com a Lei de Acessibilidade de 2000, a AD passou a ser obri-
gatória e, após o Decreto nº 5.296, de 2004 (BRASIL, 2004), 
a fazer parte dos televisores digitais, por meio de um canal de 
áudio acessado pela tecla second audio program (SAP) do controle 
remoto. A lei prevê o aumento gradual de programas televisivos 
com AD e gera uma demanda crescente de profissionais espe-
cializados em AD e uma oferta também progressiva de cursos 
de formação de audiodescritores. O primeiro curso de espe-
cialização em AD foi organizado pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) em 2015 e permitiu a audiodescritores já 
atuantes reforçarem sua formação acadêmica e refletirem sobre 
suas práticas. As discussões entre os participantes indicaram que 
cursos de curta duração não seriam suficientes para capacitar 
profissionais qualificados, embora dessem suporte inicial para 
quem quisesse começar a atuar nessa área. Atualmente, além 
de os canais de televisão abertos manterem no ar oito horas 
semanais com programas audiodescritos, a Agência Nacional 
do Cinema (Ancine) decretou que todo material audiovisual 
produzido com patrocínio financeiro público deve conter os 
três recursos de acessibilidade: janela de língua brasileira de 
sinais (Libras), AD e legenda fechada para surdos.

Para a produção da AD, é necessária uma equipe, que, em 
geral, é composta de um audiodescritor roteirista, um audiodes-
critor revisor, um audiodescritor consultor e um audiodescri-
tor narrador. O roteirista pode ser também revisor e narrador, 
e o consultor preferencialmente uma pessoa com deficiência 
visual. O trabalho final da equipe deve ter linguagem acessí-
vel, ser coerente com o produto traduzido e abarcar o máximo 
possível de informações para que a audiência possa usufruir 
de forma satisfatória o material ou a atividade audiodescrita.

Até o ano de 2010, nenhuma pesquisa no Brasil nem no 
mundo havia se debruçado sobre a AD para outros públicos 
que não as pessoas com deficiência visual. Sabia-se, porém, que 
empiricamente a AD ajudaria no entendimento de produtos 
culturais por parte de outros públicos, de acordo com alguns 
autores e normas na área, como a UNE 153020.

ESTUDO PILOTO
Em 2010, o Grupo de Pesquisa Tradução, Mídia e Audiodescrição 
(Tramad) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) fez a AD 
de uma peça de teatro na cidade de Santo Amaro da Purificação, 
na Bahia. Para surpresa da equipe, o público que compareceu 
ao espetáculo não foram pessoas com deficiência visual, como 
se esperava, mas um grupo de alunos da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade, que conhece-
ram a AD pela primeira vez. Intrigados com o resultado ines-
perado, os pesquisadores planejaram um estudo piloto, reali-
zado em 2011, para avaliar o grau de efetividade da AD para 
pessoas com DI.

Depois do contato inicial com a APAE de Santo Amaro, a 
fonoaudióloga e o coordenador da instituição ajudaram a sele-
cionar quatro alunos com DI leve para participar da pesquisa, 
que consistia em uma entrevista prévia, na exibição de um filme 
de 15 minutos sem AD, na aplicação de um questionário de 
compreensão, em nova exibição do filme, dessa vez com AD, 
novamente na aplicação do questionário de compreensão e, ao 
final, na aplicação de outro sobre a qualidade da AD. Os resul-
tados do estudo piloto indicaram que a AD de fato auxiliou a 
compreensão da narrativa fílmica por essa audiência, mas não 
de forma satisfatória, o que motivou a inclusão de pessoas com 
DI, além das com deficiência visual, nas pesquisas do grupo 
(FRANCO et al., 2013, p. 201-211). 

Em 2012 elaboramos dois tipos de roteiro de AD para a 
exposição Jorge Amado Universal, exibida no Museu de Arte 
Moderna da Bahia (MAM-BA), em Salvador. Um dos roteiros 
trabalhava as obras do escritor baiano para pessoas com DI, com 
uma abordagem diferente da feita com o público de pessoas 
com deficiência visual. Em 2013 outro estudo no MAM-BA 
investigou se e como pessoas com baixa visão e pessoas com 

O trabalho final da equipe deve ter linguagem acessível, 
ser coerente com o produto traduzido e abarcar o máximo 

possível de informações para que a audiência possa usufruir de 
forma satisfatória o material ou a atividade audiodescrita

30 REVISTA DI  •  NO 13-14  •  2018



DI poderiam contribuir para a construção do roteiro de AD 
— no Brasil a participação das pessoas com deficiência visual 
se limita à avaliação da clareza do roteiro de AD, enquanto na 
Alemanha, por exemplo, o consultor com deficiência visual par-
ticipa da construção do roteiro desde o início. Nesse estudo, 
pessoas com baixa visão de Salvador e alunos da APAE de 
Santo Amaro deveriam observar obras selecionadas da exposi-
ção Esquizópolis e descrever o que viam. Os resultados mostra-
ram que a pessoa com baixa visão tem de ter um grau de visão 
mínimo que a permita perceber a obra de arte e contribuir em 
sua roteirização, enquanto as com DI não poderiam ajudar de 
forma sistemática na construção do roteiro, já que suas narra-
tivas não se relacionavam com as obras. 

A partir de 2013, adotando a mesma metodologia do estudo 
piloto de 2011, procurei elencar quais elementos deveriam 
constar de um roteiro de AD voltado para o público com DI 
em uma pesquisa mais ampla, nas APAEs de Salvador e São 
Paulo, de modo a evidenciar um eventual contraste entre duas 
regiões brasileiras. Após a aprovação do projeto de pesquisa 
pelos comitês de ética das duas instituições, em setembro de 
2014, deu-se início a coleta de dados. Como os participantes 
deveriam ter entre 20 e 40 anos, fui encaminhada ao Serviço 
de Socioeducação da APAE DE SÃO PAULO, a primeira das 
duas instituições a responder à minha consulta sobre a possi-
bilidade de participação no estudo, para explicar o projeto de 
pesquisa a seus profissionais. 

O contato prévio com os participantes, nas oficinas e nos 
intervalos entre as atividades, também foi de extrema impor-
tância para que se sentissem à vontade com o pesquisador e ao 
assistirem aos filmes, como indicado por Franco et al. (2013, p. 
201-211). Esta pesquisa adotou o modelo social de deficiência, 
que a entende não como uma limitação física ou fisiológica, mas 
como resultado da ineficiência social e das barreiras provoca-
das pela organização político-social que excluem as minorias 
(BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010). Essa abordagem reflete 

uma das etapas do trabalho, a aproximação dos participantes 
antes do desenvolvimento da pesquisa, para conhecê-los e 
ganhar a confiança deles.

As equipes do Serviço de Socioeducação da APAE DE 
SÃO PAULO e do Centro de Formação e Acompanhamento 
Profissional (Cefap) da APAE de Salvador orientaram a esco-
lha dos seis alunos de cada instituição — três com síndrome 
de Down e três com DI leve sem causa definida — para partici-
par da pesquisa. Os seis participantes deveriam ter diagnóstico 
de grau leve de DI, porque deveriam responder a perguntas e 
questionários sobre os filmes a serem exibidos. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) entende como DI leve os casos 
que podem realizar tarefas mais complexas com supervisão 
(BALLONE, 2007).

Primeiramente, os participantes do estudo responderam a 
um questionário de perfil com informações pessoais e familia-
res, escolaridade e hábitos como telespectadores. Muitos disse-
ram que gostavam de assistir a filmes, novelas e programas de 
auditório, o que sugeriu que conviviam com produtos televisi-
vos e não iriam se opor a assistir a filmes. Em seguida, em três 
dias seguidos, assistiram a três curtas-metragens produzidos 
no Ceará: Vida Maria, Reisado Miudim e Águas de Romanza 
(um por dia). Em cada dia os participantes assistiam inicial-
mente a uma versão de cada filme sem AD, seguida da aplica-
ção de um questionário de compreensão, e depois assistiam 
ao mesmo filme com AD voltada para pessoas com deficiência 
visual, com outro questionário de compreensão, acrescido de 
perguntas sobre a AD.

As atividades foram gravadas por duas câmeras: uma cap-
tou as expressões faciais dos alunos, e a outra acompanhou 
o computador em que o filme era exibido para registrar a 
situação que originou a reação dos participantes. Em confor-
midade com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), o conforto e o bem-estar dos participantes foram 
verificados com frequência e eles sabiam que poderiam parar 
a atividade a qualquer momento. Todos, exceto um, perma-
neceram até o fim em todas as etapas dos três filmes e disse-
ram que haviam gostado muito das atividades e participariam 
outra vez, se necessário. 

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
Uma questão já discutida e superada nos estudos da tradu-
ção é que a subjetividade do tradutor pode influenciar no 
produto final da tradução, mas esse debate continua nos 
estudos da tradução audiovisual (TAV), particularmente da 
AD. Para alguns autores, como as normas de AD internacio-
nais — ITC Guidance (INDEPENDENT TELEVISION 
COMISSION, 2000), Wenn aus Bildern Worte werden (DOSH; 

Os seis participantes do estudo, em  
três dias seguidos, assistiram a três 

curtas-metragens produzidos no 
Ceará – Vida Maria, Reisado Miudim e 
Águas de Romanza – com e sem AD. 
Depois de cada exibição, preenchiam 

um formulário de compreensão 
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BENECKE, 2004), UNE 153020 (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, 2005) e 
Audio Description Coalition (2007) —, bem como Snyder 
(2014), a subjetividade do tradutor pode interferir de forma 
negativa na tradução das imagens, impondo sua interpretação 
e limitando a interpretação do público-alvo. A interpretação 
feita durante a tradução é intrínseca e inevitável, pois o tradu-
tor, a seu modo, tentará mostrar à audiência as imagens que 
informam e emocionam, fazendo dele próprio um mediador. 
Além de a interpretação ser característica própria de cada pes-
soa, que percebe o mundo diferentemente, a tradução de ima-
gens em palavras não intenciona dar ao espectador uma única 
forma de interpretar um filme, uma vez que os espectadores 
também são interpretantes e o conhecimento de mundo de 
cada indivíduo permite diversas outras interpretações a par-
tir da mediação do audiodescritor.

