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Autonomia e interdição: 
visões contemporâneas

A autonomia das pessoas com Defi ciência 
Intelectual perpassa várias etapas ao longo 
de suas vidas, desde o momento do diagnós-
tico, as ações no núcleo familiar e escolar até o 
ambiente social em que o indivíduo está inse-
rido. Nesse âmbito e em todos esses momen-
tos, ocorrem questões de natureza complexa, 
que nem sempre são facilmente compreendi-

das por todos. Entre essas questões, podemos citar a superproteção, a garantia 
de proteção legal e a liberdade de escolha, entre outros, que podem estar aliadas 
a sentimentos de insegurança, falta de conhecimento de capacidades e habilida-
des, preconceitos, etc. 

Como criar condições para que estas pessoas sejam consideradas realmente 
aptas a tomar decisões sem ferir seus direitos conquistados ao longo do tempo? 
A questão da interdição da pessoa com Defi ciência Intelectual é assunto de inte-
resse não só dela própria, mas de toda a sociedade. Nesta edição da revista DI, 
a autonomia e a interdição são discutidas por especialistas e por um pai de uma 
pessoa com Defi ciência Intelectual. O olhar da Justiça pauta-se pela segurança 
da manutenção da capacidade legal e jurídica, de acordo com a peculiaridade 
de cada caso. Já a visão mais contemporânea, da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência de 2007, se baseia na importância 
da autonomia da pessoa com defi ciência e da sua liberdade de decisão.

Outro assunto importante abordado nesta edição é a etiologia da Defi ciência 
Intelectual através de um estudo longitudinal em Pelotas, Rio Grande do Sul. 
Nesse estudo, as causas ambientais mostraram-se como as mais frequentes, o 
que nos remete à importância da melhoria das condições sociais e de saúde das 
gestantes e de sua prole. Embora os indicadores registrados recentemente no 
país apontem na direção de uma melhoria nas condições gerais de saúde, tal 
como a diminuição da mortalidade infantil, várias são as necessidades ainda não 
atendidas na primeira infância.  

A partir do diagnóstico, proporcionar educação de qualidade na escola 
regular e introduzir novas propostas socioeducativas para os jovens e adultos 
com Defi ciência Intelectual através da formação de profi ssionais habilitados 
são assuntos de amplo debate tanto em nosso meio como em outras regiões 
do mundo. Dois artigos voltados a estes temas também estão incluídos nesse 
número. Prevenção, planejamento de ações e maior promoção de equidade de 
direitos às pessoas com Defi ciência Intelectual são os principais assuntos desta 
edição da revista DI.
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TOMADA DE DECISÕES: 
SOMENTE PARA QUEM ESTÁ NO PODER?
Tratado internacional enfatiza a liberdade 
de pessoas com deficiência fazer suas próprias escolhas

1Consultora de Direitos Humanos. Assessora do governo federal da Áustria. Editora do e-book Human Rights and Disability Advocacy
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 (IASSIDD), realizado em julho de 2014 em Viena, Áustria. Tradução: Laura M.F.F. Guilhoto.

T    ratar os direitos humanos de uma forma inclusiva e acessível é a missão principal da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), em vigor na maioria dos países do mundo, 
com 152 signatários até 1º de março de 2015, incluindo o Brasil. Esse tratado estabelece que é prin-
cipalmente a atitude dos indivíduos que exclui as pessoas com deficiência da sociedade e não tanto 

sua (in)capacidade observada. Por isso, a Convenção enfatiza as oportunidades oferecidas por meio de assistên-
cia e apoio. A Convenção estabelece que todos são capazes, que as decisões devem ser feitas pelos próprios indi-
víduos — independentemente da sua necessidade de apoio — e, no artigo 3º. (a), que reforçar a liberdade de 
todos de fazer as próprias escolhas  é fundamental. 

