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O  envelhecimento populacional é 
hoje um proeminente fenômeno 
mundial, sendo que o crescimento 

da população idosa em relação aos demais 
grupos etários é um dos maiores desafios 
da saúde pública contemporânea. Dentre 
estes, é mais notório quando estamos diante 
de idosos com Deficiência Intelectual, 
alvos de vários preconceitos sociais que se 
manifestam, muitas vezes, por meio de prá-
ticas sociais discriminatórias e pela ausên-

cia de políticas igualitárias. Como todos os indivíduos, as pessoas com 
Deficiência Intelectual também têm potencial de envelhecer com sucesso, 
no entanto, houve pouco progresso na implantação estratégica e no desen-
volvimento de políticas concretas para a acomodação dessa população. 
Dessa forma, cuidados também devem ser prestados aos familiares para 
garantir apoio na sua desgastante tarefa, e esse suporte tem que ir além da 
simples transferência de informações e orientações. 

Essas pessoas também alcançaram a terceira idade pela maior opor-
tunidade de convívio social, pelo maior acesso à escola e ao mercado de 
trabalho e, principalmente, graças aos esforços dos pais, familiares e cui-
dadores que muito lutaram e continuam lutando por direitos iguais e 
pela inclusão de seus filhos. Nesta edição da revista DI, outro assunto 
de importância atual é a qualidade de vida das famílias com pessoas com 
Deficiência Intelectual, que vem sendo investigada em vários países. Um 
desses estudos internacionais teve validação recente para o português, 
possibilitando a comparação transcultural dessa problemática.

Além desses fatores ligados à vida adulta da pessoa com Deficiência 
Intelectual, nesta edição da revista DI apresentamos um resumo da conferên-
cia sobre desigualdade e deficiência na transição escola-trabalho, abordada 
durante o Congresso Europeu de Deficiência Intelectual da International 
Association for the Scientific Studies of Intellectual and Developmental Disabilities 
(IASSIDD), realizado em julho deste ano em Viena.

Somam-se a esses artigos em áreas de impacto social realizados fora do 
nosso país descrições em nosso meio de novas tecnologias tanto em sala de 
aula como modernos recursos diagnósticos com análise de porções espe-
cíficas do código genético, o exoma, possibilitando esclarecimento etio-
lógico da Deficiência Intelectual em casos adicionais. Iniciativas nas áreas 
das humanidades, como em inovação tecnológica, são fundamentais no 
trabalho integrado em prol dessas pessoas e de seus familiares a fim de per-
mitir sua inserção mais plena possível em nossa sociedade.
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A Deficiência Intelectual (DI) é definida pela 
Academia Americana de Deficiência Intelectual 
e do Desenvolvimento como o funcionamento 
intelectual inferior à média, associado à limitações 

adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades (comunica-
ção, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, 
uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadê-
micas, lazer e trabalho), com início antes dos 18 anos (AAIDD, 
2014). Observa-se na atualidade um aumento na sobrevida das 
pessoas com DI devido a diversos fatores, entre eles o avanço 
da situação de saúde desses indivíduos. As condições de vida 
melhoraram para a população geral, e as pessoas com DI atual-
mente contam com um grau maior de inclusão social, a partir 
de iniciativas na esfera educacional e no mercado de trabalho.

Há relatos de envelhecimento precoce em alguns subgrupos 
de DI, especialmente naqueles com síndrome de Down (SD). 
Vários autores relataram sinais de envelhecimento precoce nessa 

*Grupo de Estudos sobre a Vida Adulta e Envelhecimento da Pessoa 
com Deficiência Intelectual. O Grupo de Estudos é formado pelas insti-
tuições A Alternativa, ADERE, ADID, APABEX, APAE DE SÃO PAULO, 
APOIE, AVAPE, CARPE DIEM, CHAVERIM, CIAM/ALDEIA DA ESPERANÇA, 
médicos, pesquisadores e representantes de familiares. Apoio: Instituto 
APAE DE SÃO PAULO; PGS Medical Statistics.

Envelhecimento e  
Deficiência Intelectual  
na Grande São Paulo

Estudo comparativo registra 
alterações físicas, neurológicas  

e psiquiátricas em adultos  
com Deficiência Intelectual  

nos últimos cinco anos

• Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto, 
Maria Regina de Sousa Campos Leondarides, 

Leila Regina de Castro, Simone Sena, Angela Maize 
Silva Alves, Cristina Almeida, Daniela Karmeli, 
Elizabete Macedo, Ester Rosenberg Tarandach, 

Juliana Barica Righini, Maria Fernanda Baptista Prezia, 
Valeria Faria, Esper Abrão Cavalheiro*
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população. Questiona-se se outras etiologias apresentariam tam-
bém um processo prematuro de envelhecimento causado por 
fatores biológicos ou mesmo ambientais, como falta de políticas 
públicas de atendimento a essas pessoas com DI.

ESTUDOS SOBRE ENVELHECIMENTO NO BRASIL
Nas últimas décadas, vários projetos de pesquisa detalharam 
as condições de saúde dos idosos, principalmente nas gran-
des cidades. O Projeto Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 
(SABE), coordenado pela Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), tem como objetivo coletar informações sobre as 
condições de vida dos idosos (60 anos ou mais) residentes em 
áreas urbanas de metrópoles de sete países da América Latina 
e Caribe — entre elas, o município de São Paulo — e avaliar 
diferenciais com relação ao estado de saúde, acesso e utiliza-
ção de cuidados de saúde, além de outros.

No Brasil, o projeto SABE foi coordenado pela Faculdade 
de Saúde Pública e Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo (USP), com apoio financeiro da Fundação de Apoio 
à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) e do Ministério da Saúde. 

condições de vida das pessoas residentes na comunidade 
próxima à instituição, no bairro da Vila Clementino, em São 
Paulo, em busca de fatores associados ao envelhecimento 
saudável e fatores de risco para mortalidade. Esse trabalho 
verificou que poucas variáveis mantiveram um efeito indepen-
dente e significativo no risco de morte, a saber: sexo, idade, 
hospitalização prévia e positividade nos rastreamentos para 
déficit cognitivo e dependência nas atividades diárias. No 
entanto, os únicos fatores de risco mutáveis que poderiam 
diminuir o risco de morte foram o estado cognitivo e o grau 
de dependência no dia a dia (RAMOS, 2003).

ENVELHECIMENTO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
O projeto Seneca, desenvolvido na Catalunha, Espanha, de 2003 
a 2008, consistiu em um estudo longitudinal cujos principais 
objetivos foram avaliar as necessidades de serviço das pessoas 
com DI leve e moderada com mais de 40 anos nessa região e 
descrever o perfil comportamental que pode acompanhar o 
processo de envelhecimento, além de apresentar propostas 
concretas para o aperfeiçoamento de políticas públicas. Esse 

O projeto SABE registrou 7% de deterioração cognitiva e 18% de depressão 
em uma amostra de adultos com mais de 60 anos. As condições de saúde são 

preocupantes, assim como a insuficiência do sistema de seguridade social

Foram entrevistadas 2.143 pessoas no período de janeiro de 
2000 a março de 2001 por meio de questionário e processo 
amostral padronizado. Detectou-se que as mulheres forma-
vam a maioria da população amostrada e que 13% viviam sós, 
sendo que esse valor aumentou com a idade. O Miniexame 
do Estado Mental (MEEM) indicou 18% de depressão e 7% 
de deterioração cognitiva na população amostrada, segundo 
a Escala de Depressão Geriátrica. A grande maioria dos ido-
sos (81%) não apresentou dificuldades nas atividades bási-
cas da vida diária e, entre os que apresentaram, a maioria 
tinha dificuldades em uma ou duas atividades. Concluiu-se 
que as condições de saúde são preocupantes e que o sistema 
de seguridade social é insuficiente (BARBOSA et al., 2005).

O Projeto Epidoso do Centro de Estudos do Envelhecimento 
(CEE) da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal 
de São Paulo (EPM/UNIFESP), o primeiro estudo longi-
tudinal com idosos na América Latina, avaliou a saúde e as 

estudo verificou que as pessoas com DI envelhecem prematu-
ramente e, com exceção daquelas com SD e outras síndromes, 
o envelhecimento precoce das pessoas com DI de grau leve a 
moderado é resultado da falta de programas de promoção da 
saúde, do pouco acesso a esses serviços e da baixa qualidade 
da saúde e assistência social (NOVELL et al., 2008; Instituto 
APAE DE SÃO PAULO, 2014). Outro estudo longitudinal está 
sendo realizado na Irlanda por pesquisadores da Universidade 
de Dublin, coordenados pela professora Mary McCarron, com 
o propósito de fazer uma avaliação nacional sobre o envelheci-
mento populacional. Na primeira etapa dessa pesquisa, foram 
revistos dados de 753 pessoas com DI com idade superior a 40 
anos, que correspondem a cerca de 9% da população com DI 
desse país nessa faixa etária. A informação sobre a presença de 
12 doenças crônicas foi analisada usando um protocolo padro-
nizado aplicado em entrevistas face a face com pessoas com 
DI e/ou seus cuidadores.
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Muitos, particularmente nos grupos mais jovens, relataram 
ter boa saúde, mas havia preocupações significativas em termos 
de problemas cardíacos (incluindo fatores de risco), epilepsia, 
obstipação intestinal, artrite, osteoporose, incontinência uriná-
ria, quedas, câncer e doenças da tireoide. Independentemente 
do nível de DI, a maioria dessas pessoas era dependente de pro-
fissionais para programas de acesso social ou empregabilidade. 
Multimorbidade, definida nesse estudo como duas ou mais 
condições de saúde crônicas, foi observada em 71% da amostra, 
sendo que as mulheres apresentavam maior risco. A taxa de multi-
morbidade foi alta (63%), mesmo entre aqueles com idade entre 
40 e 49 anos. Doenças oculares e de saúde mental foram mais 
frequentemente associadas a uma segunda alteração de saúde, 
e o padrão de multimorbidade mais prevalente foi o de doença 
mental/neurológica. A maioria dos adultos com DI entrevista-
dos nesse estudo tinha atividades de lazer. No entanto, relataram 
que raramente participavam de eventos sociais com os amigos 
fora de suas casas e as famílias tinham papéis limitados em suas 
vidas (IDS-TILDA, 2014; MCCARRON, 2013).

Na Holanda, o grupo da professsora Helen Evenhuis, da 
Universidade de Roterdã, realizou uma série de estudos sobre 
o envelhecimento das pessoas com DI, incluindo a fragilidade, 
termo utilizado na mensuração do declínio físico nessa fase da 
vida; nesse contexto, fragilidade significa um estado clínico de vul-
nerabilidade física aumentada resultante do declínio funcional e 
de reserva orgânica em vários sistemas fisiológicos no processo de 
envelhecimento. Foi observado que dos 50 aos 64 anos a preva-
lência de fragilidade é tão alta quanto da população em geral com 
65 anos ou mais, com um aumento suplementar após essa idade. 
Do ponto de vista estatístico, a incapacidade motora explicou 
apenas parcialmente essa fragilidade (EVENHUIS et al., 2012).

O envelhecimento prematuro na SD foi relatado em diversos 
estudos. Vários autores colocaram em evidência sinais de enve-
lhecimento precoce nessa população, como menopausa precoce, 
alterações de pele e cabelo, deterioração visual e auditiva, maior 
risco de evolução para doença de Alzheimer, epilepsia, disfun-
ção tireoidiana, diabetes, obesidade, apneia do sono e alterações 
musculoesqueléticas. Indivíduos com SD têm sobrevida menor 
também quando comparada a outras causas de DI, especialmente 
em mulheres. Os fatores descritos anteriormente provavelmente 
devem contribuir para a menor sobrevida. A causa de morte nos 
indivíduos adultos com SD está relacionada principalmente a 
doenças respiratórias, do tubo digestório e demência do tipo 
Alzheimer. Já na infância, as causas de mortalidade nessa popu-
lação incluem leucemia, cardiopatias congênitas e doenças res-
piratórias (ESBENSEN, 2010; LOTT; HEAD, 2005).

Inversamente, o risco de mortalidade devido a tumores 
sólidos no adulto com SD é considerado menor do que na 
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população em geral. O baixo consumo de álcool e tabaco, meno-
pausa precoce e outras alterações ambientais podem contribuir 
para o risco baixo para neoplasias. Por outro lado, vários genes 
supressores de tumores foram identificados no cromossomo 
21, triplicado nas pessoas com SD.

Questiona-se se outras etiologias apresentariam tam-
bém um processo prematuro de envelhecimento causado por 
algum fator biológico ou por fatores ambientais, como a falta 
de políticas públicas de atendimento a essa população com 
DI, salientando-se as dificuldades em medir as alterações de 
saúde nessa população.

GRUPO DE ESTUDOS
A partir desse cenário discute-se a promoção de políticas de 
atendimento às pessoas com DI que apresentam sinais de enve-
lhecimento precoce. Em 2009, a APAE DE SÃO PAULO propôs 
a formação de um grupo de trabalho, reunindo representantes 
da sociedade civil e do poder público (Secretarias Municipais e 
Estaduais) e organizações do terceiro setor dedicadas à promo-
ção do bem-estar das pessoas com DI. A Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência tornou pública no Diário Oficial do 
Município de São Paulo, em 20 de maio de 2011, a formaliza-
ção desse grupo cuja missão é fomentar a implementação de 
políticas públicas voltadas ao idoso com DI e ao mesmo tempo 
realizar pesquisas científicas sobre a precocidade do envelheci-
mento nessa população por meio de um grupo de estudos (GE).

O GE sobre a Vida Adulta e o Envelhecimento das Pessoas 
com DI é constituído por várias organizações: A Alternativa 
Associação de Assistência ao Excepcional, APAE DE SÃO PAULO, 
Associação Carpe Diem, Associação de Pais Baneapianos de 
Excepcionais (APABEX), Associação para o Desenvolvimento 
Integral do Down (ADID), Associação para Profissionalização 
Orientação e Integração do Excepcional (APOIE), Associação 
para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional 
(ADERE), Associação para Valorização de Pessoas com 
Deficiência (AVAPE), Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar 
(CIAM)/Aldeia da Esperança e Grupo Chaverim, além de fami-
liares de pessoas com DI (GUILHOTO et al., 2013).

Esse grupo teve como finalidade desenvolver estudos sobre 
a vida adulta e o envelhecimento das pessoas com DI, bem 
como promover e difundir o conhecimento sobre o tema, com 
o objetivo de avaliar comorbidades e sinais de envelhecimento 
precoce desses indivíduos entre 35 e 60 anos residentes na 
capital e na Grande São Paulo. Como objetivos específicos, o 
grupo se propõe a identificar e relacionar marcadores biológi-
cos e psicossociais (histórico familiar e comunitário) que per-
mitam a elaboração de um protocolo de avaliação diagnóstica 
do envelhecimento precoce na população com DI.
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Esse trabalho teve como objetivo também analisar o estado 
de saúde das pessoas com DI adultas comparando-as a indiví-
duos-controle da mesma faixa etária. A hipótese estudada foi 
que indivíduos com DI apresentam condições de saúde pio-
res do que indivíduos típicos da mesma idade. Essa etapa do 
trabalho será descrita a seguir.

Nesse estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UNIFESP, foram convidados a participar indivíduos adultos 
com DI com idades entre 35 anos e 60 anos e seus familiares que 
frequentam as organizações participantes do GE e um grupo de 
controles de pessoas sem DI na mesma faixa etária, sendo um 
subgrupo composto apenas por irmãos dos sujeitos com DI.

Profissionais de organizações não governamentais da Grande 
São Paulo que atendem pessoas com DI na faixa etária estudada, 
com apoio de médicos e pesquisadores ligados à área, elabo-
raram e aplicaram um questionário sobre os dados demográfi-
cos dos entrevistados e 43 questões relacionadas aos domínios 
físico, neurológico, psiquiátrico e de lazer, de modo a detectar 
modificações nessas áreas pelos cuidadores nos últimos cinco 
anos. Os indivíduos do grupo controle responderam ao mesmo 

e 5%, de 12 a 33 anos. Ainda, 15% do total havia frequen-
tado classe especial em escola regular em algum período 
da vida escolar.

A maioria (75%) dos avaliados utilizou escolas especiais 
em alguma fase da vida. Daqueles com SD, 53% frequentaram 
esse ambiente escolar de 12 a 33 anos e 13% de 34 a 44 anos. 
Daqueles sem SD, 27% cursaram os estudos nessas instituições 
de 3 meses a 6 anos, 14% entre 7 e 12 anos, 22% de 13 a 33 anos, 
e 9% de 34 a 40 anos.