Costa (2014) indaga o que é descrever a um mínimo de 
interpretação, já que na área da AD alguns teóricos aceitam a 
natureza subjetiva da tradução, mas sugerem que o tradutor/
audiodescritor reduza essa interpretação a um mínimo, con-
templando apenas o essencial para a construção mental da obra. 
Para Braun (2007), interpretar consiste em explicitar o que se 
vê e expressar uma opinião sobre a obra. Já descrever consti-
tui uma forma mais objetiva de traduzir, sem emissão de opi-
niões e, desse modo, uma atividade menos subjetiva. As duas 
formas levariam o espectador a fazer inferências sobre o que 
está sendo descrito. O público-alvo da AD, porém, são pessoas 
com deficiência visual, com faculdades cognitivas intactas e 
sem dificuldades para fazer inferências.

Esta pesquisa investigou os momentos em que pessoas com 
DI teriam mais dificuldade para interpretar as cenas dos três fil-
mes. Como o roteiro de AD deve ser objetivo e indicar apenas 

informações que levem o espectador a fazer inferências e a tirar 
as próprias conclusões sobre a obra, viu-se que esse processo 
poderia ser ineficiente para pessoas com DI. De fato, a análise 
dos dados indicou que, para esse novo público poder usufruir 
de forma mais eficiente um filme audiodescrito, a AD deveria 
ser mais explícita, nos termos de Braun (2007), já que essa 
audiência tende a perder o foco mais facilmente em ativida-
des que demandam mais concentração, como assistir a filmes.

Como observado, as pessoas com DI precisam de inter-
pretação e informações explícitas para fazer relações entre as 
cenas e as personagens, de modo a entender, por exemplo, 
que Antônio é marido da personagem principal do filme Vida 
Maria, como demonstrado no Quadro 1, a seguir.

Ainda que a AD tenha auxiliado na compreensão de alguns 
dos alunos, como pode ser percebido na segunda coluna, mui-
tos dos participantes não se deram conta de quem de fato era 
a personagem.

Ao assistirem à cena de Reisado Miudim em que os meni-
nos se mostram a língua, a maioria dos participantes deste 

Quadro 1. Pergunta 6 do questionário de compreensão do filme Vida Maria.

Participantes

Pergunta 6

Quem é o marido de Maria José?

Sem audiodescrição Com audiodescrição

SP1
É o que depois o outro entrou, aí entrou mais 
um e falou, bença, ele falou, Deus te abençoe. 

É o Antônio.

SP2 Ah, isso aí é uma longa história.
Do que já morreu. (Já morreu? Mas você não sabe o 
nome dele, não?) Não. É o pai da Maria de Lurdes.

SP3 É o pai. Antonio.

SP4 Vi, era um homem. (Você lembra o nome dele?) Não. José. (Não.) Esqueci. (Antônio.) Antônio.

SP5
[Foi necessário retornar ao vídeo, pois a aluna 

alegou não se lembrar das cenas, uma vez que foi a 
primeira vez que teria visto o filme.] Não lembro. 

SP6 Essa parte eu esqueci. A moça só falou “Marido”.

Fonte: Carneiro, 2015.

A análise dos dados indicou que, 
para esse público poder usufruir um 

filme audiodescrito, a AD deveria 
ser mais explícita, já que essa 

audiência tende a perder o foco 
mais facilmente em atividades que 

demandam mais concentração
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Quadro 3. Pergunta 12 do questionário de compreensão do filme Águas de Romanza.

Participantes

Pergunta 12

Os desenhos que surgem na parede do quarto da menina são reais? Romanza acorda mesmo para 
ver os desenhos? Por que você acha que ela está acordada? [Caso respondam que a menina acorda.]

Sem audiodescrição Com audiodescrição

SP1
Não. (O que eram aqueles desenhos?) Era de aparecido. (A menina 

tava acordada mesmo?) Ela tava dormindo. (Então os desenhos 
eram o quê? Se ela estava dormindo, os desenhos eram reais?) Não.

Não. É de mentirinha. (Você acha que quando Romanza acorda 
para brincar com eles ela está acordada de verdade?) Não, ela 

tá dormindo. (Então ali é um sonho dela, não é?) Isso, e depois 
aparece o boneco rindo. Ela acordou, brincou com o boneco 
na parede, passou a mão na parede. (Mas ela na verdade tava 

dormindo, não foi?) Foi, tava dormindo.

SP2

Não. (E por que eles aparecem para ela?) Eles são de madeira. (Mas 
a menina acorda para brincar com eles? Ela tá acordada?) Não, são 
[?] do corpo dela todo. (Mas ela estava acordada?) Tava acordada. 

(Então os desenhos são reais?) Não, ela viu só pelos tempos.

São. (Então ela acorda para brincar com os desenhos?) Acorda. 
Ela vê a mão assim ó. (Ela está acordada ali?) Tá. 

SP3
Não. (O que são esses desenhos?) Esses desenhos vira, é realidade. 

(Então ela está acordada?) [Balança a cabeça positivamente.]

É que ela se movem. (A Romanza tá brincando com eles 
de verdade?) É. (Ela tá acordada ali?) [Balança a cabeça 

positivamente.] Ela toca na parede, é que ela tocou, é que ela 
dança, foi para camisola dela.

SP4
São. (A menina acorda para ver os desenhos?) 

[Balança a cabeça positivamente.]

Não. (E o que acontece aí? O que a menina está fazendo?) 
Tá brincando. (Mas ela está acordada?) Não, tá dormindo. 
(Então aqueles desenhos todos são o quê?) São de mentira. 

(Então ela está o quê?) Tá sonhando.

SP5

São imaginários. Ela teve um pensamento imaginário. (E ela 
acorda para ver os desenhos?) Acorda. (Mas você acha que ela 
estava acordada ou outra coisa?) Tava acordada ou sonhando 

também. Na verdade, sonhando.

Não, são imaginários e a menina está sonhando.

SP6
É o sonho da menina. (Mas ela acorda para ver os desenhos?) Ela 

dorme e ela acorda que ela queria ver os desenhos. (Mas não são 
reais?) Não.

É. É o sonho da menina.

Fonte: Carneiro, 2015.

estudo não entendeu que os meninos estavam brincando 
(Quadro 2).

Já em Águas de Romanza, os participantes não entenderam 
os desenhos na parede como um sonho da menina (Quadro 3).

Esses dados levaram à conclusão de que um roteiro mais inter-
pretativo pode ser mais efetivo para esse público. Outra conclusão 

é que repetições são fundamentais para a fixação de informa-
ção por esse público. O nome das personagens, por exemplo, 
foi uma das informações que os participantes, em um primeiro 
momento, não conseguiram lembrar e, depois de assistirem à 
versão com audiodescrição, relembraram com mais facilidade 
(Quadro 4).

Quadro 2. Pergunta 4 do questionário de compreensão do filme Reisado Miudim.

Participantes

Pergunta 4

Por que o menino que está dançando e aquele que está olhando 
da porta da casa ficam mostrando a língua um para o outro?

Sem audiodescrição Com audiodescrição

SP1 Porque um tá com inveja porque o outro tá dançando. Porque o menino que tava dançando não chamou o amigo pra dançar.

SP2 Porque ele não gosta um do outro.
(Você ainda acha que eles não se gostam? 

São amigos?) Não, são inimigos.

SP3
(Você ainda acha que os meninos que se dão língua não 

se gostam?) [Balança a cabeça negativamente. 
Ainda acha que os meninos não se gostam.] 

SP4 Tá provocando ele. Tá provocando.

SP5 Fazendo micagem, fazendo graça. Além da falta de respeito, eles estão fazendo gracinha.

SP6 É que eles ficam brigando. Não sei, porque ele sente vergonha e não quer participar. 

Fonte: Carneiro, 2015.
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Quadro 4. Pergunta 1 do questionário de compreensão do filme Águas de Romanza.

Participantes

Pergunta 1

Quem é a menina? Qual é o nome dela?

Sem audiodescrição Com audiodescrição

SP1 Sim, o nome dela é Vanessa. Romanza

SP2
Como assim? (Como é o nome da menininha?) Não era Maria? 

(Não, essa daí, você lembra?) Não sei quem é não.
Da mãe ou da filha? (O nome da menininha, você lembra?) Não.

SP3 Ename. Romanza

SP4 Ixe. [Balança a cabeça negativamente.] Antônia. (Quase! É Romanza.) É, Romanza.

SP5 É a neta da avó. (Qual é o nome dela?) Não prestei atenção. Romanza.

SP6 Roman. Romanza. 

Fonte: Carneiro, 2015.

A linguagem utilizada nos roteiros de AD é outro ponto 
importante, já que termos lexicais mais complexos podem 
interferir na compreensão dos espectadores com DI. Por fim, 
a AD assegurou a atenção à obra. Como os filmes eram silen-
ciosos, durante a exibição da versão sem audiodescrição os 

alunos se mostraram bastante dispersos e um participante 
dormiu. Já na segunda versão os alunos se mostraram mais 
atentos, indicando as peculiaridades do roteiro de AD para 
atender pessoas com DI e a necessidade de estudos mais 
aprofundados sobre esse tema.
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Avaliação da habilidade de 
antecipação de movimento em crianças e 
adolescentes com deficiência intelectual
O jogo de realidade virtual MoveHero apresentou boa confiabilidade 
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RESUMO: Uma tarefa de timing coincidente envolve a habilidade de antecipar um movimento para alcançar um alvo em 
movimento. Avaliar esse tipo de tarefa é importante principalmente em pessoas com deficiência física ou intelectual, pois pode 
comprometer o desempenho em atividades da vida diária. O objetivo deste estudo foi analisar a confiabilidade teste-reteste do 
desempenho em um jogo de timing coincidente com uso de realidade virtual, que propicia um ambiente seguro para a avaliação 
dessa tarefa. Participaram 39 alunos matriculados no Atendimento Educacional Especializado da APAE DE SÃO PAULO com 
diagnóstico de deficiência intelectual (DI) de ambos os sexos e idade entre 7 e 17 anos. Utilizou-se o jogo MoveHero, que apresenta 
bolas que caem, em quatro colunas imaginárias na tela do computador, no ritmo de uma música, com 2 minutos de duração. A tarefa 
consiste em não deixar as bolas caírem, mas as bolas só podem ser tocadas quando alcançarem quatro círculos colocados de forma 
paralela, duas à esquerda e duas à direita do participante, exigindo deste uma estratégia de antecipar o movimento para alcançar 
as bolas dentro desses círculos. Boa confiabilidade foi medida para as duas posições à direita (A, CCI = 0,62; e B, CCI = 0,76) e 
uma à esquerda (C, CCI = 0,58), sendo fraca para a posição D (CCI = 0,22). Houve diferença no desempenho nas posições B e 
C quando comparadas às posições A e D. Os resultados indicam que o MoveHero é um instrumento promissor para avaliação do 
timing coincidente e viável para uso com esse grupo de participantes.
Palavras-chave: Confiabilidade teste-reteste; Timing coincidente; Realidade virtual; Deficiência intelectual.