RESUMO: A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consagra uma mudança de paradigma a 
fim de garantir que as pessoas com deficiência estejam habilitadas a exercer todo o conjunto de direitos humanos. 
Isto implica uma mudança: sair do desejo de querer “consertar” as pessoas, centrando-se sobre os déficits observados 
e aspectos médicos da deficiência, para a necessidade de “corrigir” as atitudes da sociedade, reduzindo as barreiras 
atitudinais. Uma expressão essencial do direito de todas as pessoas com deficiência a desfrutar igualmente todos 
direitos humanos é o direito de exercer sua capacidade legal. Este incorpora uma mudança fundamental de percepção: 
aceitar que todos tem suas próprias opiniões, fazem suas próprias escolhas, e que as decisões que derivam daí devem 
ser respeitadas. A tomada de decisão apoiada inicialmente impressiona como sendo uma revelação. Mas é realmente? 
Existe uma diferença tão gritante no que descrevemos como tomada de decisões apoiada para pessoas com deficiência 
em relação ao que as pessoas comuns fazem a cada dia? Como, exatamente, o processo de um primeiro-ministro que 
está sendo aconselhado por um exército de consultores difere de apoiar a tomada de decisão de alguém que tem 
Deficiência Intelectual? Nenhum dos representantes da sociedade e em posições de liderança jamais iria pensar que 
eles têm apoio na tomada de decisões. Mas poucas pessoas realmente fazem compras maiores ou investimentos sem 
consultar “alguém”. Os códigos sociais e culturais que são aplicados aqui são frequentemente negados às pessoas com 
deficiência, em especial nos locais onde elas são separadas e tratadas “de forma diferente”. O mais importante, é que 
temos de abraçar o conceito de “dignidade de correr riscos.”
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Direitos Humanos.
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Para alguns, a ideia de que “todos” podem tomar suas próprias decisões é assustadora, até mesmo chocante, 
porque está muito enraizado o pensamento — e a prática — de que existem “alguns” para os quais não exis-
tirá circunstância em que decidirão por si mesmos ou poderão escolher o que é importante para eles. A CDPD 
representa uma excelente oportunidade para rever esse conceito e questionar as percepções que têm crescido ao 
longo dos anos. É importante que mudemos nosso ponto de vista sobre as pessoas com deficiência, assim como 
a percepção de sua capacidade e dos efeitos de longo alcance dos preconceitos sobre a deficiência.

CONSERTE-SE A SOCIEDADE, NÃO AS PESSOAS 
A Convenção propõe uma mudança de paradigma para garantir que pessoas com deficiência estejam habi-
litadas a atuar em todo o conjunto de direitos humanos. Isto implica um movimento de distanciamento de 
querer “consertar” as pessoas, ou seja, os déficits percebidos e aspectos médicos da deficiência, em direção 
à necessidade de “corrigir” as atitudes da sociedade, reduzindo as barreiras atitudinais. Sistemas de proteção 
social, avaliações da educação e ofertas de emprego devem ser reformulados para afastar descrições pura-
mente médicas de pessoas com deficiência e valorizar uma visão holística, que leve em conta as barreiras que 
estes indivíduos enfrentam e têm de ultrapassar por conta dos preconceitos da sociedade.

As “barreiras atitudinais” se materializam na interação entre pessoas com deficiência e outros: são preconcei-
tos, estereótipos, suposições e outras práticas discriminatórias que se manifestam de várias maneiras. Além das 
barreiras sociais, a Convenção enfatiza o impacto daquelas de comunicação: há outras formas de se comunicar 
além da verbal. Existem múltiplas formas e meios que podem ser usados quando as pessoas não podem falar ou 
articular-se de modo imediatamente claro para aqueles ao seu redor. A acessibilidade de comunicação melhora 
a forma como as mensagens são apresentadas e as possibilidades de explorar edifícios e espaços públicos. 

Outro ângulo de acessibilidade refere-se ao aspecto intelectual, permitindo a transmissão de informações de 
uma maneira mais facilmente compreensível. Muitas pessoas sofrem com formulários que precisam preencher 
ou com os detalhes de uma receita médica. Manuais de instruções e informações para procedimentos médi-
cos são frequentemente apresentados de forma muito complicada. Pessoas com Deficiência Intelectual ou com 
capacidade de concentração limitada são as mais atingidas por esses textos. Mas, como acontece com muitos 
recursos de acessibilidade, o círculo de beneficiários, ou aqueles que têm algo a ganhar, é muito mais amplo do 
que se suspeita inicialmente. 
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LIBERDADE DE FAZER AS PRÓPRIAS ESCOLHAS 
A Convenção estabelece oito princípios gerais. O primeiro é o “Respeito pela dignidade inerente, a autonomia 
individual, incluindo a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas” (ONU, 2009). 
Esse princípio, embora possa ser lido como uma declaração evidente para a maioria, encarna uma mudança fun-
damental de percepção: aceitar que todos têm suas próprias opiniões, fazem escolhas e que as decisões que deri-
vam daí devem ser respeitadas e colocadas em prática. 