A maioria dos indivíduos com DI (64%; n=124) era inter-
ditada judicialmente. Desses, 83% tinham interdição total, sem 
diferença entre os grupos com e sem SD.

Somente 17% dos indivíduos com DI relataram vínculo com 
emprego formal. A minoria (13%) recebia Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) da Assistência Social e 25% recebia pensão ou 
aposentadoria previdenciária. Relacionamento afetivo fixo (namoro) 
foi relatado por 24% e vida sexual ativa por 6% dos entrevistados, 
desses, nenhum com SD. A maioria referiu que os indivíduos com 
DI nunca tinham consumido bebida alcóolica (76%) ou tabaco 
(92%) e que nenhum deles teria usado drogas ilícitas.

Cerca de um terço da população com DI havia frequentado escola regular em 
algum período da trajetória educacional e 15% do total havia frequentado classe 

especial em escola regular em algum período da vida escolar

questionário após assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, assim como os cuidadores das pessoas com DI. 
Foram realizadas análises dos dados encontrados, tanto de 
forma descritiva como estatística, sendo considerado como 
estatisticamente significativo o valor de 5% (p<0,05).

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Nesta pesquisa foram avaliados os questionários respondidos 
pelos cuidadores de 195 indivíduos com DI (53% homens), 
dos quais 39 com SD (20%) e 156 sem SD, com idade média de 
45,5 anos (com SD, 41,3; sem SD, 46,5 anos). O grupo controle 
foi composto por 77 pessoas (62% mulheres; idade média de 
46,8 anos) sem DI na mesma faixa etária (35 a 60 anos), sendo 
que um subgrupo era composto por 25 irmãos (68% mulheres; 
idade média 47,9 anos) dos sujeitos com DI.

Cerca de um terço (36%) da população com DI havia 
frequentado escola regular em algum período da trajetória 
educacional; 85% dos indivíduos com SD e 58% dos do 
grupo sem SD frequentaram o ensino regular de 2 a 6 anos; 
no grupo sem SD, 11% permaneceu na escola de 6 a 12 anos 

Nos indivíduos com DI, em relação aos aspectos físicos, regis-
trou-se declínio nos últimos cinco anos em: caminhar (34%); 
deglutir (24%); cansar mais facilmente (31%); saúde bucal 
(24%); alteração de peso (57%) e apetite (25%). No domínio 
neurológico/sensorial foram citadas alterações nesse período 
em: atenção (28%) memória recente (23%) e tardia (13%); fala 
(29%); compreensão (20%); raciocínio (29%); visão (28%) e 
audição (17%). Em relação aos aspectos psiquiátricos nos últi-
mos cinco anos, foram relatados surgimento de apatia (28%), 
especialmente no ambiente familiar, alterações do humor (43%),  
sintomas de transtorno obsessivo compulsivo (32%),  ansiedade 
(46%) e agressividade (21%).

A seguir descreveremos os achados em cada um dos domí-
nios analisados comparativamente ao grupo de indivíduos con-
trole da mesma faixa etária.

COMPARAÇÃO GRUPOS DEFICIÊNCIA  
INTELECTUAL E GRUPO CONTROLE
Foram referidas diferenças estatisticamente significativas 
(p<0,05) entre indivíduos com DI (com e sem SD) e controles 
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nos últimos cinco anos para os domínios: (1) físico: caminhar, 
mastigar/engolir, tomar banho, higienização após o uso do 
banheiro, cansaço excessivo, saúde bucal, alteração de peso e 
autonomia no transporte; (2) neurológico: fala e compreensão 
de frases; (3) psiquiátrico: apatia, alteração do humor, presença 
de sinais de transtorno obsessivo-compulsivo; (4) lazer: recusa 
de participação em atividades sociais em grupo.

Já em algumas áreas foi observada diferença entre os indi-
víduos controles com apenas um dos grupos de pessoas com 
DI, ou com SD (tomar medicações, atenção, sono de má qua-
lidade e sonolência diurna) ou com os que não têm SD (con-
trole urina e fezes, vestir-se, raciocínio para atividades de rotina, 
ansiedade/impulsividade e agressividade) (Tabela 1).

COMPARAÇÃO INDIVÍDUOS COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL E SUBGRUPO CONTROLE DE IRMÃOS
Hábitos de abuso (álcool, tabaco e drogas ilícitas) foram 
mais frequentes no grupo controle de irmãos (p<0,001). 
Declínio nas características físicas, neurológicas e psiquiá-
tricas, embora relatadas nos últimos 5 anos em uma parcela 
dos 198 indivíduos com DI, não foram confirmadas em todas 
as áreas como diferentes estatisticamente (p<0,05) do grupo 
controle de 25 irmãos da mesma faixa etária (35 a 60 anos). 
Comparando-se com o subgrupo controle de irmãos, houve 
apenas diferença nas seguintes áreas nos dois grupos de indi-
víduos com DI (com e sem SD): higienização após uso do 
banheiro, autonomia no transporte e sinais de transtorno 
obsessivo-compulsivo. Houve diferença em relação ao grupo 
controle de irmãos em apenas um dos grupos de indivíduos 

com DI nos seguintes fatores: caminhar, mastigar/engolir, 
cansaço e alteração de peso e apetite, sensibilidade à dor 
(SD) e ainda memória tardia, fala, visão, crises epilépticas e 
sintomas de ansiedade e impulsividade (não SD) (Tabela 2).

AVALIAÇÃO DOS GRUPOS  
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Os dois grupos de DI estudados (com e sem SD) diferiram entre 
si estaticamente (p<0,05) em relação a alguns fatores. Alterações 
de visão foram menos referidas nos pacientes sem SD e, nesse 
grupo, maior número de crises epilépticas foram relatadas nos 
últimos cinco anos. Alterações da sensibilidade à dor foram ape-
nas referidas no grupo com SD nos últimos cinco anos.

Algumas limitações deste estudo devem ser citadas, como 
o caráter de seleção provável de indivíduos com DI menos 
vulneráveis que frequentam organizações não governamen-
tais, por apresentarem condições físicas e sociais favoráveis. 
Outro fator importante é o relato dos cuidadores que, ape-
sar de ser considerado o mais próximo possível da realidade, 
contém elementos subjetivos e de difícil homogeneização.

CONCLUSÃO
Uma série de estudos em vários países registrou sinais de 
envelhecimento precoce em indivíduos com DI, principal-
mente naqueles com SD. São necessárias, no entanto, pesqui-
sas longitudinais a longo prazo que repliquem tais achados, 
identifiquem e detalhem os fatores de risco para promoção 
de prevenção de incapacidade funcional nessa população. 
O trabalho de pesquisa institucional em rede multicêntrica 

Tabela 1. Atividades relatadas com declínio nos últimos cinco anos com diferenças (p<0,05) entre pessoas com Deficiência Intelectual e controles na 
mesma faixa etária

Alterações relatadas nos domínios estudados (versus controles)

Físico Neurológico Psiquiátrico Lazer

Caminhar*

Mastigar/engolir*

Tomar banho*

Higienização após uso do 
banheiro*

Controle urina (nSD)

Controle fecal (nSD)

Cansaço excessivo*

Saúde bucal*

Alteração de peso*

Vestir-se (nSD)

Tomar medicação (SD)

Autonomia no transporte*

Atenção (SD)

Fala*

Compreensão de frases*

Sono noturno má qualidade (SD)

Sonolência diurna (SD)

Raciocínio situações rotina (nSD)

Visão (nSD)

Sensibilidade a dor (SD)

Crises epilépticas (nSD)

Apatia*

Alteração de humor*

Ansiedade/impulsividade (nSD)

TOC*

Agressividade (nSD)

Recusa de atividade 
social em grupo*

SD: síndrome de Down; nSD: não síndrome de Down; TOC: transtorno obsessivo compulsivo.
*Resultados diferentes dos controles para os dois grupos, SD e nSD.
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é fundamental, pois agrega diferentes visões assistenciais e 
permite a coleta de dados com maior poder de análise.

Neste estudo, realizado por meio de questionários respon-
didos por cuidadores de pessoas com DI com idades de 35 a 60 
anos, foi verificado maior número de alterações nos domínios 
físico, neurológico e psiquiátrico nos últimos 5 anos quando 
comparados a indivíduos controle da mesma faixa etária.

Este estudo registrou modificações na saúde na vida adulta 
e no envelhecimento da pessoa com DI na Grande São Paulo. 
Os achados apontam para a presença de processos patológi-
cos nas pessoas com DI na fase adulta de aspecto diferente da 
população sem DI que por sua vez se tornam fatores de risco 
para um envelhecimento atípico e mais precoce. Medidas de 
prevenção e suporte de saúde são necessárias a fim de se mini-
mizar o impacto individual e social do envelhecimento anor-
mal nas pessoas com DI.

Frente à necessidade de maior aprofundamento nesta temá-
tica, o Instituto APAE DE SÃO PAULO desenvolverá pesquisa 
de caráter longitudinal, com análise de modificações ocorridas 
ao longo do tempo nas pessoas com DI, a fim de avaliar aspec-
tos da saúde nesta população, que apresenta riscos de maior 
morbidade e fragilidade neste período de suas vidas.

Ao mesmo tempo, o Grupo de Estudos promoverá refle-
xões e discussões sobre a importância das moradias assistidas 
-- debate já presente em nossa sociedade e que se torna funda-
mental para melhorar a qualidade de vida de pessoas adultas 
com DI e de suas famílias – e realizará um mapeamento da pres-
tação de serviços de saúde, de assistência social  e áreas afins 
às pessoas com DI, visando ao melhor planejamento de ações 
e a definição de políticas públicas que garantam seus direitos.

Agradecimentos: Paula Strassmann, Silvia Lamas e Lilian 
Ayres (PGS/ Medical Statistics).
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Tabela 2. Atividades relatadas com declínio nos últimos cinco anos com diferenças (p<0,05) entre pessoas com Deficiência Intelectual e subgrupo 
controle de irmãos na mesma faixa etária

Alterações relatadas nos domínios estudados (versus subgrupo de controles irmãos)

Físico Neurológico Psiquiátrico

Caminhar (SD)

Mastigar/engolir (SD)

Higienização após uso do banheiro*

Cansaço excessivo (SD)

Alteração de peso (SD)

Alteração de apetite (SD)

Autonomia no transporte*

Memória tardia (nSD)

Fala (nSD)

Visão (nSD)

Sensibilidade a dor (SD)

Crises epilépticas (nSD)

Ansiedade/impulsividade (nSD)

TOC*

SD: síndrome de Down; nSD: não síndrome de Down; TOC: transtorno obsessivo compulsivo.
*Resultados diferentes dos controles para os dois grupos, SD e nSD.
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A Deficiência Intelectual (DI) é definida como um 
comprometimento significativo da função cog-
nitiva, com coeficiente intelectual (QI) abaixo 
de 70, associado a prejuízo no comportamento 

adaptativo (capacidade de funcionamento nas atividades de 
vida diária), com início antes dos 18 anos. Sua prevalência é 
de 1 a 3% na população mundial e sua frequência é maior no 
sexo masculino (CURRY et al., 1997; BATTAGLIA; CAREY, 
2003). A DI pode ocorrer de forma isolada (não sindrômica) 
ou estar associada a outros sinais e sintomas físicos (sindrô-
mica) e, em realidade, compreende um grupo extenso e hete-
rogêneo de condições com distintas etiologias, tornando-a um 
desafio diagnóstico (CURRY et al., 1997; RAUCH et al., 2006).

Entre as causas identificáveis de DI, uma etiologia gené-
tica é identificada em 17 a 40% dos casos examinados. As ano-
malias cromossômicas detectáveis por meio da citogenética 
convencional (análise do conjunto de cromossomos do indi-
víduo pelo exame de cariótipo com bandas G) são as mais fre-
quentes (8 a 16%), seguidas das síndromes de microdeleção 
(3 a 5%) e síndromes monogênicas conhecidas (3 a 9%) e, 
ainda, os rearranjos subteloméricos (2 a 8%) e erros inatos do 
metabolismo (1 a 5%). Causas ambientais, malformações do 
sistema nervoso central e condições multifatoriais (com com-
ponente genético e influência ambiental) são responsáveis por 
mais 15 a 30% dos casos (CURRY et al., 1997; BATTAGLIA; 
CAREY, 2003; RAUCH et al., 2006). No entanto, mesmo com 
o grande avanço tecnológico e o desenvolvimento de novos 
exames diagnósticos ocorridos nos últimos 30 anos, em quase 
metade dos casos de DI não é possível determinar um diag-
nóstico etiológico preciso (CURRY et al., 1997; BATTAGLIA; 
CAREY, 2003; RAUCH et al., 2006).

Ainda que, de uma forma geral, a definição etiológica não 
resulte em um tratamento específico, a definição de uma causa 
para a deficiência permite não apenas alívio para a ansiedade 
e angústia dos familiares, mas também a troca de informações 
quanto ao prognóstico e riscos de recorrência, possibilidade de 
diagnóstico pré-natal, manejo clínico direcionado e, em alguns 
casos, antecipação e monitoramento de problemas associados 
(CURRY et al., 1997; BATTAGLIA; CAREY, 2003).

Em anos recentes, avanços em tecnologia de sequen-
ciamento de nova geração (NGS) permitiram uma grande 

redução do tempo e custo necessários, em relação ao método 
Sanger tradicional, para o sequenciamento de todo o genoma 
humano, alterando de forma significativa a abordagem na 
identificação de novas mutações em condições genéticas 
de causa antes desconhecida. Uma variação dessa técnica, o 
sequenciamento do exoma, consiste no sequenciamento dire-
cionado das sequências genômicas responsáveis por codifi-
car proteínas (éxons) (BAMSHAD et al., 2011; MAJEWSKI 
et al., 2011; GILISSEN et al., 2012; KU et al., 2012).

A técnica de sequenciamento de exoma consiste inicial-
mente na coleta de uma amostra de sangue para extração do 
DNA. O DNA é fragmentado e suas sequências alvo (no caso, 
as sequências exônicas) são capturadas por outras moléculas 
que funcionam como iscas de ácido nucleico complementar e, 
em seguida, são sequenciadas (i.e., a sequência de bases nitro-
genadas que compõem o DNA — adenina, guanina, citosina 
e timina — e formam os genes passa a ser conhecida naquela 
determinada região). Com o auxílio da bioinformática, as milha-
res de sequências geradas são, então, alinhadas e comparadas 
a um genoma de referência para mapeamento das variantes 
encontradas. Cerca de 20 mil variantes são identificadas no 
processo, sendo necessário filtrá-las por meio de algoritmos 
computacionais especialmente criados para essa finalidade. 
Após essa etapa, algumas dezenas de variantes permanecem e 
podem ser analisadas individualmente pelo médico em busca 

A definição das causas da DI, 
quando possível, permite a 

troca de informações quanto ao 
prognóstico, riscos de recorrência, 

manejo clínico direcionado e,  
em alguns casos, antecipação  

de problemas associados
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de uma variante responsável pelo quadro clínico apresentado 
pelo paciente (BAMSHAD et al., 2011; MAJEWSKI et al., 
2011; GILISSEN et al., 2012; KU et al., 2012).

As regiões codificantes de proteínas representam menos 
de 2% de todo o genoma humano; contudo, mutações nes-
sas regiões são responsáveis por aproximadamente 85% das 
condições e doenças genéticas com padrão mendeliano cuja 
causa é conhecida, tornando o sequenciamento do exoma uma 
técnica com excelente custo-efetividade (MAJEWSKI et al., 
2011; GILISSEN et al., 2012; KU et al., 2012).

Essa técnica, por permitir a análise de cerca de 20 mil 
genes com relativo baixo custo em um único exame, vem 
sendo utilizada nos últimos anos não só em pesquisas para 
descoberta de novos genes associados a doenças, mas tam-
bém como uma importante e poderosa ferramenta diagnós-
tica (MAJEWSKI et al., 2011; KU et al., 2012).

O sequenciamento do exoma oferece a possibilidade de 
uma definição etiológica em pacientes nos quais outras técnicas 
de uso mais amplo, como o cariótipo e o CGH-array — outra 
metodologia de análise de cromossomos —, não identificaram 
alterações. O sequenciamento do exoma é particularmente 
eficaz para pacientes com apresentação atípica de uma deter-
minada condição ou para condições que apresentam grande 
heterogeneidade genética (i.e., alterações em genes distintos 
podem causar fenótipo semelhante) e/ou fenotípica, como 
é o caso da DI (BAMSHAD et al., 2011; MAJEWSKI et al., 
2011; HELSMOORTEL et al., 2014).