A proximadamente 93 milhões de crianças no mundo 
vivem com alguma incapacidade de moderada a 
grave e, no Brasil, mais de duas milhões de pessoas 
foram identificadas com deficiência intelectual 

(DI) (WHO, 2015; IBGE, 2010). Pessoas com DI apresen-
tam dificuldades (cognitivas e psicossociais) em atividades e 
participação social, alterações na coordenação motora e défi-
cits com integração sensório-motora, no controle postural e 

de movimentos gerais (POLASTRI; BARELA, 2005). Dessa 
forma, é recomendável que participem de programas de ati-
vidade física que propiciem o desenvolvimento de habilida-
des motoras essenciais para a execução das funções da vida 
diária (RIMMER et al., 2010). Os profissionais da saúde e da 
educação, além de propostas de intervenção que poderiam 
favorecer o desenvolvimento cognitivo, psicossocial e motor 
(RODRIGUES; LIMA, 2014), contam com tecnologias 
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modernas para elaborar novas práticas e intervenções e esti-
mular diferentes receptores sensoriais, otimizando a aquisição 
de competências motoras e cognitivas pelas pessoas com DI 
(SCHIAVINATO et al., 2011; WUANG et al., 2011). Os recur-
sos tecnológicos podem ajudar a compreender o desempenho 
das tarefas computacionais em pessoas com DI e a desenvol-
ver estratégias para manter e/ou melhorar sua funcionalidade 
(POSSEBOM et al., 2016).

Estudos sobre a habilidade de antecipar um movimento 
para que um objeto em movimento seja alcançado (tarefa de 
timing coincidente) em ambiente virtual registraram melhora 
na aprendizagem motora em adolescentes com paralisia cere-
bral e síndrome de Down (MONTEIRO et al., 2014; 2017). 
O uso de uma sequência musical com tarefa de timing coin-
cidente em crianças com alteração da postura e movimento 
favoreceu a adaptação do movimento, sugerindo que o uso de 
tarefas motoras adequadas com restrições específicas durante 
o processo de reabilitação pode ajudá-las a melhorar a capaci-
dade sensório-motora de interagir com o ambiente (OLIVIER 
et al., 2015). Herrero et al. (2015) verificaram melhora no 
tempo de reação de crianças e adolescentes com autismo após 
o uso de uma tarefa com realidade virtual, enquanto as com 
síndrome de Down mantiveram o desempenho inicial. Em um 
programa em três dimensões (3D) usado para auxiliar a com-
petência socioemocional, indivíduos com DI foram capazes de 
reconhecer as emoções representadas pelas imagens e enten-
der o contexto social (CHENG; CHEN, 2010).

Gabyzon et al. (2016) avaliaram a viabilidade teste-reteste 
de um jogo de realidade virtual para uso como uma ferramenta 
de avaliação dos movimentos de mão direcionados para tarefas 
duplas entre crianças com desenvolvimento normal. A tarefa pro-
posta exigiu coordenação bilateral com  feedback visual sobre seu 
progresso, e cada tarefa realizada com sucesso era reconhecida 
com feedback auditivo. O jogo apresentou boa confiabilidade e 
validade, e esse novo ambiente de jogo pode ser uma ferramenta 
viável para aumentar as habilidades motoras, perceptuais e cog-
nitivas de crianças com atrasos no desenvolvimento e compro-
metimento motor. Por sua vez, Choi, Wong e Chung (2012) 
propuseram um jogo em computador para motivar crianças 
com DI a aprender a lavar as mãos e melhorar seu desempenho. 
O grupo que utilizou os jogos em computador pareceu apresen-
tar melhor desempenho quando comparado ao grupo que uti-
lizou o método tradicional de treinamento. Não foi observada 
melhora significativa, no entanto os resultados sugerem que o 
método assistido por computador foi capaz de atingir nível de 
eficácia semelhante ao do método convencional. 

As pesquisas com o uso de realidade virtual em pessoas 
com DI apresentam resultados promissores. Mesmo assim, é 

importante analisar o desempenho, considerando o teste-reteste 
de uma nova tarefa de timing coincidente em um ambiente de 
realidade virtual não imersivo em crianças e adolescentes com 
diagnóstico de DI. Pessoas com DI apresentam problemas de 
desenvolvimento e atraso cognitivo, dificuldades com relações 
espaciais, distâncias e sequenciamento e nas interações com o 
meio em razão de barreiras na identificação de propriedades 
dos objetos, como cor, forma e quantidade (VAN TILBORG 
et al., 2018; MALAQUIAS et al., 2013; COLPANI; HOMEM, 
2016). Por necessitarem de estímulos e novas ferramentas que 
criem experiências que lhes permitam adquirir funcionalidade, a 
verificação da confiabilidade de uma tarefa virtual é fundamen-
tal para justificar o uso de novas tecnologias aos profissionais e 
pesquisadores da área (YALON-CHAMOVITZ; WEISS, 2008).

Como apenas a convivência em ambientes segregados não 
favorece nem estimula o desenvolvimento integral de indiví-
duos com DI (OLHER; GUILHOTO, 2013), a realidade vir-
tual, por meio da tecnologia computacional em 3D e de jogos 
sérios, pode ser um instrumento complementar para propiciar 
a avaliação de capacidades motoras e cognitivas, melhorar a 
prática e o desempenho de indivíduos com DI e proporcio-
nar novas alternativas para a melhoria da qualidade de vida 
(STONE, 1995; HALL; CONBOY-HILL; TAYLOR, 2011). 

Nossa hipótese neste trabalho é que indivíduos com DI 
possam se beneficiar de tarefas computacionais com realidade 
virtual não imersiva envolvendo a tarefa de timing coincidente. 
Muitos jogos com realidade virtual ou aumentada apresenta-
ram resultados promissores, mas as instituições que atendem 
a pessoas com necessidades educacionais especiais têm difi-
culdade para adquirir e empregar essas tecnologias educacio-
nais (COLPANI; HOMEM, 2016). Uma alternativa é o jogo 
MoveHero, que necessita apenas de uma webcam, acessório de 
baixo custo ou já incorporado nos notebooks, o que permite seu 
uso na maioria dos ambientes computacionais como uma opção 
de intervenção para os profissionais da saúde. Avaliado neste tra-
balho, o MoveHero foi desenvolvido na Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) 
para avaliação e reabilitação de deficiências motoras, cognitivas 
e perceptivas em crianças e adolescentes com alterações moto-
ras e cognitivas. Esse jogo tem sido utilizado por uma equipe de 
profissionais da saúde (fisioterapia, enfermagem, terapia ocu-
pacional, educação física) da Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) e da EACH-USP. Ele está em fase de pesquisa para 
verificação de sua validade. Após concluir as fases que envolvem 
a validação, confiabilidade e aceitabilidade, o jogo será dispo-
nibilizado para download em site específico de jogos, que está 
em desenvolvimento por essa equipe, coordenada por Carlos 
Bandeira de Mello Monteiro e Luciano Vieira de Araújo.
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MÉTODO

Participantes
Participaram deste estudo 39 alunos (15 meninas e 24 meni-
nos), com 7 a 17 anos de idade, matriculados no Atendimento 
Educacional Especializado da APAE DE SÃO PAULO, com 
diagnóstico de DI. Os critérios de inclusão foram: possuir 
visão e audição normais ou corrigidas e não apresentar pro-
blemas motores que impedem a participação nas tarefas 
propostas. Os Comitês de Ética em Pesquisa da FMABC e 
da Unifesp aprovaram o estudo. Um dos pais ou responsá-
vel de cada participante elegível recebeu explicação deta-
lhada do estudo e assinou o termo de consentimento livre 
e esclarecido antes da participação efetiva dos alunos. Os 
participantes também assinaram o termo de assentimento 
livre e esclarecido. Os resultados foram explorados em duas 
faixas etárias: de 7 a 12 anos (grupo de crianças) e de 13 a 
17 anos (grupo de adolescentes).

Instrumentos
Para a realização da pesquisa, utilizou-se o jogo MoveHero, cujo 
objetivo é interceptar as bolas que caem em quatro posições 
diferentes, no momento exato que atingem um alvo (meta). 
O jogo apresenta a silhueta de sua imagem (avatar) e quatro 

argolas (alvos), duas em cada lado da tela do computador, e o 
participante deve interceptar as bolas que caem nessas quatro 
posições, no ritmo de uma música, movimentando as mãos na 
frente de uma câmera do computador (webcam). O participante 
deve sincronizar o movimento das mãos com o momento em 
que as bolas que caem se encontrarem nos círculos (Figura 1).

O movimento do participante é reconhecido pela  webcam. 
Para a avaliação de desempenho, as tentativas de tocar na bola 
antes que ela atinja uma das argolas são anotadas como anteci-
padas, as bolas que passam pelas argolas sem serem tocadas pelo 
participante são registradas como perdidas, e as corretamente 
tocadas em qualquer posição dentro das argolas como acertos. 