O direito de decidir é parte da capacidade legal de indivíduos e está previsto no artigo 12º da CDPD: “Os 
Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito ao reconhecimento em todos os lugares 
como pessoas perante a lei”. Este artigo evidencia a capacidade jurídica e de direito correspondente de agir dessa 
capacidade legal: “Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm capacidade jurídica, em 
condições de igualdade com os outros em todos os aspectos da vida.”

A discussão sobre as implicações desta disposição ainda é, em grande parte, definida por pontos de 
vista ultrapassados sobre as pessoas com deficiência e sua incapacidade de fazer suas próprias escolhas. 
Indagados sobre quais os principais obstáculos para o seu processo de tomada de decisão, autodefenso-
res mencionam, em primeiro lugar, a falta de confiança das pessoas com deficiência em sua capacidade 
de decidir. Depois, há o paternalismo, que funciona de diversas formas. Outros assumem que as pessoas 
com deficiência não têm capacidade de compreender a informação, e rotinas estabelecidas, muitas vezes, 
tornam difícil romper com velhos hábitos. Há também a preocupação em evitar qualquer perigo, o medo 
de que “alguma coisa possa acontecer”. 

Como se estabelece a mudança de rotinas estabelecidas e de procedimentos cuidadosamente planejados 
para uma abordagem que habilite as pessoas a viverem de forma independente? Como é que pessoas superpro-
tegidas podem abraçar suas necessidades — e liberdade — para cometer erros, se empolgar com iniciativas e 
até transgredir seus limites previamente estabelecidos? Como é que pode ocorrer mudança deste paradigma em 
uma sociedade que premia, acima de tudo, a perfeição, a eficiência, a velocidade e outros valores do capitalismo?

NADA “ESPECIAL” 
Um ponto de partida para mudanças de atitudes pode ser a percepção de que esta disposição não é de forma 
alguma “especial” em termos de direitos humanos: está enraizada nas obrigações que o precedem. Sua história 
nos mostra como as mudanças nas formas de pensar são possíveis. Há algumas décadas, as mulheres dificilmente 
estudavam além do ensino básico, tinham sua própria conta bancária ou eram proprietárias de imóveis. Ainda 
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temos um longo caminho a percorrer em termos de igualdade de gênero, mas já podemos apreciar as mudanças 
em muitos países e ver o impacto que causam sobre os que resistem aos avanços.

O artigo 15º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW) estabelece:

1. Os Estados Partes reconhecem às mulheres a igualdade com os homens perante a lei;

2 . Os Estados Partes reconhecem às mulheres, em matérias civis, capacidade jurídica idêntica à 
dos homens e as mesmas oportunidades para o exercício dessa capacidade. Em particular, reco-
nhecem que dar às mulheres a igualdade de direitos para firmar contratos e administrar bens e 
devem tratá-las igualmente em todas as etapas do processo nas cortes e tribunais (ONU, 1979).

Se ponderarmos as mudanças significativas que a liberação das mulheres trouxe em todo o mundo, percebe-
se a profundidade da mudança de paradigma encapsulada no direito de exercer a capacidade jurídica.

A ideia de inclusão não implica apenas permitir à pessoa com deficiência ser igual para desfrutar dos mesmos 
direitos e liberdades, como já deveria ser há muito tempo. O desafio consiste em perguntar-nos o que a socie-
dade faz rotineiramente e refletir  o que as pessoas com deficiência — rotuladas como “diferentes”, “especiais” e 
“necessitadas” — estão perdendo.

 Temos de nos questionar sobre os efeitos de nossa visão paternalista com as pessoas com deficiência e as 
práticas resultantes dessa abordagem. É importante ressaltar que se tende a subestimar o que consideramos 
como garantido na sociedade — nomeadamente, o apoio na tomada de decisões — e como rotulamos a assis-
tência na tomada de decisões para as pessoas com poder de ação.