Estima-se que mutações em mais de mil genes distintos 
possam levar à DI, e ao menos seis estudos diferentes utilizaram 

1977: Demonstração da presença de 
íntros (regiões gênicas não codificantes) 
nos genes de células eucarióticas.

1865: Experiências de Gregor Mendel com 
ervilhas demonstram a transmissão da 
hereditariedade e a segregação independente 
das características hereditárias.

1869: Friedrich Miescher isola a 
“nucleína” das células (DNA).

1879–1882: Walter Flemming observa 
e descreve a separação dos cromossomos 
durante a divisão celular (mitose).

1900: Os trabalhos de Mendel são redescobertos.

1902: Archibald Garrod descreve o primeiro erro 
inato do metabolismo, alcaptonúria, e observa sua 
transmissão de acordo com as leis de Mendel.

1909: A palavra “gene” é utilizada 
pela primeira vez para descrever a 
unidade básica da hereditariedade.

1911: Thomas Morgan demonstra que os 
genes estão contidos nos cromossomos.

1944: Demonstração do DNA 
como material da hereditariedade.

1953: James Watson e Francis Crick 
descrevem a dupla-hélice do DNA.

1955: Definição do número correto 
de cromossomos na espécie 
humana (46 cromossomos).

1959: Jerome Lejeune descreve a trissomia 
do 21 como causa da síndrome de Down.

1966: O código genético é desvendado.

1975: Desenvolvimento do método 
Sanger de sequenciamento.

LINHA DO TEMPO  
DA GENÉTICA MÉDICA
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essa técnica para identificação de novos genes, encontrando 
variantes possivelmente responsáveis pela deficiência em até 
50% dos pacientes (TOPPER et al., 2011; DE LIGT et al., 
2012; RAUCH et al., 2012; SCHUURS-HOEIJMAKERS 
et al., 2013; HELSMOORTEL et al., 2014).

Diferentes abordagens são utilizadas em função da apre-
sentação clínica e do padrão de herança presumido. Para as 
formas sindrômicas de DI (associadas a outras manifesta-
ções sistêmicas) de ocorrência esporádica, o agrupamento 
de pacientes, aparentados ou não, com fenótipo semelhante 
e a procura por variantes potencialmente deletérias que este-
jam presentes em todos ou quase todos com aquele fenótipo 
e que não sejam encontradas em uma população controle já 
levou à identificação de ao menos dez condições genéticas 
de etiologia até então indefinida (BAMSHAD et al., 2011; 
MAJEWSKI et al., 2011; TOPPER et al., 2011).

Já as formas não sindrômicas de DI são, em sua maioria, 
clinicamente indistinguíveis e, portanto, o padrão de herança 
será o fator determinante da forma de abordagem; contudo, 
todas se baseiam no princípio do sequenciamento de trio (do 
paciente e ambos os pais) (TOPPER et al., 2011; DE LIGT 
et al., 2012; RAUCH et al., 2012; SCHUURS-HOEIJMAKERS 
et al., 2013; HELSMOORTEL et al., 2014). Estudos demons-
tram que mutações de ponto raras ocorrendo “de novo” (são 
novas, ou seja, não são herdadas dos pais) podem ser uma 
importante causa de DI (TOPPER et al., 2011; DE LIGT 
et al., 2012). Dessa forma, em casos de DI não sindrômica 
de forma esporádica e sem antecedente de consanguini-
dade entre os pais, procuram-se variantes que não estejam 

1983: Mapeamento do gene 
responsável pela doença de Huntington 
através de marcadores de DNA.

1983–1985: Desenvolvimento e início da 
utilização da técnica de reação em cadeia da 
polimerase (PCR) para amplificação do DNA.

1986: Criação do primeiro instrumento para 
o sequenciamento automatizado do DNA.

1990: Lançamento do Projeto Genoma Humano.

1992: Criação de um mapa genético de 
segunda geração do genoma humano.

1995: Primeiro sequenciamento completo 
do genoma de uma bactéria (H. influenzae).

1997: Detecção de variação de número de cópias 
(CNV) pela técnica de microarray pela primeira vez.

1998: Incorporação de 30 mil  
genes no mapa do genoma humano.

2003: Primeiro sequenciamento 
completo do genoma humano é concluído.

2005: Lançamento do primeiro instrumento 
comercial de sequenciamento de nova geração.

2008: Primeiro genoma individual baseado 
em sequenciamento de nova geração.

2009: Sequenciamento do exoma começa a 
ser utilizado visando identificação de novos 
genes associados a condições genéticas.

2010: Identificação do primeiro gene associado a 
doença monogênica de causa ainda desconhecida 
utilizando o sequenciamento do exoma.

2012: Início da utilização do sequenciamento 
do exoma para fins diagnósticos no Brasil.
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presentes em nenhum dos genitores e cujo efeito seja possi-
velmente deletério (TOPPER et al., 2011; DE LIGT et al., 
2012; RAUCH et al., 2012; SCHUURS-HOEIJMAKERS 
et al., 2013; HELSMOORTEL et al., 2014). De maneira dis-
tinta, quando existe consanguinidade parental, supõe-se que 
os pais sejam portadores de uma variante deletéria em hete-
rozigose — apenas uma das duas cópias de um determinado 
gene apresenta uma mutação prejudicial —, originada de um 
ancestral em comum, que esteja presente em homozigose — 
as duas cópias de um mesmo gene contêm a mutação preju-
dicial — no paciente (TOPPER et al., 2011; DE LIGT et al., 
2012; RAUCH et al., 2012; SCHUURS-HOEIJMAKERS 
et al., 2013; HELSMOORTEL et al., 2014).

Para fins diagnósticos, entretanto, o sequenciamento de 
trio (paciente e os dois pais) muitas vezes não é necessário, 
uma vez que, nesse caso, as variantes deletérias encontradas 
só podem ser atribuídas ao quadro clínico, caso ocorram 

em genes já estabelecidos como associados ao fenótipo em 
questão e, preferencialmente, se previamente descritas 
como causadoras de doença. Em função disso e conside-
rando que novos genes são continuamente identificados, é 
importante que, em casos cuja causa não pôde ser esclare-
cida pelo sequenciamento do exoma, esse seja novamente 
analisado após alguns anos (TOPPER et al., 2011).

Cada vez mais, a utilização do sequenciamento do exoma 
permitirá o reconhecimento de novos genes relacionados à DI e 
um melhor entendimento de seus mecanismos, bem como pos-
sibilitará uma redefinição de seu espectro fenotípico, trazendo 
a oportunidade de definição etiológica para muitos pacientes 
para os quais esse diagnóstico não era possível anteriormente. 
A disponibilidade de um teste que permite identificar alterações 
em um, entre milhares de genes, reduz a saga para se chegar a 
um diagnóstico e permite orientar da melhor forma possível 
a medidas de reabilitação e definição prognóstica.

Cada vez mais, a utilização do sequenciamento do exoma  
permitirá o reconhecimento de novos genes relacionados  

à DI e um melhor entendimento de seus mecanismos
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S ob a perspectiva da desigualdade, temos de olhar 
a deficiência quando pessoas são excluídas do tra-
balho ou quando permanecem em empregos mal 
pagos ou mesmo sem remuneração. Certamente, 

nem todos que estão nessa situação têm deficiência, mas 
muitos têm. O fato de estar em tal posição pode, na verdade, 
levar esse indivíduo à deficiência.

Desigualdade, educação e deficiência
Políticas inclusivas têm um papel fundamental na transição escola-trabalho

• Lisa Pfahl*

*Socióloga, professora da Universidade Humboldt, Berlim, Alemanha.

Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas ou aproxima-
damente 15% da população mundial viva com algum tipo de 
deficiência, com maior prevalência em países de baixa renda. 
Isso significa que indivíduos com deficiência compõem um 
dos maiores grupos mais pobres cronicamente excluídos do 
mundo (WHO, 2011). Em meu país, a Alemanha, o número 
de pessoas com deficiência é sistematicamente subestimado 
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deficiência devem ser discutidos, como deficiência como causa 
da desigualdade, desigualdade como causa da deficiência e 
deficiência/desigualdade como efeitos de discriminação; 
(3) como a pesquisa sobre deficiência pode aprender com a 
interdependência da desigualdade e deficiência? A meu ver, 
políticas de igualdade educacional têm um papel fundamental 
na efetivação de políticas inclusivas na Europa. Estas devem 
considerar a importância das formas de organização do cami-
nho de transição da escola-trabalho. Teorias de desigualdade 
são bastante úteis para entender essas transições.

TEORIAS DE DESIGUALDADE
Sociólogos sugerem que atributos individuais são menos impor-
tantes do que desigualdades estruturais persistentes. A pes-
quisa sociológica de desigualdade têm três modos de lidar 
com a descrição baseada nos mecanismos da posição social: 
(1) ordens sociais verticais — quem está no topo e quem está 
na base; (2) ordens horizontais — que posições são equivalen-
tes; (3) diferenças individuais em habilidade — quem é hábil 
para fazer e por quê. A seguir apresentarei uma revisão breve 
das duas principais teorias sociológicas de desigualdade e uma 
terceira, que pretendo adaptar para a pesquisa de deficiência.

As duas abordagens principais — a teoria liberal e a de 
conflito — são ferramentas analíticas de valor restrito para 
explicar desigualdade e deficiência. Teorias liberais de desi-
gualdade remetem ao tratado sobre a Riqueza das Nações, 
no qual Adam Smith descreveu como a combinação de 
autointeresse e competição poderiam levar à prosperidade 
econômica. O pressuposto básico era que os homens tinham 
diferenciais individualmente distribuídos e não somente 
contribuíam para a economia no seu próprio interesse, mas 
também de acordo com sua capacidade individual. Teorias 
liberais, portanto, tentam explicar a desigualdade como resul-
tado de diferenças individuais naturais.

pelas estatísticas, que registram somente aquelas altamente 
comprometidas. Somando-se dez milhões de pessoas com 
deficiências graves e as que se tornam deficientes pela edu-
cação e trabalho inadequados, alcança-se 15% da população. 
Essa é na verdade uma grande minoria!

De modo geral, pelo menos 5 milhões de pessoas fre-
quentam ou frequentaram uma escola especial na Alemanha. 
Metade são alunos com distúrbios de aprendizado. Isso faz 
com que 2,5 milhões de indivíduos não sejam representa-
dos nas pesquisas ou nos movimentos de deficiência. Isso 
está próximo aos dados do escritório federal da Alemanha, 
que prevê 4 milhões de desempregados a longo prazo, sendo 
metade deles estudantes de educação especial ou proceden-
tes de escolas para pessoas com distúrbios de aprendizado.

Acredito que a desigualdade seja um dos grandes temas 
de pesquisa social e educacional. Estudos sobre deficiência 
podem se beneficiar dessa longa discussão, mas para enten-
der esse tema apropriadamente é necessário contextualizá-lo 
na questão de pesquisa sobre desigualdade. Há poucas descri-
ções sobre a relação entre desigualdade e deficiência. Em geral, 
os estudos lidam quase exclusivamente com a deficiência no 
mercado de trabalho capitalista. Cito um exemplo descrito por 
Robert Drake (2001):

Para lidar primeiro com fatores econômicos, Finkelstein 
(1981) discute que muito da responsabilidade das pessoas 
com deficiência se defronta com a mudança da natureza 
do trabalho que resultou na industrialização do mundo 
ocidental. Antes da indústria pesada, pessoas com defi-
ciência desempenhavam papéis legítimos, produtivos e 
de valor em suas comunidades locais. Entretanto, como 
a produção se tornou mais mecanizada e necessitou de 
maior velocidade, essas pessoas foram gradualmente 
excluídas do trabalho porque novas ferramentas e ins-
trumentos foram construídos para equipamentos que 
podiam ser utilizados apenas por indivíduos sem défi-
cits fisiológicos significativos. Aqueles que não podiam 
trabalhar foram rapidamente separados dos que não 
trabalhariam, embora ambos os grupos tenham sido 
segregados pela sociedade regular (DRAKE, 2001).

Algumas questões importantes emergem nesse contexto: 
(1) o que é desigualdade? Várias teorias se diferenciam pelo 
modo de conceituarem exclusão, pobreza, privação, mas 
também participação e chances equalitárias. Nenhuma des-
sas teorias sistematicamente abordou o tema da deficiência; 
(2) como se pode entender a deficiência como desigualdade 
nas áreas de educação e trabalho? Diferentes significados de 

Se quisermos refletir sobre 
desigualdade e deficiência, seria 

importante considerar não 
somente conflitos na forma de 
opressão social, mas também 

conflitos sobre o conhecimento 
sobre quem é sujeito e quem não é
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Uma adaptação da teoria liberal de desigualdade realizada 
após 1945 é a pesquisa de mobilidade social. Mobilidade para 
cima e para baixo é entendida como resultado de alcances 
individuais dentro de restrições e oportunidades da estrutura 
da sociedade. A deficiência aparece como uma natureza por-
que é entendida como uma diferença acidental. Nessa con-
cepção, pobreza é somente um feito de diferença natural de 
habilidades e da falha de estruturas institucionais da socie-
dade em propiciar oportunidades para promover a mobili-
dade individual para cima. A abordagem do capital humano 
prolonga essa concepção dentro da análise do curso de vida, 
sendo que status social baixo e deficiência tendem a ser sinô-
nimos. Na teoria de desigualdade, é difícil explicar por que 
indivíduos com habilidades permanecem com status social 
baixo e por que há diferenças de grupos na mobilidade social. 
Além disso, essa abordagem não oferece opções de análise 
de mudança no processo do posicionamento social.

Teorias de conflito sobre desigualdade se baseiam na pers-
pectiva histórica da luta por direitos iguais e participação da 
riqueza na sociedade. A abordagem marxista de desigualdade 
enfatiza o acesso aos bens produtivos. Pessoas que possuem 
os bens de produção estão mais bem posicionadas do que os 
trabalhadores que têm somente seu poder de trabalho.

A teoria de conflito enfatiza como as relações sociais são 
poderosas entre capitalistas e trabalhadores, mas não consi-
dera as oportunidades desiguais entre trabalhadores que ven-
dem sua força de trabalho para o mercado. De forma similar 
às mulheres, pessoas com deficiência foram por muito tempo 
consideradas, e ainda são, inaptas para participar do mundo do 
trabalho. São vistas como sujeitos incapazes de entrar na eco-
nomia política e, portanto, têm de ficar à margem da sociedade.

O pressuposto é que, se as barreiras forem quebradas, pes-
soas com deficiência podem participar do mercado de tra-
balho. Um desmembramento dessa ideia seria que apenas o 
acesso não é suficiente para viabilizar essa participação. As pes-
soas com deficiência devem acreditar que podem participar 
e outros devem considerá-las como participantes. Se alguém 

é designado como “deficiente mental” ou com distúrbio do 
aprendizado, pode não participar, por exemplo, no mercado 
de trabalho, mesmo se as barreiras forem removidas. Se qui-
sermos refletir sobre desigualdade, teoria do conflito e defi-
ciência, seria importante considerar não somente conflitos 
na forma de opressão social, mas também conflitos sobre o 
conhecimento sobre quem é sujeito e quem não é.

Uma terceira abordagem eu chamo de teorias relacionais 
de desigualdade. Essa abordagem vai de encontro à funda-
ção da Sociologia, no início do século passado. O sociólogo 
alemão Max Weber define desigualdade por meio de opor-
tunidades diferentes de participação na sociedade. Segundo 
Weber, todos os atores, e não somente os situados em níveis 
mais inferiores, precisam se organizar para maximizar suas 
chances de participação na riqueza. Weber enfatiza que as 
pessoas devem acreditar que elas têm interesses em comum 
e lutar por eles, já que conhecimento e cultura exercem um 
papel importante na formação da desigualdade. A análise rela-
cional de deficiência estabelece categorias como intervenções 
sociais e/ou produtos de interações sociais.