O pesquisador é que define o nível de dificuldade do jogo e 
indica a sequência de queda das bolas em cada posição. Para a 
pesquisa, foram definidos três níveis de dificuldade: no primeiro, 
as bolas foram programadas para cair uma em cada posição, 
sequencialmente; no segundo, as bolas caíam de forma inter-
calada; e no terceiro, mais de uma bola caía simultaneamente, 
exigindo o uso das duas mãoes para alcançá-las. Portanto, o 
jogo exige movimentos bilaterais com necessidade de preci-
são à direita e à esquerda.

Como feedback de acerto ou erro, o jogo oferece efeitos 
visuais e sonoros. Há uma explosão das bolas com pontos 
quando a bola é corretamente alcançada pelo participante. 

Figura 1. Tela do jogo MoveHero, com os quatro círculos que demarcam a posição em que as bolas que caem devem ser interceptadas com o movimento 
das mãos. Posição A: mais externa, à esquerda do participante; posição B: mais próxima, à esquerda do participante; posição C: mais próxima, à direita do 
participante; posição D: mais externa, à direita do participante. 
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A cor das bolas muda para verde, indicando acerto, ou para 
vermelho, indicando erro, quando a bola sai do círculo sem 
ser tocada. Quando o participante faz uma tentativa de tocar 
na bola antes que ela esteja na posição correta de intercepta-
ção, soa um sinal indicativo de erro.

Medidas obtidas pelo jogo MoveHero
As medidas a seguir são gravadas automaticamente pelo jogo:
• duração: o tempo do jogo é determinado pela música utili-

zada. A proposta do jogo é permitir que o pesquisador esco-
lha a música de acordo com seus objetivos, o que permite 
que a mesma sequência de queda de bolas seja utilizada em 
diferentes ritmos de música, permitindo novas formas de 
avaliação e intervenção;

• pontuação: é dada pelo número de bolas corretamente 
alcançadas pelo participante (acertos) e mostrada para 
ele, multiplicando-se o resultado do número de acertos 
por 10. Assim, cada bola corretamente alcançada recebe 
10 pontos. O jogo também armazena o número de bolas 
que caem sem serem tocadas (perdidas) e o de bolas toca-
das antes de atingirem a argola respectiva (antecipadas);

• timing coincidente: o tempo em milissegundos do toque 
na bola é calculado como o intervalo de tempo entre o tem-
po-alvo (igual a 0, quando exatamente dentro da argola) 
menos o tempo do toque. Esse tempo pode ser negativo, 
quando a bola é tocada antes de estar exatamente na posição 
central (antecipado), ou positivo, quando a bola é tocada 
depois de ter passado pelo ponto central (atrasado);

• posição: a pontuação (acertos, bolas perdidas e antecipadas) 
e o timing coincidente são armazenados com os indicativos 
da posição da bola (A, B, C e D), permitindo que sejam rea-
lizadas análises pela lateralidade do alcance das bolas.

Procedimentos
As instruções sobre como jogar foram dadas verbalmente 
pelo pesquisador aos participantes. O jogo possui a opção 
Demonstração, que apresenta as posições dos quatro cír-
culos e o participante vê sua silhueta (avatar) na tela do 
computador. Essa tela serve para o pesquisador posicionar 
adequadamente a webcam do computador, com o avatar 
do participante ao centro, entre as argolas de posições B e 
C (Figura 1), e ajustar a altura da cadeira de acordo com a 
estatura do participante. 

As instruções para execução da tarefa foram padronizadas 
por este texto: “Levante seus braços dessa forma [o pesqui-
sador coloca seus próprios braços diante da tela do compu-
tador, com os ombros erguidos e os cotovelos semiflexiona-
dos]. Você está vendo esses quatro círculos na tela? Bolas vão 

cair do alto da tela do computador, em uma dessas posições, e 
você deverá tocá-las. Mas atenção! Você só deve tocar nas bolas 
quando elas estiverem passando dentro de um desses círcu-
los. Entendeu? Então, vamos ao jogo. Atenção que as bolinhas 
vão começar a cair”. Em seguida, o pesquisador sai da tela de 
demonstração, inicia o jogo selecionando a música desejada 
(nesta pesquisa se utilizou o trecho de uma com 2 minutos de 
duração) e auxilia o participante durante todo o tempo do jogo 
com instruções verbais.

Análises estatísticas
Foram utilizadas análises paramétricas, pois os dados apre-
sentaram distribuição normal. A estatística descritiva incluiu 
média e desvio padrão dos resultados de desempenho de cada 
grupo. Para comparação entre os grupos no teste e reteste, foi 
realizado o teste t para amostras independentes, e para compa-
ração do teste e reteste nos grupos avaliados, o teste t pareado.

Como não houve diferença entre os grupos, uma análise de 
variância (ANOVA) two way (teste vs. reteste) por 4 (posição: 
A vs. B vs. C vs. D) foi utilizada, com medidas repetidas para o 
último fator, para identificar a posição em que os participan-
tes obtiveram melhor eficiência na interceptação das bolas. 
Para calcular o desempenho, foi utilizado o seguinte índice de 
eficiência (IE), que considerou as antecipações como tentati-
vas de alcançar o objetivo do jogo (Equação 1):

(4 × Acertos) + (2 × Antecipadas)
(Acertos + Antecipadas + Perdidas)

IE =  (1)

As análises estatísticas foram realizadas com o IBM Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) Versão 20.0 (IBM 
Corporation, Nova York, Estados Unidos). Probabilidades 
iguais ou inferiores a 0,05 foram consideradas significativas.

RESULTADOS
Os resultados do desempenho nos dois grupos, crianças e ado-
lescentes, nas quatro posições no jogo MoveHero, são apresen-
tados na Tabela 1. Não houve diferença no desempenho entre 
os grupos para medidas de resultados na maioria das posições 
de interceptação da queda das bolas (A, B, C e D), com exce-
ção para a eficiência medida em D da primeira execução do 
jogo (teste), em que houve diferença de desempenho entre 
os grupos. Considerando os dois grupos, o desempenho no 
 teste-reteste não apresentou diferença significativa, indicando 
que ambos mantiveram seu índice de eficiência após o inter-
valo de tempo entre as duas execuções. Não houve diferen-
ças significantes entre os grupos nem no teste nem no reteste. 
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O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi mode-
rado para a posição D (à direita, mais externa em relação ao 
participante), com CCI = 0,58, e bom para as posições B (à 
esquerda, mais próxima) e A (à esquerda, mais externa), com 
CCI = 0,66 e CCI = 0,76, respectivamente. Apenas a posição 
C, à direita, mais próxima do participante, apresentou CCI 
insuficiente (CCI = 0,22).

Sem levar em conta a divisão dos grupos de crianças e 
adolescentes, a ANOVA de medidas repetidas confirmou 
haver efeito significativo para a posição: F (2,35, 201) = 
5,62, p = 0,003 e η2 = 0,08, indicando que, considerando 
em conjunto o teste e reteste, o desempenho foi melhor nas 
posições B (IE = 1,74) e C (IE = 1,74) quando comparadas 
às posições A (IE = 1,50) e D (IE = 1,37), de acordo com 
o teste post-hoc (Figura 2).

Analisando o desempenho no teste, os testes post-hoc 
demonstraram melhor desempenho nas posições B (IE = 1,71) 
e C (IE = 1,66) em relação à posição A (IE = 1,37). No reteste, 
o desempenho foi inferior na posição D (IE = 1,27) quando 
comparado ao desempenho nas posições A (IE = 1,63), B 
(IE = 1,78) e C (IE = 1,81).

CONCLUSÕES
Este estudo investigou o desempenho de crianças e adoles-
cente em uma tarefa de timing coincidente em um ambiente 
virtual não imersivo por meio do teste-reteste de desempenho 
no jogo MoveHero. Os resultados indicaram a confiabilidade 
teste-reteste e a viabilidade de usar o MoveHero como uma fer-
ramenta para avaliar o desempenho em movimentos especí-
ficos dos membros superiores, direcionados para uma tarefa 
que envolve o tempo de antecipação do movimento (timing 
coincidente). A pesquisa verificou também efeito significa-
tivo da posição das quedas das bolas no objetivo do jogo, com 
melhor desempenho para as posições mais próximas do par-
ticipante (tanto à esquerda quando à direita) em comparação 

com as duas posições mais distantes (também uma à esquerda 
e outra à direita).

O coeficiente de correlação intraclasse (ICC) para o tes-
te-reteste foi de moderado a bom (ICC > 0,58) para as posi-
ções A, B e D, sendo fraca apenas para a posição C, mais pró-
xima do participante (à direita). Além disso, os participantes 
mantiveram o desempenho nas duas ocasiões, como indicado 
pela ausência de diferenças. Outro resultado interessante foi 
que os participantes apresentaram dificuldades maiores no 
alcance das bolas que caíram nas posições mais externas, pro-
vavelmente porque a distância dos alvos necessita de mais 
controle do movimento. Nas pessoas com DI avaliadas neste 

Tabela 1. Comparação do índice de eficiência dos grupos para as quatro posições de queda das bolas para teste e reteste (média, desvio padrão) e efeito 
para grupo com valores de p para amostras independentes, efeito para teste-reteste (valores de p para amostra em pares) e coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) (intervalo de confiança) para teste-reteste.

Posição 
da bola

Teste Reteste Teste-reteste

Criança 
(n = 19)

Adolescente 
(n = 20) p1 Criança 

(n = 19)
Adolescente 

(n = 20) p2 p3 CCI

A 1,23 (0,76) 1,58 (0,72) 0,13 1,45 (0,96) 1,80 (1,03) 0,34 0,12 0,76 (0,51–0,89)

B 1,64 (0,53) 1,76 (0,79) 0,18 1,60 (0,63) 1,96 (0,60) 0,15 0,51 0,66 (0,29–0,84)

C 1,64 (0,71) 1,80 (0,77) 0,51 1,89 (0,58) 1,73 (0,47) 0,41 0,53 0,22 (-0,67–0,63)

D 1,04 (0,86) 1,72 (0,94) 0,03 1,21 (0,96) 1,32 (1,22) 0,80 0,59 0,58 (0,10–0,80)

A: esquerda, externo; B: esquerda, interno; C: direita, interno; D: direita, externo; p1 e p2: efeitos entre grupos; p3: efeito para teste-reteste.