Rotineiramente, buscamos o apoio informal, em conselhos de amigos, familiares e colegas de trabalho, e 
também o formal, de médicos. Acolher respostas de outras pessoas é parte da cultura de comunicação e frequen-
temente também uma marca de distinção e aprovação. Esse tipo de assistência pode deixar as pessoas isentas de 
qualquer consequência jurídica (CHR, 2012). 

O APOIO À TOMADA DE DECISÃO
Costuma-se dizer que as pessoas no poder, gestores de grandes corporações, figuras públicas e líderes globais 
são solitárias e tomam decisões por si mesmas. Isso é, provavelmente, verdade para muitas delas. Mas, raramente, 
elas fazem pesquisa por si mesmas para fundamentar suas decisões. Há equipes inteiras reunindo informação, 
avaliando dados e confeccionando relatórios e notícias para indivíduos em cargos mais altos. Em geral há tam-
bém assessores, consultores e “gurus” que ajudam a avaliar opções e tomar decisões. Se deixarmos de lado as 
peculiaridades dos cargos de liderança e atentarmos para o processo de tomada de decisão, é exatamente esse o 
tipo de apoio de tomada de decisões que a CDPD está conclamando: permitir que as pessoas tenham a infor-
mação no formato adequado às suas necessidades, proporcionando-lhes escolhas reais e, portanto, constituindo 
a base para uma decisão digna desse rótulo.

Qual é a diferença entre as autoridades públicas ou primeiros-ministros e pessoas com deficiência no momento 
de fazer escolhas? Principalmente, o poder. Enquanto uma vasta equipe de especialistas pode ser interpretada como 
expressão de poder, apoiando a tomada de decisões de pessoas no poder, pessoas com deficiência são consideradas 

O poder da rotina e a necessidade de procedimentos estruturados 
diminuem as oportunidades para dar espaço a escolhas 

individuais, para capacitar as pessoas a falar e fornecer uma 
escolha real entre várias opções
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incapazes em vista da necessidade de assistentes em seus processos de tomada de decisão. Uma segunda diferença: 
a maioria das pessoas em posições de liderança pode escolher quem se agrega à sua equipe, enquanto 
as pessoas com deficiência podem não ter alguém nomeado oficialmente para tomar suas decisões; se é 
nomeado um tutor ou curador, raramente se pergunta às pessoas com deficiência por suas preferências.

Não querendo diminuir a responsabilidade de primeiros-ministros e outras autoridades e a complexidade 
dos problemas que têm de resolver, parece que estamos muito facilmente empurrando a tomada de decisão das 
pessoas com deficiência para um reino especial, com regras distintas. Assim que a mudança de paradigma da 
substituição na “tomada de decisões” para a “tomada de decisão apoiada” se inicia, não se deve esquecer o tipo 
de status que a tomada de decisão apoiada pode atingir em termos de força econômica e o grau de estigma que a 
substituição da tomada de decisão traz para aqueles que, até agora, realmente não tiveram a chance de fazer suas 
próprias escolhas. As pessoas que têm guardiões apontam para o impacto da tutela sobre sua vida. Elas relatam 
que se sentem estigmatizados e percebem que a tutela pode ter um alcance muito além do previsto. Embora bem 
intencionada e, muitas vezes, aplicada profissionalmente, a tutela cria e reforça o estigma.

A VIDA É CHEIA DE DECISÕES
Tomar decisões — sobre assuntos relacionados à saúde, finanças, vida social, auto-representação ou par-
ticipação política — é uma ocupação em tempo integral, que afeta todos os aspectos de nossas vidas. 
“Ser reconhecido como alguém que pode tomar decisões é fundamental para ter o controle de sua vida 
e se engajar na sociedade com outros”, resume o estudo da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do 
Conselho Europeu sobre pessoas com deficiência (CHR, 2012).

 A justificativa para a nomeação de um tutor, na maioria das vezes, é o “diagnóstico” da deficiência, 
por meio de uma avaliação médica. Frequentemente, os relatórios médicos são a única base para a tutela. 
É difícil revogar a guarda depois que o relatório foi escrito, porque, do ponto de vista médico, o indivíduo 
não ficará melhor, como lembrado no documento sueco escrito como alternativa ao CDH (SWEDISH 
REPORT, 2011). A mudança em direção à tomada de decisão apoiada inicia com a forma como os pro-
fissionais enxergam e avaliam as pessoas com deficiência. Estamos olhando para o que está “errado” e 
“déficits” percebidos ou, de acordo com a abordagem biopsicossocial, estamos também estabelecendo 
competências e habilidades de uma pessoa e levando em conta os obstáculos que enfrentam na sua 
comunidade imediata e na sociedade em geral, como a Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) sugere? A CIF oferece um quadro importante para ampliar as avaliações e 
apoioar uma visão multiprofissional.