DEFICIÊNCIA E DESIGUALDADE  
EDUCACIONAL/RELACIONAL
Como podemos entender deficiência como desigualdade? 
Sabemos que o sistema educacional é um ambiente de repro-
dução da desigualdade. Eu gostaria de ir adiante e dizer que 
o sistema educacional não é apenas um lugar de reprodu-
ção, mas de produção de desigualdade e deficiência. Isto se 
torna claro quando examinamos a transição escola-trabalho 
de alunos “rotulados como deficientes”. Aqui se torna claro 
que as políticas educacionais exercem um papel impor-
tante na exclusão, por meio da divisão e da classificação de 
um aluno como hábil ou não hábil no sistema educacional. 
Olhando a deficiência como causa de desigualdade pelo 
modelo médico de deficiência, observam-se deficiências 
adquiridas — e os fatores sociais que produzem as desvan-
tagens físicas — como fatos acidentais. A pobreza e suas 

O sistema educacional não é apenas um lugar de reprodução, mas de  
produção de desigualdade e deficiência. Isso se torna claro quando  

examinamos a transição escola-trabalho de alunos “rotulados como deficientes”
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consequências na saúde, entre elas a incapacidade para tra-
balhar, é um dos focos principais dessa abordagem. Ter uma 
doença crônica ou deficiência diminui a renda e a expectativa 
de vida. Seguindo o modelo médico de deficiência, pode-se 
dizer que o atendimento à saúde e às políticas públicas de 
contenção da pobreza seriam os mecanismos mais adequa-
dos para reduzir a desigualdade causada por deficiências.

Em todo o mundo existem crianças com um suporte eco-
nômico desfavorável, encontradas nas escolas especiais ou em 
programas de educação especial. Interpreto esses dados dentro 
de um modelo social de deficiência, que mostra a ação de vários 
mecanismos de busca da causalidade da deficiência. Por outro 
lado, crianças de grupos menos favorecidos economicamente 
têm maior probabilidade de apresentar problemas na escola 
do que os mais favorecidos, por causa da falta de recursos cul-
turais necessários para proporcionar uma educação adequada.

Por sua vez, professores e psicólogos escolares frequente-
mente diagnosticam deficiências em crianças de ambientes 
menos favorecidos economicamente. Pode-se dizer que déficits 
individuais relacionados à pobreza são facilmente classifica-
dos como alterações psicológicas e físicas. Em consequência, 

essas crianças são “rotuladas como deficientes” e, portanto, 
oficialmente, se tornam deficientes.

Estudantes com necessidades especiais podem se beneficiar 
do diagnóstico quando um apoio especializado é fornecido, mas 
a prática educacional consiste na verdade em separá-los dos 
outros estudantes. Em muitos países, estudantes com neces-
sidades especiais ainda são enviados para escolas especiais e 
assim são efetivamente segregados de seus pares. Alia-se a esse 
problema o rótulo que direciona o estudante a se ver como 
inapto. Rótulos como dificuldade de aprendizado e deficiência 
intelectual têm impactos negativos na autoestima das crianças 
e na motivação de aprendizado. De modo contrário à inten-
ção dos especialistas, essas crianças não acreditam em suas 
habilidades e tendem a valorizar menos suas potencialidades.

A atitude social ainda é uma barreira para inclusão na 
educação e no trabalho. Deficiência é um nome ruim nas 
sociedades modernas. Barreiras como essas não deveriam 
mais ocorrer, porque há outras alternativas para evitar que 
se considere a deficiência como um estigma.

De uma perspectiva de desigualdade, temos de olhar para 
a deficiência quando pessoas são excluídas do emprego ou são 

REVISTA DI  •  NO 7  •  2014 21



permanentemente mantidas em posições mal pagas ou mesmo 
não remuneradas. Certamente, nem todos nessa situação têm 
deficiência, mas, por estar nessa posição, uma pessoa pode na 
verdade se tornar um indivíduo com deficiência.

A medicina e a neurociência têm mostrado os efeitos dra-
máticos de circunstâncias sociais tanto no cérebro quanto no 
sistema imunológico. A plasticidade neuronal não significa 
somente que o cérebro pode se adaptar a ambientes desafia-
dores, mas também pode ser influenciado por ambientes social 
e individualmente destruidores. Portanto, a educação e o tra-
balho podem fazer com que as pessoas se tornem mais inteli-
gentes, mas também podem fazê-las menos hábeis. Não por-
que elas tenham deficiência, mas porque se tornaram pessoas 
com deficiência física e intelectual por causa das circunstâncias. 
Deficiências menores podem por sua vez se tornar mais graves.

O PAPEL DAS POLÍTICAS INCLUSIVAS NA 
TRANSIÇÃO ESCOLA-TRABALHO NA ALEMANHA
Cinco anos depois da ratificação da Convenção das Pessoas 
com Deficiência da Organização das Nações Unidas, Alemanha 
e outros países como Holanda, Bélgica, República Tcheca e 

Áustria mantiveram a segregação escolar, aumentando a difi-
culdade para os jovens com deficiência ingressarem na educa-
ção superior e no treinamento vocacional.

A Alemanha proporciona um sistema escolar com vários 
níveis, levando a diferentes faixas ocupacionais, e um dos mais 
diferenciados sistemas de educação especial no mundo. Nove 
ou mais tipos diferentes de escolas proporcionam ambientes 
de aprendizado que são, entretanto, reduzidos tanto em con-
teúdo quanto em objetivos. Estudantes são selecionados em 
escolas regulares ou escolas de necessidades especiais em uma 
idade muito precoce —   a maioria ao redor dos 10 anos —, 
logo ao fazer a transição da escola primária para a secundária. 
A vasta maioria dos estudantes aí permanece durante toda 
a formação escolar. Na Alemanha, 1 em cada 20 alunos na 
idade escolar compulsória é classificado como tendo necessi-
dades especiais. Em termos de desenvolvimento escolar, 75% 
dos alunos que saem das escolas especiais não recebem cre-
denciais escolares de nível secundário que os qualifiquem a 
ingressar em um educação pós-secundária. E por que é assim?

Organizações escolares segregadas criam sua própria reali-
dade, que isola seus representantes de avaliações externas e os 
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mantêm vinculados aos seus interesses subjetivos e objetivos, 
alheios a qualquer ameaça à sua identidade.

A construção profissional das dificuldades de aprendizado 
foca na “cura dos déficits cognitivos individuais” daqueles 
que frequentam escolas especiais. Ambientes de educação 
segregada vistos por educadores como proporcionadores de 
apoio especial por oferecer um “espaço de conforto” efeti-
vamente limitam o desempenho educacional e o desenvol-
vimento individual dos estudantes.

Além disso, a incorporação dos elementos do discurso 
científico de “defeito” físico modela a biografia desses jovens 
de tal forma que eles ficam em territórios seguros, nos quais 
há restrição e constrição de sua participação e inclusão. Não 
somente esses estudantes são liberados no mercado de traba-
lho com falta de fontes formais de conhecimento, mas também 
tendem a diminuir a própria expectativa sobre suas habilidades 
e possibilidades de participar de formas oficiais de emprego.

Desse modo, o corpo e a alma desses jovens são esculpi-
dos pela educação especial. Eles se retiram e são retirados do 
mercado de trabalho. Na Alemanha, quase 90% dos estudan-
tes que saem da escola especial frequentam um ou mais anos 
adicionais de escolarização em programas para a juventude 
com desigualdade. Como esse treinamento muitas vezes não 
qualifica os estudantes para o mercado de trabalho, quando 
deixam essas instituições eles têm idade significativamente 
maior do que os seus pares sem deficiência que ingressam no 
mercado de trabalho. Consequentemente, jovens com defi-
ciência enfrentam um alto risco de desemprego na Alemanha.

De forma marcante, o sistema de reabilitação ocupacional 
é mais um problema do que parte da solução. A infraestrutura 
de ambientes seguros e abrigados prolonga de forma proposi-
tal o território protegido da educação segregada. Nos últimos 

dez anos, o número de pessoas atendidas em ambientes abri-
gados de trabalho quase dobrou — esse fato permanece como 
um objeto de discussão pública e científica. Os alunos que 
se identificam como especiais estão em desvantagem e são 
estigmatizados assim que tentam fazer a transição da escola 
para o trabalho, mas também veem que suas chances de entrar 
em um programa vocacional completo também são drasti-
camente menores do que as dos estudantes sem deficiência. 
Mesmo que consigam o acesso ao treinamento vocacional, 
esses alunos enfrentarão muitos problemas.

Os interesses dos profissionais que trabalham em escolas 
especiais com bons recursos e ganham maiores salários do 
que a população geral de professores escolares promovem 
obstáculos para mudanças, assim como fortalecem a falta 
de vontade política para redirecionar os fundos financeiros 
e o talento profissional das escolas especiais para progra-
mas de educação inclusiva. Portanto, apesar de considerá-
veis sucessos locais, em muitas regiões da Europa escolas 
realmente inclusivas são muito raras.

Nota dos Editores: Este artigo é uma adaptação de uma conferência realizada pela autora no 4º congresso europeu da International Association for the 
Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSID) realizado em julho de 2014 em Viena, Áustria. Tradução: Laura M. F. F. Guilhoto.
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N a área da Deficiência Intelectual (DI), em que a 
intervenção não pode ser direcionada ao retorno 
a uma integridade anatômica ou capacidade fun-
cional semelhante à maioria das pessoas, como 

em outras doenças e condições de saúde, o conceito de qua-
lidade de vida (QV) representa uma medida para avaliação 
de resultados cada vez mais considerada. A fim de responder 
às necessidades de uma pessoa com DI, temos de mensurar 
inicialmente, com a melhor aproximação, a distância entre as 
expectativas individuais em diferentes aspectos da vida e os 
objetivos terapêuticos realistas.

O conceito de QV ganhou gradualmente interesse e importân-
cia entre as novas medidas de resultados centradas no indivíduo 
tanto em pesquisa quanto na prática clínica na área da deficiência. 
No momento, a QV evoluiu como importante e valiosa forma 
de medida ou ainda desfecho clínico em vários ensaios clínicos.

QUALIDADE DE VIDA:  
DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define QV como a 
percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto 
dos sistemas de cultura e valores nos quais ele vive e em rela-
ção aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
É um conceito amplo que é muito influenciado pela saúde, 
estado psicológico, nível de independência, relações sociais, 
crenças e a relação do indivíduo com o ambiente.

Uma distinção importante deve ser feita entre QV e bem-estar 
subjetivo (BES). Este último indica estados afetivos positivos e 
negativos, bem como o grau de satisfação pessoal com todos os 
aspectos da vida (DIENER, 1984; ORLEY et al., 1998), enquanto 
que QV representa a avaliação da satisfação do indivíduo em um 
aspecto da vida e a atribuição de importância a ele relacionada. 
Portanto, BES pode ser considerado como um dos elementos da 
QV, assim como o estado funcional, estado de autopercepção de 
saúde e de sua funcionalidade em seu grupo social.

Hoje em dia, a comunidade científica reconhece que a 
medida de QV deve ser baseada em um conjunto de variáveis 
quantitativas e qualitativas, incluindo aspectos subjetivos e 
objetivos. No entanto, a maioria dos estudos publicados nessa 
área diz respeito à QV relacionada à saúde. Conceitualmente, 
esta difere bastante da QV em geral, também chamada QV da 
pessoa como um todo. Qualidade de vida relacionada à saúde, 
por sua própria natureza, está intimamente associada a aspec-
tos sintomáticos e disfuncionais (por exemplo artrite, câncer, 
etc.), com o objetivo de redirecionar o modelo morfológico 
e funcional da normalidade (DE GIROLAMO et al., 2001).

Qualidade de vida geral avalia a percepção subjetiva da qua-
lidade no contexto do próprio corpo, ambiente e cultura do 

indivíduo em relação a todas as áreas de sua vida que consti-
tuem importância e valor, independentemente da presença de 
determinadas doenças ou condições existenciais. Assim, a QV 
geral pode ser descrita como uma linha de desenvolvimento 
no que se refere à vida (BERTELLI et al., 2012).

Para uma boa avaliação da QV geral precisávamos de medi-
das alternativas às de QV relacionada à saúde. Essas medidas 
poderiam ser baseadas no modelo de importância/satisfação 
(BECKER et al., 1993), capaz de compreender a complexi-
dade da QV, além de aspectos sintomáticos que a influenciam.

Atualmente, a maioria dos autores que conceitua QV geral 
defende que existem áreas comuns da vida que são impor-
tantes e de valor para todas as pessoas, tais como relações 
sociais, bem-estar material, relacionamento com a comuni-
dade e pertencimento cultural. É a relação entre a percepção 
individual da importância dada a esses aspectos da vida e da 
percepção individual de satisfação com eles que constituem 
a forma mais completa e eficaz para avaliar a QV. A avalia-
ção de QV deve ter por objetivo detectar hierarquicamente 
em cada pessoa áreas da vida que são real ou potencialmente 
consideradas importantes. Ao ajudar a aumentar a satisfação 
nessas áreas da vida, a satisfação geral em relação à vida será 
aumentada (BERTELLI et al., 2012).

Desde os anos 1990, a noção de QV tem emergido como 
uma medida essencial para a eficácia do tratamento, a percep-
ção da saúde geral dos pacientes e da qualidade dos cuidados 
de saúde (KING; HINDS, 2003). Com o número crescente 
de crianças com deficiência e doenças crônicas sendo benefi-
ciárias de planos comerciais e públicos de saúde, os profissio-
nais têm se interessado em melhorar a QV como o desfecho 
ou medida final dos seus serviços e na sua integração no pro-
cesso de tomada de decisão para o tratamento.

Uma abordagem da QV constitui uma alternativa positiva 
para o tradicional modelo médico de avaliação. Ela supera os 
critérios de normalidade e integridade morfofuncional, suge-
rindo, por sua vez, valores com base na complexidade da pes-
soa e não apenas sobre os sintomas do distúrbio que a afeta 
(BERTELLI et al., 2012).

O conceito de QV tem sido uma resposta útil às preocu-
pações manifestadas no campo da DI sobre a necessidade de 
planejamento e avaliação de serviços, sendo cada vez mais 
aplicado às situações de vida das pessoas com DI. Tais apli-
cações têm ocorrido nas áreas de política social, desenho e 
implementação de programas de suporte, intervenções mais 
específicas para indivíduos e grupos, e os resultados são utili-
zados na avaliação dos serviços.

Além disso, em um quadro de direitos de pessoas com DI 
surge a necessidade de serviços acessíveis e apropriados, baseados 
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em evidências que lhes permitam alcançar objetivos pessoais e 
desfrutar de uma QV igual ao das pessoas que não têm deficiên-
cia. Há uma urgência premente de serviços mais consistentes e 
eficientes, que facilitem resultados positivos nessa área.

Neste sentido, o conceito de QV apoia a igualdade entre as 
pessoas, que se reflete em conceitos como autodeterminação, 
emancipação, inclusão e empoderamento. Qualidade de vida, 
portanto, pode ser usada como um modelo de saúde integral 
e multidimensional da pessoa com DI. Permite uma aborda-
gem multidisciplinar para identificar as necessidades e dese-
jos e ainda o planejamento de intervenções da forma mais útil 
dando uma sensação de referência e orientação do ponto de 
vista individual, com foco na pessoa e no ambiente do indiví-
duo. Qualidade de vida é um construto social que é medido 
pelo que são considerados seus indicadores mais adequados. 
A mensuração de QV em DI reflete uma variedade de indica-
dores, muitas vezes agrupados em domínios da vida.

Por esses motivos, o campo de DI é hoje fortemente influen-
ciado pelo paradigma da QV, a partir de uma perspectiva de 
pesquisa, baseada na prática, e orientada por políticas públicas. 
Um modelo de QV também é útil para a compreensão do 
impacto dos indivíduos com DI na QV de membros das suas 
famílias. Por outro lado, os resultados do estudo da QV indi-
viduais têm mostrado que também a QV dos membros da 
família, incluindo uma pessoa com DI, produziria indicações 
interessantes para a melhoria do ambiente de vida da própria 
pessoa com DI. Embora a nível internacional a qualidade de 
vida familiar (QVF) seja cada vez mais considerada como um 
campo importante de pesquisa, o número de estudos sobre 
esse tema ainda é bastante limitado, especialmente se compara-
dos com a literatura substancial que investiga a QV individual.

Considerando a família como um todo, cada pessoa é parte 
de uma família e, portanto, tem um efeito sobre ela e também 
é influenciada por ela. Isso é importante para todas as famílias, 
mas especialmente para aquelas em que um integrante apresenta 
algum tipo de deficiência. A abordagem da QVF, considerada 
em uma perspectiva holística, examina várias áreas da vida e a 
possível influência da deficiência sobre as relações familiares, 
estilos de vida, apoio de serviços e outras pessoas. Famílias 
que funcionam bem e têm um bom suporte de QV são um 
recurso social e apoiam a comunidade (ISAACS et al., 2007).