Figura 2. Gráfico representativo das médias de eficiência do desempenho 
nas quatro posições de interceptação das bolas (posições A, B, C e D) no 
primeiro teste e no reteste, após o intervalo mínimo de uma semana.
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estudo e nas com transtorno do desenvolvimento da coor-
denação estudadas por Caçola et al. (2016), a diminuição da 
eficiência de desempenho em habilidades de interceptação e 
a menor precisão com a estimativa do tempo de coincidên-
cia podem em parte explicar as dificuldades com atividades 
motoras comuns, como pegar uma bola no campo ou acertar 
uma bola de beisebol. 

Apesar das limitações existentes neste trabalho, como o 
número reduzido de participantes, a não avaliação do grau da 
DI (se leve, moderada ou grave) e a não comparação com um 
grupo controle de indivíduos com a mesma idade e sexo com 
desenvolvimento considerado típico, os resultados sugerem 

que crianças e adolescentes se envolveram na tarefa proposta 
e compreenderam as instruções verbais dadas pelos pesqui-
sadores, conseguindo superar suas limitações por meio da 
melhora de desempenho em tarefas que envolvem a necessi-
dade de antecipar o movimento, exigindo atenção, coordena-
ção, velocidade e acurácia. 
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RESUMO: Este estudo procurou avaliar a importância do movimento de bebês com síndrome de Down (SD) para os pais e 
estimular a movimentação como uma assertiva estratégia de baixo custo no fortalecimento da formação de vínculos entre pais e 
filhos. Participaram do estudo 24 bebês, com idade entre 3 e 5 meses, em dois centros especializados de atendimentos da cidade 
de São Paulo. A preocupação com o movimento marcou todas as respostas relacionadas à pergunta: “O que o seu filho/a faz de 
que você mais se orgulha?”. O estímulo ao movimento é apresentado como uma estratégia assertiva e de baixo custo que pode 
facilitar e fortalecer a formação de vínculos entre pais e bebês. 
Palavras-chave: Síndrome de Down; Movimentação espontânea de bebês; Vínculos entre pais e filhos.
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O movimento pode ser considerado uma forma de 
construirmos vínculos afetivos e o conhecimento 
sobre nós mesmos e o ambiente em que vivemos 
(PIAGET, 1978; TRINDADE, 1997). Para que 

isso seja feito de maneira significativa pelos bebês, deve haver 
uma provocação/interação com o cuidador e seu ambiente 
(WINNICOTT, 1975; NUNES et al., 2004). Experiências 
positivas e enriquecedoras podem reforçar comportamen-
tos motores e emocionais para o pleno desenvolvimento do 
bebê e da criança pequena (VYGOTSKY, 1995; MENDES; 
MOURA, 2004; ELKIND, 2007). Uma forma de oferecermos 
um ambiente com ricas oportunidades aos bebês se faz pelo 
conhecimento oferecido às pessoas que o cercam. 

A teoria denominada de Uncontrolled Manifold considera 
que, para a realização do movimento, há abundância nos graus 
de liberdade das articulações a serem controladas e coordena-
das. Com a experiência prática, o córtex inicia um processo de 
seleção, priorizando o que pode despender mais ou menos 
energia durante o movimento. Ele acaba voltando, assim, o seu 
pico de atenção e de alerta para as partes mais complexas da 
ação, nas quais pode haver diferença dessa ação para a melhor 
performance, a chamada variabilidade boa, prosseguindo para 
o seu aprimoramento (LATASH et al., 2010). 

Esse processo ocorre de forma complexa, mas espontânea, 
em crianças sem comorbidades prejudiciais ao seu desenvolvi-
mento. Em crianças suscetíveis ao quadro de distúrbios motores, 
como em pessoas com síndrome de Down (SD), porém, essa 
complexidade dificilmente poderá ser superada espontanea-
mente, sem alteração na fluência na realização dos movimen-
tos (MAZZONE; MUGNO; MAZZONE, 2004; PALISANO 
et al., 2001). Essas observações sugerem que a estimulação é 
necessária para a organização do padrão motor e sua adequada 
funcionalidade (ULRICH, 2008; ANGULO-BARROSO et al., 
2013; EINSPIELER; PRECHTL, 2005).

A evolução motora dos bebês tem sido destacada como 
importante para os pais por ser um reforço à ideia de que 
o progresso é possível e está acontecendo com seus filhos 
(LATASH; WOOD; ULRICH, 2008). O fato de o bebê ser 
capaz de apresentar trocas posturais (movimentos que levam 
de uma postura a outra, como rolar, sentar, engatinhar e andar) 
é um indicativo de que as funções das aferências sensoriais, que 
podem estimular essa ação, como a visual e a auditiva, estão 
adequadas (TRINDADE, 1997). Muitas vezes o movimento 
vai ocorrer para buscar algo que chamou a atenção do bebê e 
na maioria das vezes será um estímulo visto ou ouvido, reali-
zado por seu cuidador. Essa informação assegura que o bebê 
apresenta, no mínimo, um provável desenvolvimento cognitivo 
e uma possível coordenação em sua movimentação e em suas 

ações (ULRICH, 2008; TRINDADE, 1997; EINSPIELER; 
PRECHTL, 2005), o que pode ser utilizado como preditivo 
de futuras habilidades cognitivas.

Estudando o desenvolvimento motor de bebês com SD 
por meio da descrição dos movimentos, dos ajustes antecipa-
tórios posturais e do momento em que adquirem as reações de 
equilíbrio, observa-se que suas respostas motoras apresentam 
preferência pelo padrão de coativação muscular. Ou seja, há 
uma contração simultânea de agonistas e antagonistas do movi-
mento. Esse fato contribui para a perda de fluência do movi-
mento global e sua provável diminuição (LATASH; WOOD; 
ULRICH, 2008; EINSPIELER; PEHARZ; MARSCHIK, 
2016; BAXTER; MCNEIL; MANSOOR, 2013).

Para a maioria dos clínicos, a hipotonia é o motivo mais citado 
(e protagonista) para justificar o atraso motor de indivíduos com 
SD, entretanto o aparato espinhal está intacto nesse grupo de 
pessoas, o que chama a atenção para questões como percepção, 
atenção e motivação, que possam intervir na emergência da ação, 
não apenas na alteração muscular (THELEN, 1986), e que são 
possivelmente estimuladas pelo ambiente e pelos cuidadores.

A observação detalhada da movimentação espontânea — 
que coexiste com outros movimentos como bocejos, chu-
tes e tapas, por meio da avaliação proposta por Prechtl et al. 
(1997) —visa à predição do atraso motor, pela total ausência 
da movimentação, ou por sua alteração durante o tempo de 
observação. Einspieler, Peharz e Marschik (2016) recomen-
dam a observação dos movimentos espontâneos, que estão 
sob atividade cortical espontânea, e a associação de even-
tuais alterações a possível lesão cortical, que pode sinalizar 
probabilidade de atraso motor (EINSPIELER; PEHARZ; 
MARSCHIK, 2016). 

Com base nesses pressupostos, este estudo objetivou a 
descrição da movimentação espontânea de bebês com SD e a 
identificação de quais movimentos poderiam ser vistos como 
motivo de orgulho para seus pais. 

MÉTODO
Participantes 
Trata-se de um estudo descritivo, com amostragem de con-
veniência de dois serviços de atendimento especializado 
na assistência a bebês e crianças com SD: a APAE DE SÃO 
PAULO e o Ambulatório de Genética do Hospital Infantil 
Darcy Vargas, ambos na cidade de São Paulo. Os critérios 
de inclusão foram: recém-nascidos com diagnóstico clínico 
de SD e idade entre 1 e 5 meses de vida e termo de consen-
timento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis. Os 
critérios de exclusão foram: qualquer outro tipo de distúr-
bio neurológico ou físico associado a SD e uso de medicação 
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que pudesse interferir no desempenho motor. Participaram 
do estudo 24 bebês, com idade entre 3 a 5 meses pós-termo, 
não havendo exclusões.

Aspectos éticos 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-
USP) e também das outras instituições participantes. O con-
vite de participação no estudo foi feito para os pais durante as 
visitas de acompanhamento de rotina nos serviços de segui-
mento. Após concordarem, assinaram o termo de consenti-
mento livre e esclarecido. 

Movimentação espontânea 
O método de Prechtl et al. (1997) para avaliação qualitativa 
dos movimentos tem sido usado como ferramenta diagnóstica 
para detecção precoce de disfunção cerebral. A observação de 
um vídeo dos movimentos generalizados de um recém-nas-
cido, que deve ser filmado por dois minutos na primeira etapa 
da avaliação, permite que um observador treinado avalie a ati-
vidade motora, existindo alto índice de concordância entre 
observadores (EINSPIELER; PEHARZ; MARSCHIK, 2016).

Neste estudo, o posicionamento do lactente deu-se em 
decúbito dorsal, vestido apenas com body, em estado de vigília. 
A câmera de vídeo (ou do celular) foi posicionada acima do bebê 
e todos seus gestos espontâneos foram filmados durante dois 
minutos. A movimentação espontânea foi observada segundo 
parâmetros de fluência, velocidade, variabilidade, exploração 
dos planos de movimentos. Com relação à observação dos 
movimentos espontâneos, os parâmetros levados em consi-
deração foram: velocidade, amplitude, fluência e variabilidade.

Questionário 
Após a observação da movimentação espontânea dos bebês, 
os pais responderam a um questionário com perguntas fecha-
das sobre aspectos sociodemográficos (sexo, idade, cor, data de 
nascimento, ambiente de permanência/estimulação em casa) 

e médico-clínicos (peso e comprimento atual e ao nascer, nota 
de Apgar, tipo de alimentação nos primeiros meses de vida, 
época do diagnóstico da SD, realização de acompanhamento 
profissional etc.). O questionário também continha a indaga-
ção de quais movimentos realizados pelos bebês eram motivo 
de orgulho para os pais. 