As pessoas com deficiência são frequentemente estimuladas a adotar um estilo de vida em que não têm 
um grande senso de si e no qual a auto-estima não é estimulada. Não só, mas particularmente nas institui-
ções, o poder da rotina e a necessidade de procedimentos estruturados diminuem as oportunidades para 
dar espaço a escolhas individuais, para capacitar as pessoas a falar e fornecer uma escolha real entre várias 
opções. É importante ressaltar que pessoas com deficiência aprendem a ser dependentes, são treinadas 
para serem passivas e ensinadas a aceitar um certo grau de impotência. Isto é negativo em muitos aspectos, 
e é particularmente ruim para a saúde e bem-estar geral das pessoas com deficiência, configurando viola-
ção grave de uma gama de direitos humanos.

DIGNIDADE DE RISCO
Promover a mudança de paradigma proposta pela CDPD significa correr riscos. Quase literalmente, pes-
soas com deficiência raramente têm a oportunidade de se envolver em comportamentos que testam seus 
limites e os dos outros. O conceito de “dignidade de risco” é crucial para que todo ser humano tenha a 
oportunidade de aprender com seus erros; deve-se também salientar que nossa dignidade depende de 
conhecer nossos limites e aprender a trabalhar com os limites dos outros.

Desaprender a fugir dos riscos e evitar abordagens de superproteção e atitudes de responsabilidade 
repletas de zelo são grandes desafios. Mas, afinal, garantir que pessoas com deficiência saibam, definam 

8 REVISTA DI  •  NO 8  •  2015



e articulem seus limites é fundamental para o combate ao resultado mais terrível de sua falta de tomada 
de decisão: sua exposição à violência. As estimativas das pessoas com deficiência maltratadas, feridas e 
potencialmente sujeitas a tratamento desumano e degradante são surpreendentemente altas. Educação — 
obviamente, de forma inclusiva e acessível (artigo 24º. CDPD) — é um fator importante, como também é 
a exposição da vida real ao risco. Dito de outra forma: permitir o risco para pessoas com deficiência pode 
ser a sua melhor segurança contra a exposição à violência.

TOMADA DE DECISÃO APOIADA
O artigo 12º da CDPD foi interpretado pela comissão encarregada de sua fiscalização. No Comentário Geral, a 
comissão discute vários aspectos da capacidade jurídica e suas conclusões se apoiam em uma versão anterior à 
qual várias instituições e indivíduos responderam (CRPD, 2014). A Comissão descreve os seguintes recursos 
para a tomada de decisão apoiada:

Um regime de tomada de decisão apoiada compreende várias opções de suporte que dão primazia à vontade e às 
preferências de uma pessoa e respeitam as normas dos direitos humanos. Ele deve fornecer proteção de todos os 
direitos, incluindo os relacionados com autonomia (direito à capacidade jurídica, à igualdade de reconhecimento 
perante a lei,  de escolher onde viver, etc.) e com a liberdade de abuso e maus tratos (direito à vida, à integridade 
física, etc.). Além disso, os sistemas de tomada de decisão apoiada não devem super regular a vida das pessoas com 
deficiência. Enquanto estes regimes podem assumir muitas formas, todos eles deverão incorporar certas disposições 
essenciais para garantir o cumprimento do artigo 12º da Convenção, incluindo o seguinte:

(A) A tomada de decisões apoiada deve estar disponível para todos. O nível de necessidades de suporte de uma pes-
soa (especialmente quando estas são altas) não deve ser uma barreira para a obtenção de apoio na tomada de 
decisões;

(B) Todas as formas de apoio no exercício da capacidade legal (incluindo as formas mais intensivas de apoio) devem 
basear-se na vontade e preferências da pessoa, e não sobre o que é percebido como estando em seus melhores 
interesses objetivos;