QUALIDADE DE VIDA FAMILIAR:  
DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Em 2010, Zuna et al. (2010), ampliando a definição de 
QVF, afirmaram que essa é “um sentimento dinâmico de 
bem-estar da família, coletiva e subjetivamente definida e 
informada por seus membros, em que as necessidades de 
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nível individual e familiar interagem”. Em poucas palavras, 
a característica mais marcante do conceito de QVF é sua 
ênfase na análise das percepções e da dinâmica da unidade 
familiar como um todo.

Os autores observam que o conceito de QVF é fundamen-
talmente explicado pelas contribuições da teoria ecológica e 
de sistemas (MANNAN et al., 2006). A teoria ecológica pos-
tula que o funcionamento final dos indivíduos depende de sua 
interação com o ambiente que os afeta, as situações de que 
participam diretamente e as relações com outros indivíduos 
(BROFENBRENNER, 1979). Esse conceito de desenvol-
vimento concede à família um papel fundamental na orien-
tação e desenvolvimento de seus integrantes (BALCELLS-
BALCELLS et al., 2011).

Zuna et al. (2010) também apontam que os fatores que deter-
minam a QVF estão relacionados com a família como uma uni-
dade (características e dinâmicas da família); os indivíduos que a 
compõem (características e crenças de cada integrante); desem-
penho (serviços, suporte e práticas); e o sistema em que a família 
está envolvida (políticas públicas e programas institucionais).

As novas políticas de saúde estão promovendo a desinstitu-
cionalização progressiva dos indivíduos com DI e a confiança 
em membros da família desempenha um papel central em aju-
dá-los na tomada de decisões e, geralmente, exige deles maior 
participação sobre o tratamento. Ao mesmo tempo, a família 
é fundamental para garantir uma boa QV na relação com a DI 
e pode afetá-la positiva ou negativamente.

A QV individual e a QVF são baseadas em princípios seme-
lhantes, mas enquanto a primeira se refere especificamente ao 
indivíduo, a QVF se refere, de forma mais ampla, ao sistema 
familiar considerado como uma unidade. As duas áreas — a 
QV individual e QVF — embora diferentes em alguns aspec-
tos, são fortemente inter-relacionadas e se influenciam mutua-
mente. A família é o ponto de encontro dessas duas dimensões.

Assim, a detecção de determinadas áreas problemáticas e 
o reconhecimento das expectativas das famílias pode permi-
tir a identificação de necessidades específicas, com o objetivo 
de favorecer áreas de maior interesse e satisfação potencial 
para melhorar e desenvolver estratégias eficazes para o apoio 
(BERTELLI et al., 2012).
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que lhes permitam alcançar objetivos pessoais e desfrutar de uma qualidade 
de vida igual ao das pessoas que não têm deficiência
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A tualmente, a investigação científica sobre a qua-
lidade de vida familiar (QVF) se concentra em 
três áreas principais: (1) conceitualização e 
desenvolvimento de teoria; (2) desenvolvimento 

e modificação de instrumentos de medição; e (3) análise dos 
impactos potenciais de apoios e serviços na melhoria dos resul-
tados da QVF. Existem cinco instrumentos mais utilizados para 
avaliar QVF: Quality of Life Questionnaire (BOWMAN, 2001); 
Family Quality of Life Survey, FQOLS-2006 (BROWN et al., 2006); 
The Beach Center Family Quality of Life Scale (BEACH CENTER 
ON DISABILITY, 2006); Family Quality of Life Questionnaire 
for Young Children with Special Needs (TANG et al., 2005); e The 
Latin American Quality of Life Scale (AZNAR; CASTAÑON, 
2005), cada um com suas limitações e pontos fortes.

O Centro de Pesquisa e Ambulatórios (CREA) da 
Misericordia de Florença, Itália, colabora há muitos anos com a 
Unidade de Pesquisa sobre Qualidade de Vida da Universidade 
de Toronto, no Canadá, dirigido pelo Professor Ivan Brown. 
A equipe canadense e pesquisadores internacionais desenvolve-
ram a escala Family Quality of Life Survey – FQOLS-2006 (em 
português, Pesquisa de QVF) por meio da coleta de sugestões e 
recomendações das partes interessadas internacionais (ISAACS 
et al., 2007). Enquanto isso, outros pesquisadores desenvolve-
ram a escala Beach Center Family Quality of Life (em português, 
QVF do Beach Center), como resultado de uma extensa investi-
gação qualitativa, além de três testes de campo sobre a satisfação 
das famílias com alguns aspectos da QVF (PARK et al., 2003; 
SUMMERS et al., 2005; HOFFMAN et al., 2006). Essas esca-
las foram traduzidas em diversas línguas e amplamente utiliza-
das em vários países. O quarto instrumento, The Family Quality 
of Life Questionnaire for Young Children with Special Needs (em 
português, Questionário de QVF para crianças pequenas com 
necessidades especiais), de Taiwan, utiliza domínios das duas 
escalas citadas anteriormente para sua fundamentação concei-
tual (TANG et al., 2005). O último instrumento é a escala The 
Latin American Quality of Life, desenvolvida por pesquisadores 
argentinos, traduzida para o inglês e amplamente utilizada em 
países latinos (AZNAR; CASTAÑÓN, 2005).

PROJETO INTERNACIONAL DE  
QUALIDADE DE VIDA DA FAMÍLIA
O CREA participa de projeto internacional de Qualidade de Vida 
da Família, cujo objetivo é analisar a QV das famílias que têm 
um ou mais membros com DI ou déficit do desenvolvimento. 
É uma forma de abordar o grau em que a QV familiar é agradável, 
significativa e apoiada pelos tipos de recursos que são importan-
tes para os membros da família, bem como as lutas enfrentadas 
por elas. O projeto foi iniciado em 1997 por pesquisadores da 

Austrália, Canadá e Israel, atualmente reúne representantes de 
20 países e é liderado por pesquisadores das fundações Surrey 
Place Centre e MukiBaum Treatment Centres e por professores 
das universidades de Toronto e de Victoria, todas do Canadá.

O objetivo deste trabalho é fornecer uma descrição de QVF 
intercultural, incluindo as pessoas com DI, baseando-se em um 
novo instrumento de avaliação, o FQOLS-2006.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida pelo CREA em colaboração com a 
Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social 
(FENACERCI) de Portugal, com dois grupos de membros 
das famílias, incluindo as pessoas com DI que foram consecu-
tivamente recrutadas para ser administrado o questionário de 
FQOLS-2006. O primeiro grupo, de 96 famílias, foi recrutado 
na Itália entre as famílias que frequentam os serviços residen-
ciais e clínicos da Fondazione San Sebastiano della Misericordia 
di Firenze, enquanto o segundo grupo, de 73 famílias, foi recru-
tado em Portugal entre as famílias usuárias dos serviços CERCI. 
A FENACERCI é uma federação que representa 53 coopera-
tivas sociais independentes (CERCI) que prestam serviços 
para pessoas com DI, como programas de reabilitação, cuida-
dos residenciais, treinamento e projetos de inclusão social e 
de trabalho, em todo o território português.

O FQOLS-2006 foi traduzido e adaptado para o português 
europeu por meio de três revisões de profissionais do CREA e 
FENACERCI. A última adaptação foi submetida ao autor da 
versão original para revisão. A versão em português europeu foi 
nomeada Instrumento de Avaliação da QV da Família (IAQF). 
Depois, psicólogos do CREA organizaram dois dias de reuniões 
nas cidades portuguesas de Lisboa e Espinho para apresentar 
o projeto e o instrumento e treinar os profissionais da CERCI 
(psicólogos e educadores) para a aplicação do IAQF às famí-
lias. Todos os participantes preencheram o IAQF pessoalmente, 
com a ajuda de profissionais portugueses devidamente treina-
dos. Os profissionais aplicaram então o IAQF a uma amostra de 
famílias que fre quentam os serviços da rede CERCI.

O objetivo do projeto era avaliar a QVF dos usuários CERCI em 
todo o país e validar a versão em português europeu do FQOLS-
2006. Cinco unidades CERCI do centro e norte de Portugal parti-
ciparam da primeira etapa do projeto de dados. O mesmo estudo 
foi realizado pela primeira vez na Itália e ainda está em curso como 
uma pesquisa multicêntrica coordenada pelo CREA.

O FQOLS-2006 foi traduzido para o italiano por pesqui-
sadores do CREA por meio de três revisões, e a última foi sub-
metida ao autor da versão original. A versão italiana, chamada 
Strumento di Indagine della vita della Qualitá della Famiglia 
(SIQF), foi então adotada por profissionais que trabalham na 
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Fondazione San Sebastiano e outros dois prestadores de ser-
viços privados para pessoas com DI. Os profissionais foram 
treinados para a administração do SIQF por meio de vários 
treinamentos realizados por psicólogos do CREA.

A Fondazione San Sebastiano e organizações não gover-
namentais fazem parte da antiga Fraternidade Misericordia di 
Firenze. A Fondazione San Sebastiano foi criada para gerir centros 
dia e clínicas dedicadas ao cuidado, tratamento, reabilitação e 
inclusão da pessoa com DI ou diagnóstico duplo (DI mais um 
transtorno psiquiátrico). A versão italiana do FQOLS-2006, 
chamada SIQF, foi então aplicada a uma amostra de famílias 
de três prestadores de serviço.

Os resultados preliminares dos estudos coordenados pelo 
CREA permitem fazer alguns confrontos e reflexões sobre QVF 
em dois países diferentes.

O modelo teórico do FQOLS-2006 é baseado na relação 
entre a importância atribuída a diferentes áreas da vida con-
sideradas semelhantes para todas as pessoas e a percepção de 
satisfação do indivíduo nestas áreas (BECKER et al., 1993; 
EMERSON et al., 2004). Atualmente, esse procedimento é o 
mais eficaz e abrangente para avaliar a QV.

A abordagem da relação importância/satisfação presume 
que a insatisfação relacionada a uma área da vida à qual a pes-
soa confere importância limitada não pode afetar muito o nível 
de percepção da QV, bem como melhorias nas áreas de impor-
tância secundária podem ter pouco impacto sobre a melhoria 
da QV. Por sua vez, melhorias em áreas que são consideradas 
relevantes podem aumentar significativamente a QV percebida.

A avaliação da QV deve, portanto, procurar identificar 
em cada pessoa uma hierarquia de áreas da vida que são 
atualmente ou potencialmente consideradas importantes. 
Ajudando a aumentar a satisfação nessas áreas, por meio de 
ações específicas, a satisfação geral com a vida será aumen-
tada (BERTELLI et al., 2012).

O FQOLS-2006 se destina a duas utilizações. Primeiro, 
ela pode ser útil para os profissionais de serviço e membros da 
família como parte de uma avaliação global das necessidades 
de apoio e concepção de programas. Em segundo lugar, pode 
ser utilizada como um instrumento para descrever e medir 
a QVF, dentro das limitações de sua conceituação, para fins 
de pesquisa ou avaliação.

O FQOLS-2006 analisa aspectos da vida familiar que podem 
ser considerados críticos, baseados em pesquisas práticas ante-
riores. O FQOLS-2006 tem várias partes. A primeira apresenta 
os membros da família de pessoa com DI que estão intimamente 
envolvidas nos assuntos do dia-a-dia de seu grupo familiar. Os 
membros da família podem ser ligados pelo sangue ou por 
uma estreita relação pessoal. As nove áreas a seguir abordam 

aspectos específicos da vida familiar: (1) saúde; (2) bem-estar 
financeiro; (3) relacionamentos familiares; (4) apoio de outros; 
(5) apoio de serviços; (6) influência de valores; (7) modo de 
vida; (8) lazer e recreação; e (9) integração com a comunidade. 
Cada uma dessas nove partes tem duas seções. A seção A contém 
questões que reúnem algumas informações gerais e fornecem 
o contexto. A seção B contém perguntas relacionadas com seis 
conceitos-chave: (1) importância; (2) oportunidades; (3) ini-
ciativa; (4) realização das famílias em uma determinada área de 
vida; (5) estabilidade; e (6) satisfação. A parte final da FQOLS-
2006 pede impressões gerais de QVF.

RESULTADOS
O estudo realizado na Itália, em uma amostra composta por 
96 famílias de pessoas com DI, apresentou os seguintes resulta-
dos (Tabela 1). A amostra foi composta de 59 mães, 19 pais, 
10 irmãos e 9 outros parentes de pessoas com DI. A idade 
média da amostra foi de 60,6 anos (±12,72).

A análise dos escores médios obtidos a partir da amostra de 
membros da família revelou que as áreas em que as famílias alcan-
çaram menores escores médios de QV foram: apoio de outros 
(2,01), suporte de serviços (2,63) e integração com a comunidade 
(2,08), indicando um descontentamento geral com o suporte 
externo recebido pela família. Ao contrário, os maiores escores 
médios foram detectados nas áreas: relacionamentos familiares 
(3,89), seguido por valores (3,53) e saúde da família (3,51).

As dimensões em que as famílias apresentaram escores 
mais elevados foram: importância (4,08) e satisfação (3,25), 
enquanto que pontuações menores surgiram de estabilidade 
(2,91) e oportunidade (3,01). As pontuações da versão ita-
liana (SIQF) estão resumidas na Tabela 1.

O estudo realizado em Portugal mostrou os seguintes resul-
tados. A amostra foi composta de 73 famílias de pessoas com 
DI que eram usuários de serviços CERCI e incluía 49 mães, 
11 pais, 11 irmãos e 2 outros parentes. Os entrevistados tinham 
idade média de 57,36 anos (± 12,44).

Em relação às propriedades psicométricas, a versão por-
tuguesa (IAQF) mostrou boa consistência interna (alfa de 
Chronbach 0,89). A análise dos escores médios obtidos a partir 
da amostra em português indica que as famílias percebem um 
baixo nível de QV nas áreas de bem-estar financeiro, apoio de 
outras pessoas, lazer e recreação, enquanto que um maior nível 
de QV foi percebida nas áreas de relacionamento familiar e de 
influência de valores. Quanto à dimensão, as maiores pontua-
ções foram alcançadas em importância, satisfação e iniciativa, 
enquanto que estabilidade, oportunidades e realização apre-
sentaram os menores escores. As pontuações da versão por-
tuguesa do IAQF estão resumidas na Tabela 2.
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DISCUSSÃO
Os escores médios relativamente altos por áreas e dimensões 
de ambas as amostras sugerem que as famílias participantes 
consideram sua QV como moderada na amostra em italiano 
e média na amostra em português. No entanto, os desvios 
padrão das duas amostras sugerem uma variação considerável 
nas pontuações individuais, que induzem a não superestimar 
esses resultados preliminares.

Comparando-se as áreas de escores médios, pode-se con-
cluir que as áreas descritas como internas à família foram alta-
mente positivas em termos de QVF, em comparação com as 
áreas externas, especialmente pelas famílias italianas. Na ver-
dade, as duas amostras mostraram que a pontuação mais alta 
da relação importância/satisfação era registrada na área de rela-
cionamentos familiares, seguido pela área influência de valores.

A área de relacionamentos familiares mostra pontuações 
mais altas em todas as cinco dimensões nas amostras italiana e 
portuguesa, sendo considerada a segunda área mais importante, 
depois de saúde da família, e a primeira mais satisfatória nos 
dos países. Altas pontuações nas áreas de realização, oportuni-
dades e iniciativa indicam que as famílias criam ativamente as 

oportunidades de conhecer os parentes para manter um bom 
relacionamento entre os membros.

Os cuidadores que relataram um membro da família que 
frequentemente desfruta de companhia um do outro, indo a 
lugares juntos e ajudando a resolver problemas da família, con-
fiam uns nos outros e têm um sentimento de pertencimento, 
geralmente com valores semelhantes, como confirmado pelos 
escores da área de influência de valores.

Os altos escores obtidos na área de relacionamento familiar 
nas duas amostras indicam que esta área mais contribui para 
QVF, tanto nas famílias portuguesas quanto nas italianas. Foi 
salientado que as famílias apresentam muitas dificuldades liga-
das à presença de um integrante com DI, e isso pode levar pais 
e irmãos a unirem esforços e apoio emocional, permitindo-
lhes dar e receber apoio emocional e prático (BAUM, 2008).