RESULTADOS
Os bebês com SD apresentaram movimentação espontânea 
anormal em relação à maior amplitude, velocidade e fluên-
cia. Alguns não apresentaram movimentação esperada para 
a idade; os 27,5% que não exibiram fidgety movements foram 
classificados como ausentes. Ambas as situações, movimentos 
anormais ou ausentes, foram agrupadas como movimentos 
vagos aberrantes (70%).

Questões como falta de movimentos em direção à linha 
média, repertório pouco variado, velocidade reduzida e ampli-
tude aumentada foram pontuadas na observação. A Tabela 1 
apresenta a frequência dos padrões de movimentos mais comuns 
encontrados nos lactentes com SD da amostra. 

Tabela 1. Padrões de movimentos dos lactentes com síndrome de Down.

Movimentos esperados para a faixa etária %

Seguimento visual 68

Movimentos de um lado ao outro da cabeça 47

Contato pé com pé 47

Contato mão a boca 25,5

Chute 21

Sorriso 19

Brincar 19

Mão com a mão 13

Levantar o quadril da superfície 13

Elevação das pernas 11

Alguns bebês com síndrome de Down não apresentaram 
movimentação esperada para a idade. Movimentos como sorrir, 
brincar, mão com mão, levantar o quadril da superfície e elevar 

as pernas ocorreram em menos de dez indivíduos (41%)
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Como verificado na Tabela 1, os movimentos como sorrir, 
brincar, mão com mão, levantar o quadril da superfície e ele-
var as pernas ocorreram em menos de dez indivíduos (41%). 
Outros padrões, como movimentos de braços, contato mão 
no joelho ou rolar bilateral, foram observados em menos de 
cinco indivíduos (< 10%). O padrão de movimento incomum 
mais frequente foi protrusão lingual de longa duração e/ou 
repetitiva (55%). Em alguns bebês, também foram observa-
dos contato mão na mão sem nenhuma manipulação mútua 
(8,5%), movimentos oscilantes de braço de longa duração 
(6%), chutes repetitivos (6%), ou ainda movimentos laterais 
monótonos da cabeça (2%). Em apenas 6,5% dos recém-nas-
cidos a movimentação global foi caracterizada como comum, 
suave e fluente. Em 93,5% se tinha um caráter de movimento 
monótono, rígido e/ou trêmulo. Quanto à postura global, 
observou-se que 66% deles conseguiram manter a cabeça na 
linha média, 53% apresentaram postura corporal simétrica e 
49% posturas variáveis; resposta persistente do reflexo tônico 
cervical assimétrico estava ausente em todos os indivíduos. 
O padrão postural incomum mais frequente foi a ausência de 
movimentos variados dos dedos (51%), com apenas alguns 
movimentos monótonos, sendo o espalhar dos dedos e/ou 
fisting predominante. Neste estudo, 26% dos bebês mantive-
ram os dois braços predominantemente estendidos, e 15%, as 
duas pernas sempre estendidas. A hiperextensão do pescoço 
e tronco foi observada em 6,5% dos indivíduos. 

Duas posturas globais de movimento foram verificadas 
com frequência e podem caracterizar esse grupo: a apresen-
tação de rotação interna e pronação de um ou de ambos os 
punhos em 19% e rotação externa e abdução dos quadris em 
47%. Outro padrão motor encontrado foi a estabilidade de 
um dos membros e a facilitação da movimentação dos demais 
(91%) (Figura 1).

Nos questionários, os movimentos referidos pelos pais com 
orgulho em relação ao desenvolvimento de seus filhos foram: 
movimentos de pernas, como chute e bicicleta; de braços, 
como palma e extensão simultânea; de cabeça, como “seguir 
a mamãe” ou a habilidade de manter-se estável para prestar 
atenção; e de rolar para pegar o brinquedo e de bater as mãos 
na água da banheira.

A aplicação do questionário também permitiu identificar 
o olhar dos cuidadores para a movimentação como forma de 
orgulho das habilidades de seus filhos, sugerindo possível con-
flito emocional que permeia os pensamentos das pessoas em 
relação ao que se espera da criança com SD e o que se teme 
que ela não adquira. 

DISCUSSÃO 
Tão importante quanto saber o que muda no movimento motor 
é saber como e quando essas mudanças ocorrem (MANOEL; 
CONNOLLY, 1995). Equilíbrio e uso de força de modo sufi-
ciente e eficaz são necessários para que qualquer ação possa 

Figura 1. Padrão encontrado entre os lactentes com síndrome de Down. 

A aplicação do questionário permitiu identificar o olhar 
dos cuidadores para a movimentação como forma de orgulho das habilidades 

de seus filhos, sugerindo possível conflito emocional que permeia os 
pensamentos das pessoas em relação ao que se espera da criança com SD 
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emergir. Thelen (1986) remete a ideia de que as aquisições 
motoras, ações complexas e de grande valor para independência 
e desenvolvimento infantil não precisam apenas da evolução 
cortical e cognitiva, mas também de uma gradual aquisição de 
componentes para essa habilidade, além do aparato musculoes-
quelético íntegro. Tais componentes, como percepção, afeto, 
atenção, motivação e postura, coexistem durante todo o tempo, 
mas estão em processo de maturação em diferentes expressões, 
e apenas quando conseguem que a limitação de um deles seja 
compensada pela maturação dos outros é que a ação emerge.

A construção desse processo de forma linear e contínua em 
grupos com distúrbios do movimento, como os bebês com SD, 
ainda está em andamento. Vários estudos sobre desenvolvimento 
motor apenas afirmam que o reflexo de marcha e preensão 
palmar apresentam amplitude diminuída e permanecem por 
tempo prolongado (FLEHMIG, 2000; SHUMWAY-COOK; 
WOOLLACOTT, 1985), mas não explicam como seu padrão 
articular poderia ocorrer. Outros trabalhos sugerem diminui-
ção na intensidade dos chutes nos bebês com SD aos 6 meses 
de vida (ULRICH; ULRICH, 1995), mas não o padrão nem 
a descrição do movimento articular dos membros inferiores 
e sua postura. Há também indicações de que a marcha pode 
ser adquirida tardiamente (ULRICH, 2008), mas não como 
se inicia a descarga de peso e como os pés se tocam ou tocam 
o chão na sua primeira vivência até que os bebês adquiram 
padrão de deslocamento.

Este estudo traz peculiaridades sobre os movimentos 
desses bebês, como as rotações e a busca pela estabilidade 
de um dos membros para que a movimentação dos demais 
possa ocorrer. Na descrição dos dois padrões que não são 
citados na folha de pontuação detalhada do general move-
ments, pode-se observar que a movimentação aumenta em 
três membros (mais comumente os dois inferiores e um 
superior) graças à estabilidade de um dos membros (comu-
mente um superior), que dará a oportunidade de exploração 
do espaço pelo restante do corpo. Embora isso seja obser-
vado no atendimento clínico, ainda não havia sido descrito 

nessa idade. Essa informação, que os próprios bebês usam 
como estratégia para estimular sua movimentação, deve-
ria ser reproduzida nos serviços de follow-up para facilitar 
seus movimentos. 

O aprendizado espontâneo abordado por Nunes et al. (2004) 
descreve que a estimulação ambiental adequada e convidativa 
para o bebê interagir com o ambiente pode diminuir o impacto 
da questão genética de maior ou menor comprometimento 
motor e aumentar as chances de estimular o desenvolvimento 
infantil, dessa forma envolvendo aspectos afetivos, motores, 
cognitivos, neurológicos, sensoriais e sociais, todos considera-
dos interdependentes e não dissociados (VYGOTSKY, 1995; 
PINTO; GOES, 2006). A proximidade da mãe já é um estímulo 
ao movimento, por meio do qual se pode explorar o ambiente, 
retroalimentando a relação entre mães e filhos. 

Gesell et al. (1939) foi o primeiro autor que sugeriu que a 
interação com o ambiente poderia interferir no desempenho 
e no desenvolvimento das tarefas, embora fundamentando na 
teoria hierárquico-reflexa, pressupondo um padrão de movi-
mento primitivo dado como reflexo que deveria diminuir até 
seu completo desaparecimento durante o processo de inte-
gração e maturação cortical (KAMM; THELEN; JENSEN, 
1990). Por anos essa teoria foi aceita como suficiente para 
explicar a maturação e o processo de desenvolvimento motor 
da atividade reflexa evoluindo para a voluntária. A avalição e 
o planejamento do tratamento eram pautados na visualização 
do reflexo, no seu tempo de permanência ou no seu reapare-
cimento, para que fossem fechados os diagnósticos clínicos 
quanto à presença de lesão neurológica dos bebês (GESELL 
et al., 1939; MCGRAW, 1945). 

O grupo de Thelen questionou a validade dessas teo-
rias na prática clínica da reabilitação e seguimento (KAMM; 
THELEN; JENSEN, 1990). Afinal, indagava-se, se a lesão era 
cortical e sua causa apenas maturacional, como intervir de 
modo terapêutico. Haveria interação com o ambiente em um 
nível capaz de modificar as estruturas internas e reorganizar 
uma resposta de evolução e controle motor? Essas perguntas 

Atividades como alcançar objetos, procurar pela mãe ou cuidador 
e/ou mover-se de um lugar ao outro controlando a instabilidade na postura 

levam para um caminho de mais possibilidade de interação com o meio, 
como, por exemplo, saindo de sentado para a posição de gato
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são discutidas e respondidas em um artigo que aborda a teo-
ria dos sistemas dinâmicos, que visa explicar quais elementos 
determinariam a evolução do desenvolvimento motor e como 
ela ocorre. Com esse propósito, a movimentação espontânea foi 
escolhida como forma de exemplificar a trajetória motora do 
aparecimento reflexo até o movimento voluntário. Conforme 
a abordagem dos sistemas dinâmicos, essa explicação se faria 
não só com a justificativa de maturação cortical e integração 
do reflexo, mas também com elementos complementares para 
a ocorrência de ação. 

Thelen e Fisher (1982) e Thelen, Fisher e Ridley-Johnson 
(1984) citam estudos que sugerem o ganho de peso como um 
elemento essencial para a diminuição da expressão do reflexo 
de marcha. O padrão de chutes alternados, apresentado entre 
os episódios de reflexo de marcha e marcha independente, 
segue a mesma sequência de flexão e extensão — ora com a 
gravidade auxiliando o movimento, ora agindo contra — e 
promove alongamento dos músculos e busca pela regularidade 

dos movimentos. Ou seja, o padrão do movimento de mar-
cha em momento nenhum desaparece, mas sim se adapta à 
nova postura vivenciada pelo lactente (KAMM; THELEN; 
JENSEN, 1990).