(C) O modo de comunicação de uma pessoa não deve ser uma barreira para obtenção de apoio na tomada de deci-
sões, mesmo que essa comunicação seja não-convencional, ou entendida por muito poucas pessoas;

(D) O reconhecimento legal da(s) pessoa(s) de apoio formalmente escolhidas deve estar disponível e acessível, e os 
Estados têm a obrigação de facilitar a criação de apoio, em especial para as pessoas que estão isoladas e podem 
não ter acesso aos apoios que ocorrem naturalmente na comunidade. Isto deve incluir um mecanismo de tercei-
ros para verificar a identidade da pessoa de apoio e desafiá-la, se eles acreditarem que essa não está agindo com 
base na vontade e preferência da pessoa em causa;

(E) A fim de cumprir o requisito previsto no artigo 12º, parágrafo 3, da Convenção que os Estados Partes devem 
tomar medidas para “fornecer acesso” para o apoio necessário, esses devem assegurar que este esteja disponível a 
custo nominal ou isento para pessoas com deficiência e que a falta de recursos financeiros não seja obstáculo ao 
acesso de apoio no exercício da capacidade legal;

(F) Apoio na tomada de decisão não deve ser usado como justificativa para limitar outros direitos fundamentais das 
pessoas com deficiência, especialmente o direito de voto, de se casar (ou estabelecer relação civil) e de constituir 
família, direitos reprodutivos, parentais, assim como de dar seu consentimento para relações íntimas e tratamen-
tos médicos, e o direito à liberdade;

(G) A pessoa deve ter o direito de recusar apoio e cancelar ou alterar o relacionamento de suporte a qualquer 
momento;
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(H) Garantias devem ser configuradas para todos processos relacionados à capacidade jurídica e apoio no exercí-
cio da capacidade legal. O objetivo das salvaguardas é garantir que a vontade e as preferências da pessoa sejam 
respeitadas.

 (I) A prestação de apoio para o exercício da capacidade legal não deve depender de avaliação da capacidade mental; 
novos indicadores, não discriminatórios e de necessidades de suporte são necessários na prestação de apoio para 
o exercício da capacidade legal.

Em British-Columbia, Canadá, uma vasta experiência com a tomada de decisão apoiada foi feita. A definição 
dessa assistência é a seguinte:
• Oferecer suporte para auxiliar na formulação de propósitos de uma pessoa, para explorar o leque de escolhas 

e de tomada de decisões;
• Apoiar a participar no processo de tomada de decisão com outras partes para fazer acordos que dão efeito à 

sua decisão, quando a decisão individual é requerida; e
• Apoiar a agir sobre decisões que se fez, e para cumprir as obrigações feitas em acordos para esse fim (BACH 

& KERZNER, 2010).

INCLUSÃO
O objetivo da CDPD é permitir que  as pessoas com deficiência desfrutem de todos os direitos humanos de uma 
forma acessível e inclusiva em condições de igualdade com os outros. Inclusão significa um sistema que é proje-
tado de tal forma que não há necessidade de grandes ajustes e que todos possam contribuir para a sociedade de 
forma igual e sem esforço adicional. Reconhecer o papel fundamental do direito de decidir para o cumprimento 
da inclusão é fundamental.

Há algumas questões jurídicas importantes, cujas implicações práticas têm de ser cuidadosamente exa-
minadas e discutidas ao se estabelecer a mudança de paradigma da CDPD. Ao examinar as implicações 
jurídicas, uma das principais obrigações do CDPD tem de ser acolhida e implementada: garantir a partici-
pação significativa de pessoas com deficiência em todas as fases do processo (artigo 4º CDPD). Como as 
primeiras experiências provam, isso muda fundamentalmente a discussão; há melhora também da quali-
dade dos resultados de formas imensuráveis.

É do interesse de todos que se assegure a participação significativa das pessoas com deficiência. A obrigação 
da CDPD deve ser usada para avançar na qualidade do debate, em vez de ser vista como um obstáculo. É impor-
tante ressaltar que o papel de familiares e cuidadores continua sendo vital, embora possa ser ajustado em função 
das discussões. O apoio adequado nessa transição é igualmente fundamental.