A área que apresentou a segunda maior pontuação da rela-
ção importância/satisfação nas duas amostras foi importância de 
valores, com média de pontuações alta em todas as dimensões. 
Esses resultados podem indicar a vontade de ter uma forte coesão 
interna da família, por meio da manutenção de valores comuns 
que servem como guia para todos seus membros em momentos de 

Tabela 1. Amostra italiana

Domínios QVF
Dimensões QVF - Itália

Importância Oportunidades Iniciativa Realização Estabilidade Satisfação

Saúde 4,87 (0,4) 3,15 (0,9) 3,44 (1,0) 3,49 (0,9) 2,77 (0,7) 3,35 (0,8)

Bem-estar financceiro 3,96 (0,7) 2,42 (0,9) 3,43 (1,3) 3,40 (0,9) 2,85 (0,6) 3,35 (0,7)

Relacionamentos familiares 4,66 (0,6) 3,53 (1,2) 4,08 (0,7) 4,14 (0,7) 3,14 (0,6) 3,78 (0,9) 

Apoio de outros 3,19 (1,3) 2,18 (0,9) 2,61 (1,2) 2,07 (1,0) 2,89 (0,6) 2,73 (0,9) 

Apoio de serviços 4,65 (0,6) 2,60 (1,0) 3,55 (1,1) 2,72 (1,1) 2,64 (0,9) 3,15 (1,02) 

Valores 4,19 (0,8) 3,25 (1,04) 3,48 (0,9) 3,75 (0,9) 3,04 (0,4) 3,45 (0,9) 

Estilo de vida 3,75 (1,4) 2,95 (1,4) 3,13 (1,6) 3,32 (1,4) 2,86 (1,2) 3,13 (1,3) 

Lazer 3,67 (0,9) 3,02 (1,01) 3,04 (1,1) 3,19 (0,9) 2,93 (0,6) 3,15 (0,8) 

Comunidade 3,75 (0,9) 3,11 (0,9) 3,15 (1,1) 2,05 (1,03) 3,08 (0,5) 3,15 (0,8) 

QVF: qualidade de vida familiar; n = 96. A classificação de cada dimensão varia de 1 a 5. Em negrito estão os domínios que obtiveram maiores escores 
médios. Os números entre parênteses indicam o desvio padrão das amostras analisadas.

Tabela 2. Amostra portuguesa

Domínios QVF
Dimensões QVF - Portugal

Importância Oportunidades Iniciativa Realização Estabilidade Satisfação

Saúde 4,94 (0,3) 3,04 (0,7) 3,21 (0,9) 3,06 (0,6) 2,76 (0,6) 3,15 (0,8)

Bem-estar financceiro 4,56 (0,6) 2,45 (0,8) 3,81 (0,9) 2,78 (0,8) 2,44 (0,6) 2,55 (0,9)

Relacionamentos familiares 4,59 (0,6) 3,93 (0,8) 3,86 (0,8) 3,94 (0,8) 3,07 (0,3) 3,94 (0,9)

Apoio de outros 3,79 (0,3) 2,58 (0,9) 2,47 (1,1) 2,37 (0,9) 2,97 (0,4) 2,90 (0,9)

Apoio de serviços 4,68 (0,5) 3,15 (0,8) 3,42 (0,9) 3,08 (0,8) 2,90 (0,6) 3,46 (1,0)

Valores 3,95 (0,3) 3,36 (0,8) 3,43 (0,9) 3,5 (0,8) 3,04 (0,3) 3,8 (0,7)

Estilo de vida 2,84 (1,4) 2,14 (0,9) 3,03 (1,3) 2,76 (1,3) 2,25 (1,2) 3,29 (0,7)

Lazer 4,32 (0,6) 3,05 (0,8) 3,08 (0,9) 2,91 (0,9) 2,94 (2,9) 3,12 (1,0)

Comunidade 3,79 (0,9) 3,07 (0,9) 2,98 (0,8) 2,94 (0,9) 3,03 (0,3) 3,37 (0,8)

QVF: qualidade de vida familiar; n = 96. A classificação de cada dimensão varia de 1 a 5. Em negrito estão os domínios que obtiveram maiores escores 
médios. Os números entre parênteses indicam o desvio padrão das amostras analisadas.
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dificuldade. Relacionamento familiar e valores são, portanto, fontes 
importantes de qualidade, que parecem ser as principais fontes de 
apoio em que a família pode confiar; esse recurso parece ser mais 
comum em famílias do sul da Europa (LYBERAKI et al., 2005).

As áreas com menores escores médios de QV parecem dife-
rir nos dois países: enquanto que apoio de outros recebeu as 
notas mais baixas na amostra italiana, sendo a segunda com 
valor mais baixo em Portugal, bem-estar financeiro pareceu 
ser a área mais problemática na QVF das famílias portuguesas.

Suporte de outros foi classificada como a área menos impor-
tante pela amostra italiana, obtendo as pontuações mais baixas, 
mesmo nas outras cinco dimensões; o grau de satisfação por essa 
área é a mais baixa de todas. Os baixos escores na dimensão impor-
tância podem indicar uma tendência de famílias italianas em con-
tar apenas com os recursos próprios para cuidar das necessidades 
de todos os seus membros. Como surgiu a partir da parte descri-
tiva da secção A, muitas famílias renunciam ajuda pela experiên-
cia do passado ou porque sentem dificuldades e constrangimento 
em pedir apoio. Da mesma forma que as famílias italianas partici-
pantes, as portuguesas expressaram o sentimento de rejeição por 
outros quando haviam sido deixados sozinhos para lidar com os 
problemas de ter um membro com DI.

Muitas famílias que não estavam satisfeitas com o apoio 
obtido por outras pessoas relataram uma socialização fami-
liar comprometida com a comunidade e falta de atividades 
de lazer, em consequência de problemas relacionados à baixa 
mobilidade ou comportamentos problemáticos do membro 
com o DI e à falta de identificação de atividades adequadas 
oferecidas pela comunidade.

Como esperado, os cuidadores que, na área de recreação e 
lazer, indicaram que sua vida pessoal e social fora da família era 
menos intensa do que gostariam, geralmente relataram menor 
satisfação com o apoio de outras pessoas.

A área com menor QV média na amostra em português foi 
bem-estar financeiro, que apresentou valores baixos em todas 
as cinco dimensões. A pontuação da área de iniciativa revela 
algum grau de esforço para encontrar formas de melhorar a 
situação econômica da família, mesmo que a baixa pontuação 

em oportunidades pareça indicar dificuldades em melhorá-la 
concretamente. Coerentemente com a explicação dos entre-
vistados na secção A, esse resultado está relacionado com a 
falta de políticas de apoio financeiro do governo para famílias 
de pessoas com DI, o que implica que a maior parte da renda 
familiar é gasta em medicamentos e cuidados com o membro 
com DI, deixando poucos recursos para outras coisas, como 
lazer e férias. Os participantes relataram também a pesada tri-
butação dos rendimentos e a perda de postos de trabalho em 
consequência da crise financeira que está afetando o país.

A área de bem-estar financeiro apresentou os escores mais ele-
vados de satisfação na Itália e na pontuação média de realização 
em relação a Portugal, com muitas famílias com algum tipo de 
apoio econômico concedido pelos serviços sociais. O resultado 
que parece mais diferir nas duas amostras é o que se refere ao apoio 
de serviços relacionados à deficiência: enquanto essa área surgiu 
como a terceira área com valores mais elevados de QV na amos-
tra em português, na versão italiana apresentou os escores médios 
mais baixos, sendo a segunda pior área após a suporte por outros.

Os participantes portugueses afirmaram estar bastante satis-
feitos com o apoio recebido por parte dos serviços relacionados 
à deficiência, com escores médios de realização, que mostram 
que as famílias estão bastante satisfeitas com os serviços e sua 
realização em obter o apoio de que necessitam.

Famílias buscam ativamente oportunidades para tirar proveito 
dos muitos serviços oferecidos pelas instituições relacionadas 
com a deficiência, conforme indicado a partir dos bons resulta-
dos nas áreas de iniciativa e oportunidades. Essa área aponta para 
um resultado positivo, ilustrando que a prestação de serviços em 
Portugal é percebida como muito bem desenvolvida e organizada.

A mesma área foi uma das mais baixas mostradas pela amos-
tra italiana em termos de satisfação e realização, mas também 
em oportunidades. A área apresenta altos escores de iniciativa, 
indicando que as famílias participam ativamente para aprovei-
tar as oportunidades de apoio disponíveis, apesar da falta de 
oportunidades de apoio específico, como mostrado pela baixa 
pontuação da dimensão oportunidade. Isso pode indicar uma 
falta de serviços dedicados e específicos para pessoas com DI.

Apesar dos avanços, ainda há uma série de limitações aos serviços para 
pessoas com DI na Itália que deixam as necessidades das pessoas com DI 
e suas famílias frequentemente não atendidas; os serviços são bastante 

heterogêneos, com recursos distribuídos de forma diferente
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Apesar dos últimos avanços, ainda há uma série de limita-
ções aos serviços para pessoas com DI na Itália, que deixam as 
necessidades dessas pessoas e de suas famílias frequentemente 
não atendidas; os serviços são bastante heterogêneos, com recur-
sos distribuídos de forma diferente, sendo que as necessidades 
físicas e mentais muitas vezes não são avaliadas devido à falta 
de formação profissional específica em DI, e as famílias ainda 
dependem sobretudo de organizações sem fins lucrativos.

Os resultados são consistentes com comparações prévias 
de QVF entre diferentes culturas (BROWN, 2010); como 
em outros países, maiores pontuações de área foram aque-
les dos relacionamentos familiares e influência de valores, 
enquanto que pontuações mais baixas foram registradas na 
área de bem-estar financeiro. A dimensão importância foi a 
que apresentou valores mais altos nas duas amostras. A atri-
buição de pontuações mais altas para a dimensão importância 
em todas as áreas do instrumento é consistente com os resul-
tados de estudos anteriores (BROWN, 2010), o que parece 
confirmar que as áreas incluídas no FQOLS-2006 têm um 
alto valor de confiabilidade em diferentes culturas.

A avaliação desse instrumento e o feedback geral dos partici-
pantes do estudo indicam que a abordagem QVF é útil para avaliar 
os problemas de DI em termos de comportamentos e necessida-
des familiares, e como medida de desfecho para avaliar e melho-
rar a eficácia das estratégias de cuidados a partir da perspectiva da 

família. A abordagem QVF representa um esforço para mobilizar 
e valorizar os recursos que podem ajudar a família, incluindo uma 
pessoa com DI, para embarcar ou continuar em um projeto de 
vida de desenvolvimento de competências para a vida e prazer.

CONCLUSÃO
De forma consistente com estudos prévios realizados com QVF 
comparativa interculturais (BROWN, 2010), nossos resultados 
sugerem que as famílias de pessoas com DI de Itália e Portugal 
percebem sua QVF de uma forma bastante semelhante e que 
as áreas incluídas no FQOLS-2006 apresentam um valor de 
confiabilidade alto em diferentes culturas.

Nas duas amostras, o item apoio de outras pessoas foi uma das 
áreas com valores mais baixos, e alguma discordância foi encon-
trada para as outras áreas, apoio de serviços à deficiência e interação 
com a comunidade para a amostra italiana, e bem-estar financeiro 
e lazer-recreação para a amostra em português.

A maior concordância foi encontrada para maiores pontua-
ções, ou seja, relacionamento da família e influência de valo-
res nos dois grupos. A amostra italiana também foi classificada 
com escore muito alto em saúde da família.

A reunião de dados e o conhecimento sobre QVF em dife-
rentes países europeus pode ajudar a valorizar a utilização 
desta abordagem e fornecer aos políticos indicação útil sobre 
sua implicação positiva.
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A tualmente, as tecnologias da informação e de 
comunicação estão cada vez mais presentes em 
nossas vidas, impactando diversos aspectos da 
sociedade e transferindo muitas atividades e servi-

ços para o mundo virtual (BATTISTELLA, 2013). Entretanto, 
apesar de hoje muitos desfrutarem da era digital, grande parte 
das populações com deficiência têm acesso restrito a ferra-
mentas digitais e conteúdos online, ficando assim à margem 
da vida contemporânea.

Dentro da metodologia do Emprego Apoiado, o apoio tec-
nológico é reconhecido como um poderoso instrumento para 
promover mudanças na qualificação e inclusão social de pes-
soas com Deficiência Intelectual (DI) (BETTI, 2014). Se, por 
um lado, ainda há pouco hábito em utilizar dispositivos com 
tela sensível ao toque, como os tablets, para a educação dessas 
pessoas, por outro lado, esse tipo de dispositivo, à medida que 
promove uma experiência sensorial e utiliza diferentes recursos 
multimídia, pode ajudar a estimular e trabalhar diversos senti-
dos —visão, audição, tato — enriquecendo a experiência do 
aluno com deficiência (FALCÃO, 2007). Devido às suas difi-
culdades gerais em memória, atenção, raciocínio lógico, pen-
samento abstrato e aspectos comportamentais, pessoas com 
DI podem ser muito beneficiadas por dispositivos capazes de 
simular a interação através de objetos do cotidiano.

Neste artigo, apresentamos um projeto-piloto sobre a utiliza-
ção de apoios tecnológicos como ferramenta complementar de 
treinamento vocacional e inclusão social para pessoas com DI.

METODOLOGIA
Este trabalho é parte de um estudo mais amplo sobre o papel da 
tecnologia na melhoria da formação profissional acessível. Em 
particular, estamos interessados   em entender como as pessoas 
com DI podem utilizar Cursos Online Abertos e Massivos — do 
inglês Massive Open Online Courses (MOOCs) — para aprender 
e desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho. Tais cursos, 
nos quais o aluno tem acesso a um conjunto de vídeos e exer-
cícios explicativos a respeito de um conteúdo específico, têm 
demonstrado um grande sucesso pelo mundo e vêm cada vez 
mais ganhando popularidade também entre estudantes brasileiros.

Nossa abordagem integra diferentes aspectos da interação 
entre as pessoas e o computador, por exemplo, a análise de 
requisitos, a observação e a avaliação da experiência do usuá-
rio. Potenciais usuários foram envolvidos desde o início desse 
processo, começando com grupos focais e entrevistas, levando 
à observação de uma aula tradicional de formação profissio-
nal para pessoas com DI e, posteriormente, à avaliação de uma 
plataforma MOOC como uma forma de complementar o pro-
cesso de aprendizagem tradicional em sala de aula.

A APAE DE SÃO PAULO e o Laboratório de Pesquisas da 
IBM no Brasil têm colaborado intensamente nesse projeto há 
alguns meses. Começando em fevereiro de 2014, as equipes 
das duas instituições promoveram uma série de grupos focais 
para discutir o processo de qualificação profissional e inclusão 
de pessoas com DI no mercado de trabalho. Em maio de 2014, 
pesquisadores da IBM acompanharam uma aula do programa 
de Emprego Apoiado na APAE DE SÃO PAULO. O programa 
busca auxiliar e assessorar empresas privadas a cumprir a lei de 
cotas e também ajudar pessoas com DI a obter e manter um 
emprego remunerado por meio de treinamento, capacitação e 
captação de oportunidades. O trabalho conjunto entre as duas 
instituições nos possibilitou fazer um levantamento preliminar 
dos principais cursos, metodologias e objetos de ensino uti-
lizados no processo de treinamento vocacional acessível. Em 
agosto de 2014, a parceria entre a APAE DE SÃO PAULO e 
o Laboratório de Pesquisas da IBM no Brasil foi oficializada 
mediante a assinatura de um acordo de colaboração.

Durante esses meses, investigamos sistematicamente o uso 
de mecanismos e tecnologias que poderiam melhorar a expe-
riência de aprendizagem de alunos com DI em sala de aula, 
bem como o comportamento dos alunos ao manipular tais 
ferramentas. Antes de avaliar qualitativamente a efetividade de 
uma nova estratégia de ensino com instrutores e alunos, fizemos 
uma análise comparativa de várias MOOCs disponíveis gratui-
tamente na Internet. Cabe ressaltar que essas ferramentas não 
são projetadas com foco em pessoas com DI. Como resultado 
dessa análise, decidimos pela utilização da plataforma educacio-
nal Khan Academy, criada com a missão de “fornecer educação 
de alta qualidade para qualquer um, em qualquer lugar” (mais 
informações em www.pt.khanacademy.org), pois sua interface 
gráfica já está traduzida para o Português Brasileiro e parte 

O próprio instrutor se mostrou 
bastante surpreso com o 
desempenho dos alunos,  

que interagiram com facilidade 
com o tablet, mesmo os que  
não conheciam o dispositivo,  

e com a plataforma  
educacional Khan Academy
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do conteúdo programático oferecido ia ao encontro do que 
os alunos de um curso de Emprego Apoiado em andamento 
exercitavam em sala de aula. Todos os recursos educacionais, 
como vídeos e exercícios, estão disponíveis gratuitamente 
e podem ser acessados por meio de um navegador Web no 
computador ou tablet.