A excitação da criança por seu desenvolvimento cog-
nitivo e a interação com o ambiente oferecem a oportuni-
dade da busca pelo aprimoramento de seus movimentos. 
Atividades como alcançar objetos, procurar pela mãe ou 
cuidador e/ou mover-se de um lugar ao outro controlando 
a instabilidade na postura levam para um caminho de mais 
possibilidade de interação com o meio, como, por exem-
plo, saindo de sentado para a posição de gato (KAMM; 
THELEN; JENSEN, 1990). 

A qualidade e a intensidade dos movimentos espontâ-
neos podem ser indicadores da integridade funcional do 
sistema nervoso central do recém-nascido, e vários padrões 
de anormalidade em sua expressão estão relacionados à evo-
lução neurológica insatisfatória, sugerindo que podem ser 
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ferramentas importantes no diagnóstico da lesão cerebral 
perinatal. Esses movimentos complexos, geralmente envol-
vendo todo o corpo, frequentemente se manifestam tanto 
no estado de vigília quanto durante o sono, exibindo varia-
ções de padrão à medida que a criança cresce. 

Nesse contexto, este estudo procurou avaliar a importân-
cia do movimento para os pais e estimular a movimentação 
como uma assertiva estratégia de baixo custo e empodera-
mento, no fortalecimento da formação do vínculo entre eles 
e seus filhos com SD.

CONCLUSÃO
O estímulo ao movimento é uma estratégia que pode facilitar 
e/ou fortalecer a formação do vínculo entre pais e bebês e foi 
uma informação identificada como relevante pelo próprio grupo, 
além de ser alternativa de baixo custo e assertiva para o grupo de 
bebês examinado neste estudo. A preocupação dos pais com o 
movimento dos filhos marcou todas as respostas relacionadas à 
pergunta: “O que o seu filho/a faz de que você mais se orgulha?”. 
Por meio da observação, a movimentação espontânea pode ser 
avaliada de maneira simples, não invasiva, rápida e fácil. 
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Ainda há poucos especialistas em genética médica, 
e o diagnóstico em geral é difícil e demorado
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E xistem cerca de 13 milhões de pessoas no 
Brasil e 350 milhões no mundo com algum 
tipo dos cinco mil casos de doenças raras já 
identificadas, a maioria de origem genética, 

como doença de Fabry, doença de Gaucher, angioedema 
hereditário e síndrome de Hunter, também chamada 
de mucopolissacaridose tipo II (MPS II). São considera-
das raras as doenças que acometem até 65 pessoas em 
cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoa para cada 
dois mil indivíduos(1-3). Por trás dessas estatísticas, exis-
tem crianças, jovens, adultos, idosos, seus familiares e 
amigos que convivem com doenças complexas e geral-
mente de diagnóstico difícil e demorado. Um paciente 
com doença rara normalmente se consulta com até oito 
médicos (quatro clínicos gerais e quatro especialistas) e 
recebe, em média, dois ou três diagnósticos incorretos até 
receber um diagnóstico correto, e metade deles recebe 
informações conflitantes de profissionais de saúde(4-6). 

A demora e a falha do diagnóstico devem-se a uma 
série de fatores, sobretudo a escassez de médicos brasi-
leiros especialistas em genética médica e o pouco conhe-
cimento dos profissionais de saúde e dos não especialistas 
sobre essas doenças. Muitos médicos formam-se sem ter 
a oportunidade de ver um paciente com doenças gené-
ticas raras. Para as famílias e os pacientes, os primeiros 
sintomas podem parecer sem importância, o que faz com 
que não procurem prontamente tratamento(4). Por sua vez, 
os médicos podem acabar prescrevendo medicamentos 
para um sintoma específico que estão tratando, desconsi-
derando outros sintomas(7). Os pacientes podem esperar 
até cinco anos para receber o diagnóstico correto, após 
consultas com diferentes médicos e diagnósticos equi-
vocados, e 40% deles receberam um diagnóstico errado 
pelo menos uma vez(4,5,8). “Pessoas com doenças raras são 
completamente ignoradas pelos gestores de saúde do 
Brasil há décadas. É um descaso histórico existente no 
país”, diz o médico geneticista Salmo Raskin, geneticista 
e diretor do Laboratório Genetika, em Curitiba (PR)(9). 

O assunto merece muita atenção, dedicação e sensibili-
dade de profissionais da área de saúde, principalmente dos 
que lidam com o público infantil, já que 75% das doenças 
raras afetam crianças e 30% dos pacientes com doenças 
raras morrem antes dos 5 anos de idade(6). Além de raras, 
essas doenças são graves, comprometem a qualidade de 
vida dos indivíduos, diminuem a expectativa de vida e 
podem levar à morte. Por isso, quanto antes o diagnóstico 
correto for alcançado, a tendência é que o paciente viva 
melhor e por mais tempo, pois o tratamento adequado 

pode começar a ser feito rapidamente e de forma correta. 
Quando isso é feito, os familiares têm mais clareza sobre 
o quadro do filho e podem buscar informações para cui-
dar dele da melhor maneira possível e exigir seus direitos. 
“Talvez o que assuste familiares e até os profissionais de 
saúde não é a raridade, mas a gravidade e a progressão 
das MPSs. A criança tem um desenvolvimento muito dis-
tinto se comparado com outras da sua idade, e até mudan-
ças na aparência, o que afeta a sociabilidade e a inclusão”, 
explica Carolina Fischinger, médica geneticista da Sociedade 
Brasileira de Genética Médica (SBGM)(2).  

Atualmente, somente algumas doenças, como fibrose 
cística, doença de Gaucher, MPS tipos I e II e polineuropatia 
amilodoitica familiar (chamada de paramiloidose ou PAF) têm 
tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A 
situação dos pacientes também é agravada porque existem 
poucos centros de referência habilitados pelo Ministério da 
Saúde no Brasil. Nesses e em outros casos, o acesso depende 
do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Para 
que todos os pacientes sejam beneficiados, é necessário que 
o medicamento esteja disponível para todos os estágios da 
doença e conforme prescrição médica(10).

MUCOPOLISSACARIDOSE PODE PASSAR 
DESAPERCEBIDA NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA

A MPS é uma doença genética rara pertencente às 
enfermidades do grupo de erros inatos do metabolismo, 
também conhecidas como doenças de depósito lisossomal. 
Normalmente, as substâncias que chegam às organelas 
celulares chamadas lisossomos são quebradas, por ação 
de enzimas, e devolvidas para o organismo. Nas MPSs, 
os lisossomos não atuam adequadamente, já que faltam 
enzimas, e as substâncias que deveriam ser digeridas se 
acumulam no interior das células, que ficam maiores do 
que o normal. O resultado é o aumento de órgãos como 
o fígado e o baço e de tecidos como a pele.

O organismo dos pacientes com MPS tem produção 
insuficiente de enzimas que eliminam os glicosaminogli-
canos (GAGs), e o acúmulo dessas substâncias nas célu-
las acarreta mau desempenho de vários órgãos, compli-
cações respiratórias, comprometimento esquelético e 
dificuldade motora, auditiva e visual(11). A doença é clas-
sificada com um número, de acordo com a enzima cuja 
produção é menor que o normal. Desse modo, a MPS II 
é causada pela deficiência ou inexistência no organismo 
da enzima iduronato-2-sulfatase (enzima I2S). À medida 
que os GAGs se acumulam nas células de todo o corpo, 
os sinais da síndrome tornam-se mais visíveis (Quadro 1). 



“As MPSs são doenças que diminuem a qualidade e 
expectativa de vida do indivíduo. Sua rápida progressão 
pode ser controlada por meio de tratamento e acompanha-
mento específico, que deve ser iniciado o quanto antes. 
Por isso, o diagnóstico precoce é crucial”, diz Carolina. 
Quanto mais cedo o indivíduo descobre a doença, maior 
a chance de prevenir as consequências. A criança com 
MPS II apresenta-se normal ao nascer, mas, se não for 
diagnosticada nem tratada logo, dificilmente passará 
da idade de 15 anos.   

A MPS II é classificada como uma doença hereditá-
ria de caráter recessivo ligado ao cromossomo X, afeta 
principalmente homens e pode ser diagnosticada por 
meio de métodos relativamente simples. O mais utili-
zado é um exame de urina para investigar os níveis dos 
GAGs, mas a confirmação deve ser feita por meio da 
avaliação da atividade enzimática pelo sangue ou pela 

pele do paciente. Mesmo assim, o diagnóstico pode ser 
demorado: 38% dos pacientes com MPS passaram por 
dois ou três médicos antes de descobrir o que tinham, 
21% consultaram-se com mais de dez profissionais, 
e apenas 20% souberam a resposta na primeira con-
sulta(12). O único tratamento é a terapia de reposição 
enzimática, oferecida desde 2008 no Brasil: a enzima 
I2S é reposta por infusões intravenosas. O tratamento 
melhora a qualidade de vida do paciente e retarda o 
aparecimento dos sintomas e das sequelas. 

O cuidado com quem tem algum tipo de MPS envolve 
vários profissionais de saúde. Em geral, o paciente pre-
cisa ser acompanhado pelo médico geneticista, pediatra, 
pneumologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, 
ortopedista, neurologista, fisioterapeuta, dentista, fonoau-
diólogo e psicólogo. É recomendável que o paciente seja 
acompanhado em um centro de atendimento a doenças 
genéticas.

O cenário atual para pacientes com MPS é bem melhor 
do que o de anos atrás e suas condições de vida melhora-
ram. Apesar disso, ainda há muito o que fazer para trazer 
melhorias para os que não têm acesso aos tratamentos. 
“Precisamos avançar em disseminação da informação, 
políticas públicas e acolhimento”, diz Regina Próspero, 
presidente do Instituto Vidas Raras. Também é preciso 
vencer barreiras sociais: o preconceito e o medo do des-
conhecido ainda assombram os pacientes. “A discrimina-
ção da própria família ainda é frequente. Muitas vezes, 
não se entende o avanço da doença nem o quanto é 
perigosa”, afirma. 