O apoio para a tomada de decisão de quem está no poder deve ser a luz orientadora para garantir a capa-
citação das pessoas com deficiência a tomar suas próprias decisões. Afinal de contas, os primeiros-ministros e 
autoridades políticas são eleitos por pessoas que tomam decisões, exercendo o seu direito de voto. Isso define 
democracias, e a igualdade é o principal apelo da democracia.
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Em vista da importância deste tema, publicamos a seguir o Artigo 12 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com comentários da 
procuradora Eugênia Augusta Gonzaga, extraídos do livro Novos Comentários 
à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência publicado pela 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) 
e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) em 
2014 e reproduzido com autorização.

Artigo 12: 
Reconhecimento igual perante a lei

1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em 
qualquer lugar como pessoas perante a lei. 

2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 

3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência 
ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal.  

4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 
incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o 
direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas 
relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências 
da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcio-
nais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possí-
vel e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 
independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas 
afetarem os direitos e interesses da pessoa. 

5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e 
efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de 
controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras 
formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitra-
riamente destituídas de seus bens.
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A igualdade, objeto deste Artigo12, é um direito ou valor humano fundamental e vem celebrada como 
princípio em todas as declarações de direitos existentes mundo afora. Ela é vista sob dois prismas: o for-
mal e o material. 

A igualdade formal é justamente a igualdade perante a lei, referida no título, enquanto a igualdade 
material é a igualdade real, que diz respeito à “garantia de igualdade de oportunidades e não apenas 
de uma certa ‘justiça de oportunidades’. Isto significa o dever de compensação positiva da ‘desigual-
dade de oportunidades’” (Canotilho, 2002, p. 350-351). No mesmo sentido é a lição de John Rawls 
(2002), que acredita na igualdade democrática, ou seja, a que conduz ao princípio da igualdade equi-
tativa de oportunidades e ao princípio da diferença. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas 
(ONU) de que estamos falando aqui foi inteiramente redigida com este duplo propósito: assegurar às 
pessoas com deficiência a igualdade perante a lei, o que fez de maneira principal, mas não apenas, em seu 
Artigo 5; e também o direito à igualdade real, com equiparação de oportunidades e respeito às suas dife-
renças, o que, por sua vez, ocorreu nos mais variados temas, como o direito à saúde, ao trabalho, à educa-
ção, etc. 

Mas, como assegurar igualdade real se as pessoas com deficiência, em diversas legislações, não são con-
sideradas como detentoras de capacidade legal? A capacidade legal é a que se destina à prática de atos da 
vida civil, ao manejo de direitos (comprar, vender, assinar contrato em geral). Enquanto todas as pessoas 
são titulares de direitos, nem todas podem praticá-los validamente. 

Assim, dispõe o Código Civil: 

Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos; 
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental**, não tiverem o necessário discernimento para a prá-

tica desses atos; 
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

Art. 4º - São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental*, tenham o discernimento 

reduzido; 
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
IV - os pródigos.

Não há espaço neste estudo para considerações em relação à inadequada nomenclatura utili-
zada pelo Código e suas consequências jurídicas. Mas basta, no momento, constatar que as pessoas 
com deficiência podem ser consideradas ora absolutamente incapazes para a vida civil, ora relati-
vamente incapazes. 

• Eugênia Augusta Gonzaga1

Comentário
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Já no primeiro item do Artigo 12, há algo que deve ser ressaltado: “as pessoas com deficiência 
têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei”. Como vimos, 
parece uma repetição do principio da igualdade formal, contido nos mais diversos ordenamentos 
jurídicos. Mas por que afirmar que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas 
como pessoas? 

Talvez seja meramente um problema de tradução. Todavia, o que acreditamos é que a ONU, 
ciente da existência de países que, em seus ordenamentos jurídicos, ainda não reconhecem sequer 
formalmente direitos básicos como vida, saúde e educação às pessoas com deficiência, fez ques-
tão de afirmar que elas têm esse direito de ser reconhecidas como pessoas e, como tal, tão titulares 
de direitos civis e outros como qualquer pessoa. Não é desnecessária e nem óbvia essa afirmação. 
Confira-se, por exemplo, o contido na legislação brasileira, na qual o ser humano é considerado 
pessoa, ou seja, sujeito de direitos, apenas a partir do seu nascimento com vida (art. 2º, Código 
Civil). Isto significa que, quando alguém toma o conceito de vida como vida saudável, provável, 
etc., pessoas com certas deficiências podem correr o sério risco de não serem consideradas pessoas 
para fins de seu igual reconhecimento perante a lei. Certos países, por exemplo, não apenas admi-
tem como incentivam o aborto de fetos com algum tipo de deficiência, ainda que compatíveis com 
a vida extrauterina, sob o argumento de que a sua qualidade de vida estaria comprometida pela 
deficiência. Bem, este risco, de as pessoas com deficiência não serem consideradas pessoas para 
fins de seu reconhecimento como titulares de direitos, está afastado pelo disposto no item 1, do 
artigo 12, da Convenção da ONU. 