EXPERIÊNCIA DE AULA COM A  
PLATAFORMA KHAN ACADEMY
No final de julho de 2014, dois pedagogos do Serviço de 
Qualificação e Inclusão Profissional da APAE DE SÃO PAULO 
foram convidados para entrevistas individuais com pesquisa-
dores da IBM. Nessa oportunidade, os pedagogos interagiram 
com a plataforma Khan Academy por meio de um tablet e foram 
orientados a dar suas opiniões quanto à viabilidade da utiliza-
ção desse tipo de ferramenta digital de apoio em treinamen-
tos vocacionais para pessoas com DI. O objetivo era verificar 
se os alunos seriam capazes de compreender e ser beneficia-
dos com a ferramenta, além disso, como poderia funcionar a 
coordenação em sala para o uso simultâneo de tablets pelos 
alunos. Em média, cada entrevista durou 2 horas e 30 minutos. 
Além de contribuir para a compreensão de algumas deman-
das e desafios enfrentados por alunos e professores durante 
o treinamento vocacional, as entrevistas ajudaram a definir e 
estruturar um projeto-piloto com os alunos do programa de 
Emprego Apoiado da APAE DE SÃO PAULO.

Em agosto de 2014, promovemos uma atividade em sala de 
aula para avaliar o uso potencial de MOOCs — nesse caso, com 
a plataforma Khan Academy — em um curso de formação pro-
fissional acessível. Além do instrutor, quatro estudantes do pro-
grama de Emprego Apoiado da APAE DE SÃO PAULO (três do 
sexo feminino e um do sexo masculino) participaram do plano 
de aula. Todos os alunos que participaram têm DI de grau leve 
ou moderado. A idade dos alunos variou entre 18 e 40 anos, e 
eles estavam empregados em uma tradicional rede de fast-food 
parceira da APAE DE SÃO PAULO. Como parte do acompa-
nhamento pós-colocação do programa de Emprego Apoiado, os 
alunos retornam à APAE DE SÃO PAULO regularmente para 
aprimorar ou desenvolver um conjunto de habilidades e compe-
tências necessárias à atividade profissional que desempenham. 
Vale destacar que esses alunos passaram por um treinamento de 
16 horas antes da realização deste estudo em sala de aula e foram 

avisados previamente sobre a dinâmica de trabalho. A equipe 
de pesquisa consistiu de cinco facilitadores, quatro dos quais 
desempenharam o papel de assistentes particulares de ensino, 
observando a interação dos alunos com os tablets.

A atividade em sala de aula começou com o instrutor do 
curso vocacional justificando a presença dos profissionais exter-
nos. Em seguida, com um tablet, que era projetado em um telão, 
o instrutor deu uma breve explicação sobre o dispositivo e sua 
utilização e perguntou se os alunos já haviam tido contato com 
um dispositivo semelhante. Dos quatro estudantes, dois disse-
ram que tinham seus próprios tablets, enquanto os outros dois 
afirmaram nunca ter interagido com um antes. O próprio ins-
trutor não se considerava um especialista em tecnologias digi-
tais, mas não encontrou problemas para manusear o dispositivo.

Em seguida o instrutor mostrou alguns gestos básicos 
(como selecionar, deslizar e habilitar o teclado) e demonstrou 
algumas aplicações no tablet (por exemplo, músicas e vídeos). 
Durante esse processo, ele incentivou a participação individual, 
solicitando que os alunos realizassem ações básicas em seu dis-
positivo (por exemplo, iniciar um aplicativo). Posteriormente, 
cada aluno recebeu um tablet com o qual poderia interagir 
livremente por alguns minutos. Os interesses foram variados, 
desde música e vídeos até jogos. No total, essa primeira parte 
da atividade durou por volta de 40 minutos.

A segunda fase do plano de aula consistiu em uma revisão 
de aproximadamente 15 minutos sobre como ler as horas em 
um relógio de ponteiro e de fundamentos básicos de matemá-
tica (adição e subtração). Inicialmente, o instrutor exigiu que 
os alunos colocassem o tablet de lado antes de prosseguirem. 
Considerando-se que a pessoa com DI apresenta dificuldades em 
assimilar conteúdos abstratos, o instrutor lançou mão de mate-
rial pedagógico concreto e de estratégias metodológicas práticas 
para que os alunos desenvolvessem suas habilidades cognitivas 
e o conhecimento abstrato. Dessa forma, a ferramenta digital foi 
utilizada somente para exercitar o conteúdo aprendido.

Na sequência, ainda com seu tablet conectado a um projetor, 
o instrutor mostrou passo a passo como iniciar a aplicação Khan 
Academy nos tablets (todos os dispositivos haviam sido previa-
mente configurados com o aplicativo e cada aluno tinha uma 
conta particular). Para controlar a atividade, o instrutor só avan-
çava para a etapa seguinte depois de todos os alunos alcançarem 
o mesmo ponto. Observamos que, apesar dos alunos seguirem 

Por promover uma experiência sensorial e utilizar diferentes recursos multimídia, 
o tablet poderia ajudar a estimular e trabalhar diversos sentidos (visão, audição, 

tato), enriquecendo a experiência do aluno com Deficiência Intelectual
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fotos: Pedro Pavanato

Agosto de 2014: cenas da atividade em sala de aula para avaliar o uso 
potencial de ferramentas digitais em curso de formação profissional.
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corretamente a sequência de passos determinada pelo instrutor, 
os exercícios sobre tempo e matemática básica eram apresentados 
em uma ordem diferente para cada aluno, por restrições da pró-
pria plataforma. Isso exigiu que o instrutor mudasse a dinâmica 
da aula. Em vez de fazer cada exercício e corrigi-lo em grupo, os 
alunos foram instruídos a fazer de forma independente o con-
junto de exercícios que lhes era atribuído pelo sistema, e quando 
necessário, pedisse ajuda (ao instrutor ou aos facilitadores). Os 
alunos não ficaram intimidados com a presença dos profissio-
nais externos, interagindo de forma natural e espontânea com 
a equipe. Essa fase durou aproximadamente 50 minutos e foi 
seguida por entrevistas individuais de 5 a 15 minutos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De modo geral, a atividade em sala de aula foi considerada 
muito rica tanto pelos alunos quanto pelo instrutor. Durante 
a entrevista, o instrutor disse que os alunos se interessaram pro-
fundamente pela atividade e ficaram muito motivados/realiza-
dos por terem acesso à tecnologia. Ele comentou que a interação 
dos profissionais da IBM com os alunos foi muito boa, talvez 
sendo um fator a mais de motivação para os alunos. O próprio 

instrutor se mostrou bastante surpreso com o desempenho dos 
alunos, que interagiram com facilidade com o tablet, mesmo os 
que não conheciam o dispositivo, e com a plataforma educacio-
nal Khan Academy.

Um ponto importante mencionado durante a entrevista foi 
que, durante a atividade, alguns alunos que costumavam ter mais 
dificuldades no dia a dia tiveram um desempenho até melhor do 
que outros com menos dificuldades. Para o instrutor, o uso dos 
tablets deu oportunidade para os alunos serem mais ativos, o que 
pode ser bem diferente de uma aula expositiva em que eles even-
tualmente ficam quietos o tempo todo. Essa observação induz a 
uma reflexão sobre a personalização do ensino, levando-se em 
consideração tanto o perfil quanto os estilos de aprendizagem 
dos alunos. Acreditamos que esse é um tópico de pesquisa muito 
importante a ser investigado no futuro.

Apesar dessa estratégia de ensino ter sido bastante produtiva, 
o instrutor levantou alguns pontos que devem ser considerados. 
Na sua opinião, uma atividade como essa deve ser usada como 
um recurso de apoio (tecnológico), e nem tudo deve ser feito 
no tablet. Por exemplo, ir direto para o virtual não é recomen-
dável. Outro ponto a ser explorado é a autonomia das pessoas 

Apesar de os alunos seguirem corretamente a sequência de passos  
determinada pelo instrutor, os exercícios sobre tempo e matemática  
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com DI. Apesar de hoje os alunos se darem muito melhor sob 
orientação, deixar que eles mexam e tentem avançar sozinhos é 
importante e pode ser explorado em trabalhos futuros.

Outro desafio enfrentado diz respeito à coordenação e con-
dução da atividade em sala de aula. Constantemente o instru-
tor precisou trabalhar a disciplina e atenção dos alunos, sem-
pre trazendo-os de volta para o foco da atividade. Apesar de a 
princípio ser mais fácil ter controle sobre a aula utilizando um 
material impresso, acreditamos que é preciso explorar mecanis-
mos de coordenação distribuída em múltiplos dispositivos. Tal 
funcionalidade permitiria ao instrutor ter mais controle sobre a 
atividade por meio de seu próprio dispositivo. Ainda sob uma 
perspectiva tecnológica, a utilização de mecanismos de apoio 
que reforcem os objetos de aprendizagem, resgatem a atenção 
e guiem os alunos devem ser considerados no projeto de plata-
formas educacionais para pessoas com DI.

CONCLUSÕES
Neste artigo apresentamos um ensaio sobre a utilização 
de tecnologias digitais de apoio em cursos vocacionais 

ministrados pela APAE DE SÃO PAULO. Baseado em nos-
sos resultados preliminares e observações, é possível com-
preender melhor as necessidades de alunos e instrutores, 
assim como identificar possíveis problemas de pesquisa no 
contexto de treinamento vocacional acessível. Contudo, 
ainda são muitos os desafios a serem enfrentados e espera-
mos que alguns dos pontos levantados possam ser levados 
em consideração no projeto e na implementação de plata-
formas educacionais para pessoas com DI.
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o longo da história do Brasil, o assistencia-
lismo foi incorporado como uma prática usual 
no campo da solidariedade e no cuidado com 
o outro. Normalmente é confundido com a 

história (concepção e prática) da assistência social, e não 
é à toa, considerando que a sua trajetória foi concebida no 
berço da caridade e da solidariedade religiosa nas décadas de 
1920 e 1930. Naquela época o modelo econômico brasileiro 
baseava-se na agricultura de exportação, principalmente de 
café, borracha, açúcar e algodão. Vivia-se a “política do café 
com leite” (alternância no poder federal entre as oligarquias 
de São Paulo e Minas Gerais), período em que o corone-
lismo (sistema de poder político caracterizado pela enorme 
concentração de poder em mãos de uma autoridade local, 
em geral um grande proprietário de terras) surgia como um 
fenômeno social. O coronelismo marcou de forma profunda 
a cultura política do país, especialmente na região Nordeste, 
trazendo o conceito e a prática do clientelismo e do assis-
tencialismo, tão arraigados até os dias de hoje.

A crise do comércio internacional em 1929, conhecida 
como a crise da Bolsa de Valores de Nova York, induziu mudan-
ças significativas na estrutura econômica e social do Brasil. 
Devido à queda dos investimentos internacionais (falências 
bancárias e industriais na Europa), o governo reorganizou 
suas esferas estatal e econômica, deslocando o centro das 
atividades capitalistas da agroexportação para outras ativida-
des internas, que aceleraram o processo de industrialização. 
Posteriormente, com a revolução de 1930 — crise econômica 
do setor agroexportador do café —, o Brasil seguiu rumo à 
era da industrialização e urbanização. Período em que houve 
um crescimento significativo da indústria nacional por meio 
das exportações agrícolas e das importações dos produtos 
manufaturados. A importação crescente de produtos manu-
faturados favoreceu a formação do mercado consumidor e a 
produção nacional de bens industrializados. As cidades mais 
próximas das indústrias também cresceram, atraíram mais 
trabalhadores e geraram a classe operária.

Com a adoção dessa nova estratégia, o governo se aproxi-
mou da elite industrial, que passou a participar de forma ativa 
da política do país. O Brasil vivenciou um processo de indus-
trialização e de concentração urbana, no qual os trabalhado-
res (o proletariado) lutavam por seus direitos e pelo espaço na 
vida política. Evidencia-se nessa fase uma grande concentração 
populacional nas regiões periféricas das cidades sem as míni-
mas condições de vida e estrutura como moradia, educação, 

saúde, entre outros. O governo entendia que a classe operária 
era um setor sob seu controle e é nesse cenário de tensão entre 
o capitalismo e as questões sociais que nasciam as primeiras ins-
tituições de atendimento social do Brasil. Segundo Carvalho e 
Iamamoto (2011) “o desdobramento da questão social é tam-
bém a questão da formação da classe operária e de sua entrada 
no cenário político, da necessidade de seu reconhecimento 
pelo Estado e, portanto, da implementação de políticas que 
de alguma forma levassem em consideração seus interesses”.

A Igreja Católica respondeu à questão social por meio da cria-
ção das primeiras organizações sociais, entre elas a Associação 
de Senhoras Católicas (Rio de Janeiro em 1920) e a Liga das 
Senhoras Católicas (São Paulo em 1932), que nasciam com o 
objetivo de integrar o proletariado ao capitalismo, assumindo 
o papel da educação social dos trabalhadores. O serviço social 
no Brasil teve origem no movimento social liderado pela Igreja 
Católica. “As instituições sociais nascidas após a década de 
1930 se tornaram instrumentos de controle social e político 
dos setores dominantes e de manutenção do sistema de pro-
dução” (CARVALHO; IAMAMOTO, 2011).

O período que sucedeu o surgimento da solidariedade reli-
giosa se iniciou em 1945, marcado pelo ingresso do país em um 
cenário político mais democrático, mesmo diante da precarie-
dade institucional, política e social em que se vivia. O governo 
da época, liderado inicialmente pelo Gal. Eurico Gaspar Dutra 
e posteriormente por Getúlio Vargas, empreendeu uma polí-
tica liberal populista e nacionalista, visando levar o Brasil a 
um desenvolvimento industrial autônomo, fazendo crescer a 
indústria nacional, a produção agrícola, a produção industrial 

O grau de desconhecimento 
sobre as deficiências e suas 

potencialidades permaneceu 
elevado até a primeira metade 
do século XX, evidenciado pelo 
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com Deficiência Intelectual 

tratadas como doentes mentais
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e os salários. Foi nesse período que o governo criou as 
instituições que acabaram assumindo a responsabilidade 
pela assistência social. As principais características dessas 
instituições, ainda segundo Carvalho e Iamamoto (2011), 
eram “cumprir funções consultivas do governo e de enti-
dades privadas, estudar os problemas do Serviço Social”.

Constatou-se, com a criação dessas instituições, uma 
tentativa de manipulação de verbas e subvenções públicas, 
com os responsáveis por essas ações agindo de forma cla-
ramente clientelista. Durante o período de 1945 a 1964, o 
Estado deu continuidade ao controle das demandas sociais 
do país. Com a mudança do regime político em 1964, pós-
ditadura militar, os recursos destinados às instituições 
sociais foram reduzidos, apesar do empobrecimento cres-
cente da classe trabalhadora. Na década de 1970 houve o 
fortalecimento das instituições assistenciais influenciadas 
pela política desenvolvimentista. Nesse período a Legião 
Brasileira de Assistência (LBA), órgão assistencial público 
brasileiro, fundado em 1942 pela então primeira-dama 
Darcy Vargas com o objetivo de ajudar as famílias dos sol-
dados enviados à Segunda Guerra Mundial, realizou con-
curso público para contratação de profissionais da área 
Social. Posteriormente, em consequência do fracasso do 
milagre econômico, foram registrados expressivos níveis 

de miséria e altos índices de mortalidade infantil e desnu-
trição, e nesse contexto as instituições assistenciais criaram 
programas específicos buscando atender as necessidades 
da população, cada vez mais dependente de benefícios.

 Somente com a Constituição Federal de 1988 a assis-
tência social no país ganhou status de política de seguri-
dade social, passando a ser um direito do cidadão e não 
mais um favor do Estado. O Governo FHC, como ficou 
conhecido o governo de Fernando Henrique Cardoso, 
foi marcado pela consolidação de uma rede de proteção 
social constituída por meio da celebração de parcerias 
com organizações sociais, com expertise em vários cam-
pos sociais. Um exemplo emblemático foi a campanha 
lançada em 1993 pelo sociólogo Betinho denominada 
“Ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida”. 
A Constituição Federal promulgada em 1988 foi o marco 
legal para as transformações e redefinições do perfil his-
tórico da assistência social no país, qualificando-a como 
política de seguridade social, destinada a assegurar direi-
tos relativos à saúde, educação, assistência social e previ-
denciária. Permitiu grandes avanços na busca da garantia 
dos direitos sociais e na concretização do Estado de Bem-
Estar Social no Brasil, que, em quase 60 anos de história, 
desde a época do coronelismo até o início do processo de 
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democracia em 1988, viveu uma assistência social traves-
tida de favoritismo, clientelismo e assistencialismo.