A JORNADA DE PAIS E PACIENTES ATÉ O TRATAMENTO 
A enfermeira Aline (nome fictício) sentiu-se desam-

parada ao receber o diagnóstico de MPS II para seu pri-
meiro filho, Pedro (nome fictício), na época com 5 anos. 
“Fomos a uma consulta com uma otorrino e ela perguntou 
se eu nunca havia reparado na mãozinha dele ou perce-
bido alguma característica diferente. Eu disse que não, e 
daí a médica explicou que ele poderia ter uma síndrome 
e indicou procurar uma geneticista, que confirmou o 
quadro”, diz. Hoje, com o diagnóstico correto, Pedro, 
aos 11 anos, e sua família organizam-se para cumprir 
a rotina de consultas médicas e tratamentos, além de 
dar conta da vida escolar, como qualquer outra criança 
da idade dele. Aline está mais calma, porque conhece 
a doença melhor e sabe que existe tratamento. Seus 
outros dois filhos, João (nome fictício) e Carlos (nome 
fictício), também foram diagnosticados com MPS II. 

Quadro 1. Sinais da mucopolissacaridose (MPS) II

A combinação de pelo menos dois 
sintomas deve levar à suspeita da doença

Otites de repetição

Hérnia inguinal e/ou umbilical

Infecções respiratórias recorrentes

Macrocefalia (crânio maior que o normal) 

Alterações atípicas da face

Aumento do fígado e/ou do baço

Mãos em garra

Hidrocefalia

Deficiência intelectual

Aumento do tamanho da língua (macroglossia)

Dificuldade visual e/ou auditiva

Rigidez das articulações

Deformidades ósseas

Excesso de pelos

Apneia do sono

Insuficiência de válvulas cardíacas

Síndrome do túnel do carpo

Prisão de ventre

Diarreia
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Ela recebeu o diagnóstico do primeiro quando estava 
grávida do segundo. Aos 5 meses de vida de João, saiu 
o diagnóstico positivo para ele. E Aline engravidou do 
terceiro, Carlos, enquanto esperava na fila para fazer 
a cirurgia de laqueadura. 

A jornada dos pacientes e familiares com doenças 
raras não se resolve por completo só com o diagnós-
tico correto. É comum que, mesmo depois, os desafios 
de acesso a tratamento e atendimento médico conti-
nuem. A batalha dos pais de Fabrício (nome fictício), 28 
anos, era mantê-lo vivo com o máximo de qualidade de 
vida possível, tal como o irmão mais velho dele, Paulo 
(nome fictício), diagnosticado com MPS VI aos 5 anos. 
“Não tive progressão tão grave quanto o meu irmão, 
que faleceu aos 6 anos. Porém, a partir dos meus 5 

anos, a doença começou a avançar”, diz Fabrício. Ele 
perdeu a visão e a audição e apresentou complicações 
do sistema respiratório. 

No caso da família de Amanda (nome fictício), 20 
anos, que tem MPS VI, o desafio foi lidar com a situação 
de ainda não existir tratamento para impedir a rápida 
progressão da doença quando o diagnóstico foi dado. 
A jovem desenvolveu problemas cardíacos e respirató-
rios graves e passou por sete cirurgias. Com o avanço 
das pesquisas e a chegada de medicamento específico, 
o quadro dela estabilizou-se. “O resultado mais impor-
tante foi em relação à dilatação dos órgãos, especial-
mente do fígado e do baço. Embora ainda tenha dificul-
dade para respirar, o cansaço diminuiu e consigo seguir 
minha vida”, explica Amanda. 

O cenário atual para pacientes com mucopolissacaridose é bem 
melhor do que o de anos atrás e suas condições de vida melhoraram. 
Apesar disso, ainda há muito o que fazer para trazer melhorias para 

os que não têm acesso aos tratamentos
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COMO O PROGRAMA DE AUTODEFENSORIA 
CONTRIBUI PARA AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
O Programa de Autodefensoria deixa as pessoas com 
deficiência mais fortes para lutar pelos seus direitos e a 
se defender mais. O grupo ajuda você a ter mais auto-
nomia. Eu era muito tímida e tinha medo de as pessoas 
não entenderem o que estava falando. Com o grupo, 
podemos ouvir histórias de outras pessoas e eu acho 
que isso ajuda muito para a gente aprender a fazer coi-
sas diferentes. Com o grupo entendo que apesar da defi-
ciência sou uma pessoa com vontades e capacidades 
como qualquer outra. Eu posso dar opinião, eu trabalho, 
namoro, viajo, faço muitas coisas. É claro que às vezes 
preciso de apoio. O apoio é importante. Com apoio pode-
mos ir longe. Com o apoio que recebo faço coisas que 
nunca imaginei que seria capaz, mas sou!

O QUE É O PROGRAMA DE AUTODEFENSORIA 
DA APAE DE SÃO PAULO? QUEM PARTICIPA DO 
GRUPO DE AUTODEFENSORES E COMO FAÇO 
PARA PARTICIPAR?
O Programa de Autodefensoria discute os direitos das 
pessoas com deficiência intelectual. Participa do grupo de 

autodefensores pessoas com deficiência intelectual. O grupo 
discute temas importantes não somente ligados à defi-
ciência, mas também temas em geral, como racismo, pre-
conceito, gênero, política, tudo o que envolve qualquer 
pessoa. Entre em contato com a APAE DE SÃO PAULO no 
telefone (11) 5080-7148, ramal 395, e verifique a pró-
xima reunião para participar. A ideia é que cada vez mais 
pessoas com deficiência possam participar do grupo para 
defender os direitos das pessoas com deficiência intelec-
tual. Venham somar com a gente!

QUAL É O PAPEL DO APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM UM PROGRAMA DE AUTODEFENSORIA?

O Programa de Autodefensoria adota como uma de suas estratégias, além do atendimento grupal, o acompanhamento indi-
vidual de cada participante. Os seguimentos servem de instrumentos para atuar de acordo com as singularidades, potenciali-
dades e limitações de cada integrante do grupo de autodefensores. Podemos afirmar que apoiar e estimular as pessoas com 
deficiência intelectual contribui para que elas possam ter mais confiança e segurança na sua própria defesa e garantia de direi-
tos. A superação desse paradigma exigirá um trabalho contínuo de todos os interessados: da pessoa com deficiência intelec-
tual, dos familiares, dos profissionais, das organizações sociais, entre outros. É uma grande virada de mesa, com a qual a pes-
soa com deficiência passa a ser o protagonista de sua história.
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Perguntas enviadas por  
meio das redes sociais

facebook.com/apaedesaopaulo
twitter.com/apaedesaopaulo

Perguntas respondidas por Stephanie Ferreira Lima, 22 anos, 
autodefensora da APAE DE SÃO PAULO, autodefensora estadual da 
Federação Estadual das Apaes de São Paulo (FEAPAES) e titular do 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.



FAZER COM QUE 
A PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
TENHA AUTONOMIA
E AUTODEFENSORIA 
É UM TRABALHO 
A 4 MÃOS.
Para a pessoa com deficiência intelectual se inserir plenamente no ambiente
em que vive ela precisa se tornar independente.

Para se tornar independente é preciso ter autonomia e isso só se atinge plenamente 
trabalhando a autodefensoria.

Este é um treinamento que exige alto grau de especialização e profissionalismo.

Por isso a APAE DE SÃO PAULO e o Instituto Helena Florisbal firmaram uma parceria. 
A meta é fomentar as habilidades e o protagonismo de vinte pessoas com deficiência 
intelectual, com a participação e o apoio de suas famílias.

Estamos empregando nossos melhores esforços para que seja uma experiência 
vitoriosa.
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A Inclusion International é 
uma rede mundial de 
pessoas com deficiência 
intelectual e suas famílias, 
que lutam pelos direitos 
humanos e pelo 
compromisso com o 
progresso em direção à visão 
da inclusão internacional. Há 
mais de 50 anos, representa 
mais de 200 federações 
membros, em 115 países, ao 
longo de cinco regiões, 
incluindo o Oriente Médio e 
Norte da África, Europa, 
África, Américas e 
Ásia-Pacífico.

APRENDER.
INSPIRAR.
LIDERAR.

Em 2018, a APAE DE SÃO PAULO 
tornou-se membro efetivo da 
Inclusion International, com o 
objetivo de disseminar informação e 
conhecimento sobre a deficiência 
intelectual e boas práticas de 
inclusão desenvolvidas pela rede de 
afiliados para a sociedade e 
organizações congêneres.
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• ORIENTAÇÃO • A VISÃO DOS AUTODE FENSORES

• COMO FORTALECER A AUTODEFESA

• UMA PROPOSTA POLÍTICO-EDUCACIONAL
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INTELECTUAL
DEFICIÊNCIA

A curatela e a decisão apoiada

Exercícios musicais para crianças
e adultos com síndrome de Down

Cuidados com a audiodescrição
para pessoas com di

A movimentação espontânea
de bebês com síndrome de Down

di Responde

Avaliação da habilidade de antecipação de
movimento em crianças e adolescentes com di

AUTODEFENSORIA

TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA SOCIAL

Rua Loefgren, 2109 – Vila Clementino
São Paulo – SP
Tel.: (11) 5080-7078 (�xo e WhatsApp corporativo)
instituto@apaesp.org.br
www.apaesp.org.br

O Instituto de Ensino e Pesquisa da 
APAE DE SÃO PAULO, de caráter 
cientí�co e educacional, tem como 
objetivos principais o 
desenvolvimento, a sistematização e a 
disseminação de conhecimento sobre 
a de�ciência intelectual, atuando no 
desenvolvimento de programas e 
projetos nas áreas de formação e 
quali�cação de pro�ssionais. 

Assessoria e consultoria em:

Implantação de serviço de 
Quali�cação Pro�ssional em 

Emprego Apoiado

Implantação de serviço de 
Envelhecimento
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