Traçando uma análise paralela, percebemos que a tra-
jetória da pessoa com deficiência vivida no país também 
está intrinsicamente relacionada com a história do assis-
tencialismo e da caridade. Por muito tempo essas pes-
soas foram categorizadas como “os mais miseráveis dos 
miseráveis”, segundo Figueira (2008), que apontou que 
“as questões que envolveram as pessoas com deficiência 
tiveram uma forte ligação com os mecanismos de exclu-
são, políticas de assistencialismo, caridade, inferioridade, 
oportunismo, entre outras, não muito diferente do olhar 
dedicado aos pobres e operários do Brasil”.

Ao longo do tempo, assim como ocorreu em outros 
países, a deficiência foi associada diretamente à doença 
e, consequentemente, tratada em ambientes hospitalares 
e assistenciais. No Brasil, as guerras e demais conflitos 
militares produziram um número maior de pessoas com 
deficiência física, o que incentivou o governo brasileiro a 
criar asilos para os inválidos da guerra. Logo depois, cria-
ram-se os hospitais-escolas, que objetivavam a produção de 
estudos e de pesquisas sobre a reabilitação de pessoas com 
deficiência, ainda na década de 1940, quando o modelo era 
médico-assistencial. O grau de desconhecimento sobre as 
deficiências e suas potencialidades permaneceu elevado 
até a primeira metade do século XX, evidenciado pelo 
número considerável de pessoas com deficiência intelec-
tual tratadas como doentes mentais.

Com a criação das instituições especializadas, nas 
décadas de 1940 e 1950, a responsabilidade foi transfe-
rida do governo para tais organizações privadas de caráter 
beneficentes, que ampliaram, no decorrer do tempo, sua 
linha de atuação para além da reabilitação clínica/médica, 
assumindo uma abordagem social, educacional. Essas 

instituições incidiram junto ao governo no sentido de que 
fossem reconhecidas e financiadas como organizações de 
atendimento especializado para esse público específico. 
E de fato foram reconhecidas como tal. A Constituição 
Federal de 1988 foi marcada pela ruptura em relação à 
mudança de olhar à assistência, onde foi delineado um 
novo caminho às políticas públicas sociais, colocando-
se no centro da questão a garantia do direito social e 
não mais a benesse. Contudo, a temática da deficiência 
na medida em que foi delegada pelo governo às institui-
ções especializadas não foi tratada como uma política de 
direito social, mas como uma alternativa às demandas 
das pessoas com deficiência.

Enquanto as políticas de educação, saúde e assistência 
social ganhavam um novo contorno na medida em que 
garantiam direitos aos cidadãos brasileiros, sendo imple-
mentadas a partir do agrupamento de um conjunto de ato-
res sociais como governos, organizações sociais, grupos 
profissionais e estudiosos, as instituições especializadas 
trabalharam dissociadas dessa lógica. A singularidade do 
trabalho desenvolvido por essas instituições no decorrer 

Romper com a visão ainda 
segmentada e assistencialista sobre 
a pessoa com deficiência é o grande 
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da história levou uma parte significativa delas a continua-
rem garantindo um atendimento assistencial de qualidade, 
todavia, sem associá-lo às políticas de garantia de direitos.

Sem dúvida esse foi um elemento importante na cons-
trução da trajetória da política de atendimento da defi-
ciência no Brasil.

A assistência então oferecida por essas instituições se 
deu a partir do olhar que cada instituição e grupo de diri-
gentes tinham sobre a pessoa com deficiência, e geral-
mente esse olhar estava arraigado na dimensão deprecia-
tiva e de incapacidade histórica. Não há dúvida quanto à 
experiência acumulada por esse grupo de instituições ao 
longo desses anos e que tal expertise foi, e ainda é, funda-
mental para a consolidação de uma política estruturada, 
com definições de estratégias e planos de ação em âmbito 
nacional, e não poderia ser diferente pela experiência acu-
mulada. Contudo, um olhar dissociado de uma política de 

direitos humanos contribuiu para marcar o percurso his-
tórico das pessoas com deficiência no país, que viveram 
à margem das políticas sociais.

Essa trajetória histórica deixou marcas e rótulos asso-
ciados às pessoas com deficiência, muitas vezes tidas 
como incapazes de viverem com autonomia e indepen-
dência. Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência 
publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 
2012, “as respostas à deficiência têm mudado desde os 
anos 1970 pela crescente tendência de se encarar a defi-
ciência como uma questão de direitos humanos” (OMS, 
2011). Recentemente, em 2006, com a promulgação da 
Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil 
foi signatário em 2009, a temática ganhou nova expressão 
e foi incluída como prioridade na agenda nacional com o 
objetivo de adotar novas iniciativas e intensificar as ações 

Convido a todos, especialmente as instituições especializadas, a refletirem sobre 
a importância do seu papel e a ressignificarem sua atuação na consolidação 

das transformações que tanto buscamos

Foto: Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza 1932/Foto Sales - Arquivo José Algusto de Araujo/ WikiMedia Commons
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que já eram desenvolvidas em benefício das pessoas com 
deficiência no país.

Sem dúvida vivemos um novo marco histórico. No 
entanto, romper com a visão ainda segmentada e assisten-
cialista sobre a pessoa com deficiência é o grande desafio 
que irá requerer, além do avanço na legislação nacional 
e nas políticas de inclusão induzidas pelo governo, um 
novo lugar e um novo papel a ser desempenhado tam-
bém pelas organizações sociais, que, historicamente, tra-
balharam com essa temática social e são tão importantes 
na trajetória do tema da deficiência no Brasil. Todavia, 
as instituições especializadas nascidas nas décadas de 
1940 e 1950, bem como outras criadas posteriormente, 
precisam ressignificar o seu papel para não correrem o 
risco de replicar o modelo de atendimento segregacio-
nista vigente no passado. Entender a deficiência como 
uma questão de direitos humanos não é incompatível 
com a assistência de qualidade oferecida por essas orga-
nizações sociais, independentemente do foco de atuação 
e dos serviços ofertados.

É preciso levar em conta a multidimensionalidade da 
deficiência, é preciso que haja o comprometimento em 
todos os níveis das necessidades das pessoas com deficiência 
atendidas para que os programas e serviços oferecidos pos-
sam ser mais efetivos e voltados, de fato, ao enfrentamento 
das barreiras incapacitantes das pessoas ali apoiadas. Se, 
durante quase 60 anos de história, essas instituições espe-
cializadas foram o esteio do governo no atendimento das 
pessoas com deficiência, elas continuam tendo a missão, 
com o conhecimento acumulado, de continuar incidindo 
para que os governos e demais atores envolvidos possam 
construir uma sociedade mais inclusiva, onde haja parti-
cipação efetiva e igualitária das pessoas com deficiência.

É preciso ampliar a missão e atuação dessas institui-
ções, é preciso atribuir um novo significado ao seu papel 
para além do atendimento direto e objetivo, é preciso ino-
var, propor soluções de enfrentamento das barreiras que 
as pessoas com deficiência vivem no seu cotidiano.

Diante da complexidade desta questão, da importân-
cia do papel a ser desempenhado pelas instituições espe-
cializadas e com vistas a contribuir com esta reflexão, 
destaco algumas das principais recomendações aponta-
das no Relatório Mundial sobre a Deficiência publicado 

pela OMS em 2011: (1) envolvimento das pessoas com 
deficiência no enfretamento de questões que as afetam 
diretamente; (2) importância da formação dos recursos 
humanos envolvidos na rede de atendimento voltada à 
pessoa com deficiência, para que tenham uma abordagem 
mais assertiva e adequada; (3) aumento da conscientiza-
ção pública (sociedade em geral) sobre o entendimento 
da deficiência; (4) garantia de que as pessoas com defi-
ciência sejam informadas sobre os seus direitos; (5) pre-
paração da família sobre a deficiência e o empoderamento 
do seu papel na busca de uma sociedade mais inclusiva; e 
por fim (6) sistematização de dados e realização de pes-
quisas específicas sobre a deficiência que produzam infor-
mações abrangentes sobre a característica da deficiência, 
sua prevalência, diagnóstico, condições de saúde, impacto 
dos fatores ambientais, qualidade de vida,  necessidade de 
serviços de apoio, entre outros. 

Muito há por ser feito pelos governos, pelos organis-
mos de desenvolvimento humano, pelos prestadores de 
serviços, pelas organizações sociais/instituições especia-
lizadas, pelo setor privado e pela sociedade em geral. No 
entanto, em qualquer uma dessas frentes, o olhar sobre a 
pessoa com deficiência deve ser emancipatório, de garan-
tia de direitos, de apoio e suporte às suas necessidades. 
“A deficiência faz parte da condição humana e como tal 
a diferença torna-se uma característica peculiar dos seres 
humanos”. Convido a todos, especialmente às institui-
ções especializadas, a refletirem sobre a importância do 
seu papel e a ressignificarem sua atuação na consolidação 
das transformações e da inclusão que tanto buscamos.

Nota dos Editores: Este artigo é uma síntese do capítulo "O papel das Organizações Sociais no paradigma da inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil", 
de Aracélia Lúcia Costa, publicado no livro A pessoa com Deficiência Intelectual em família: do nascimento ao envelhecimento (no prelo).
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MEU FILHO DE 11 ANOS TEM SÍNDROME DE DOWN,  
É MUITO ESPERTO E TEM VONTADE DE LER E 
ESCREVER, MAS AINDA NÃO ESTÁ ALFABETIZADO  
E ESTUDA EM ESCOLA PARTICULAR EM SÃO PAULO.  
O QUE POSSO FAZER PARA AJUDÁ-LO?

As pessoas com diagnóstico de síndrome de Down normal-
mente apresentam dificuldades de compreensão e apren-
dizagem, mas o desejo da criança de aprender a ler e escre-
ver é um ótimo caminho. O fato da criança já ter passado 
da idade habitual de se alfabetizar não quer dizer que ele 
não aprenderá a ler e escrever. Para facilitar a aprendiza-
gem, é indispensável oferecer oportunidades de participa-
ção em todos os momentos da aula e vários tipos de estí-
mulos possíveis.

Caso o aluno identifique letras, palavras ou textos mais 
simples, a professora poderá utilizar apoios figurativos para 
facilitar a compreensão e interpretação dos conteúdos. Repetir 
e relembrar o que já foi trabalhado também é uma estratégia 
recomendada para facilitar o aprendizado. É fundamental veri-
ficar o posicionamento do aluno na sala de aula; caso ele tenha 

facilidade para se dispersar, é indicado sentá-lo próximo ao 
professor e longe de portas e janelas.

O ensino colaborativo ou tutoria de pares, além de favo-
recer a interação entre alunos com dificuldades diante de 
situações de aprendizagem, pode ajudá-los a concluir as ati-
vidades com o apoio de um colega, sempre sob a supervisão 
e mediação do professor.

Outra estratégia importante é o uso variado de atividades 
como caça-palavras, cruzadinhas, músicas, atividades com 
listas, ilustrações e compreensão pictórica, por meio de dese-
nhos. Atividades simples e cotidianas como recordar, avaliar 
e registrar as atividades realizadas na aula favorecem a reor-
ganização do aluno e a memorização.

Deve-se evitar a utilização de exercícios copiados com 
muito texto ou caracteres pequenos, que geram dificuldade 
perceptiva visual e facilitam a dispersão. A utilização de outros 
recursos tecnológicos também pode ser de grande valia no 
processo de ensino e aprendizagem. Digitar no computador 
ou em tablets, por exemplo, desperta o interesse de todos os 
alunos, estimulando também áreas cerebrais ligadas à escrita 
manuscrita com um aporte motivacional.
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SOU PROFESSORA DE MÚSICA E VOU INICIAR  
O ACOMPANHAMENTO DE UM GAROTO DE SETE  
ANOS COM SÍNDROME DE DOWN. COMO PODEREI  
FAZER A INICIAÇÃO MUSICAL DESSE ALUNO?

Assim como com as demais crianças, o primeiro passo é con-
quistar o aluno e mostrar o quão interessante é o contato com 
a música. Na aprendizagem do aluno com síndrome de Down, 
temos de conhecer suas potencialidades e, a partir daí, suprir 
as dificuldades particulares. As pessoas com deficiência intelec-
tual necessitam de flexibilizações nas abordagens e estratégias 
para a aquisição de conhecimentos. Para elas, a apresentação 
de estímulos concretos é mais eficaz na facilitação da aprendi-
zagem e compreensão das instruções dos professores.

Essa flexibilização pode ser adotada também no ensino da 
música. Se o objetivo for, por exemplo, oferecer princípios da 
leitura musical, o ideal é que as figuras rítmicas, assim como 
a leitura em todas as claves, sejam apresentadas de forma a 
facilitar a compreensão dos conceitos. Em muitos casos a repe-
tição é indispensável, mas devendo sempre ser feita de forma 
interessante e com significado para o aluno.

Como a criança com síndrome de Down tem dificuldade na 
abstração e aquisição de conceitos, pode-se ensinar um con-
teúdo modificado. Exemplificando, pode-se iniciar com duas 
figuras rítmicas, mostrar que existem sons com durações varia-
das (mais “longos” e mais “curtos”), assim como fazer peque-
nas alterações rítmicas ou na escrita musical, ou ainda esta-
belecendo cores para as notas musicais a fim de criar relação 
entre elas, sem alterar a obra original.

Outra estratégia é estabelecer rotina nas aulas e antecipar 
ao aluno o que será trabalhado. Caso ele tenha dificuldade em 
compreender, o apoio figurativo poderá ser utilizado como 
recurso pedagógico.

TENHO UM ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN 
DE SETE ANOS QUE NÃO PARTICIPA DAS 
ATIVIDADES EM SALA DE AULA. MUITAS 
VEZES, SE JOGA NO CHÃO, NÃO FALA, 
EMITINDO APENAS O SOM “A” QUANDO QUER 
ÁGUA. A FAMÍLIA PARECE NÃO O ESTIMULAR 
MUITO. COMO PODEMOS AJUDÁ-LO?

Pessoas com síndrome de Down normalmente apresen-

tam dificuldades para articular palavras e compreender o 

vocabulário. Uma forma de facilitar a comunicação e o 

desenvolvimento da linguagem nessas crianças é usar o 

apoio figurativo das atividades desenvolvidas em sala de 

aula. A professora e os alunos podem confeccionar pran-

chas temáticas com figuras, símbolos ou fotos que repre-

sentem contextos peculiares a fim de trabalhar o conteúdo 

proposto ao seu grupo. Por exemplo, durante uma roda de 

conversa sobre o final de semana, pode-se montar uma 

prancha com imagens que reportem lugares, pessoas, 

ações que geralmente o aluno realiza nesse período.

A repetição de instruções e atividades pode ajudar 

a lidar com o problema do esquecimento do conteúdo 

ensinado. É importante retomar o que já foi proposto 

antes de iniciar uma nova atividade e, sempre que pos-

sível, utilizar o apoio figurativo para facilitar o entendi-

mento das instruções.

É importante, realmente, que as atividades em sala 

de aula contem com a participação da família, pois é por 

meio dessa parceria que a equipe pedagógica terá infor-

mações importantes sobre a rotina do aluno. A colabo-

ração com a família é imprescendível para resolver outros 

problemas, como o uso de fraldas. No espaço escolar, 

pode-se iniciar a retirada de fraldas, oferecendo o banheiro 

várias vezes ao dia. Para facilitar a compreensão, poderá 

ser utilizado o apoio figurativo, com fotos ou símbolos 

do banheiro fixados em paredes próximas à porta da sala 

de aula, e orientar o aluno a indicá-los sempre que for 

necessário. A mesma foto ou símbolo poderiam ser ane-

xados no banheiro, para que o aluno perceba que aquela 

informação diz respeito àquele lugar.

Gritar e se jogar no chão não são características 

habituais da criança com síndrome de Down. Desse 

modo, é importante trabalhar regras e limites, definindo 

claramente o que o aluno pode ou não fazer, se neces-

sário, por meio de cartazes com figuras ou símbolos que 

auxiliem a compreensão das ações.Sugestão de leitura: Educação musical e deficiência: propostas pedagógicas, 
de Viviane dos Santos Louro, Editora Estúdio Dois, 2006.
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