O item 2, por seu turno, é o que se refere à capacidade legal. Aqui também é reconhecido 
o direito à igualdade, mas logo em seguida esse direito continua merecendo esclarecimentos. 
Se o texto da Convenção tivesse parado no item 2, estariam revogadas de nosso ordenamento jurí-
dico todas as disposições legais relativas à interdição, por exemplo. 

A interdição, como sabido, é uma medida judicial destinada a disciplinar o modo como se dará a 
prática de atos jurídicos por parte de quem não tem capacidade legal para tanto. Essa medida judi-
cial traduz-se numa determinação emanada de um Juiz ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais 
para que se anote na Certidão de Nascimento de certa pessoa adulta (com mais de 18 anos), que ela 
não pode praticar atos da vida civil, apenas o seu responsável ou curador pode fazê-lo em seu nome 
(interdição total); ou pode praticá-los diretamente apenas com o acompanhamento de um respon-
sável ou curador (interdição parcial). A interdição ocorre com frequência em relação às pessoas com 
Deficiência Intelectual e, na maioria das vezes, de modo total. 

Neste sentido, o item 3 admite que certas pessoas com deficiência podem precisar de apoio 
para o exercício de sua capacidade legal. Importante ressaltar desde já que consideramos essa pre-
visão de apoio como absolutamente correta e deve ser interpretada como mais uma medida de 
equiparação de oportunidades, de direito à diferença, como afirmado no início deste estudo. 

O item 4 é o que traz as principais inovações neste campo. Ele chama a interdição, conforme 
designado pela legislação brasileira, de salvaguardas apropriadas e efetivas. Tais salvaguardas não têm 

Como regra, a interdição deve ser apenas parcial, e a interdição 
total, a exceção, reservada para casos em que, por exemplo, a 

pessoa está em vida vegetativa, sem condições de manifestar sua 
vontade por qualquer meio
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a finalidade de restringir direitos, mas sim de prevenir abusos, evitando que pessoas com limitações 
intelectuais, por exemplo, tenham seus bens mal administrados e seus direitos frustrados. 

Mas esse item trouxe um importante esclarecimento. 
Enquanto a interdição de pessoas com Deficiência Intelectual ou mental sempre foi feita no Brasil 

de maneira total, com a vontade do responsável ou curador substituindo totalmente a vontade do 
interditado, a Convenção determinou que “as medidas relativas ao exercício da capacidade legal res-
peitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 
influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa”. 

Isto significa uma inversão da prática corrente. Agora, como regra, a interdição deve ser apenas 
parcial, e a interdição total, a exceção, reservada para casos em que, por exemplo, a pessoa está em 
vida vegetativa, sem condições de manifestar sua vontade por qualquer meio. 

A legislação brasileira, por seu turno, desde o Código Civil de 2002, já permite o uso da interdi-
ção parcial do modo preconizado pela Convenção; entretanto, na prática, tanto o Judiciário quanto 
o Ministério Público continuam aplicando o instituto como se estivéssemos ainda sob a égide do 
Código Civil de 1916. 

Conforme visto, o Código Civil de 2002 referiu-se às pessoas com essa deficiência tanto em 
seu artigo 3ª, que cuida dos casos de pessoas totalmente incapazes, como no seu artigo 4º, que se 
refere a pessoas apenas relativamente incapazes para a prática de atos da vida civil, o que leva a um 
decreto de interdição apenas parcial. É o que diz o Código, no seu art. 1.772, segundo o qual, pro-
nunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III (os deficientes mentais*, os ébrios 
habituais e os viciados em tóxicos) e IV (os excepcionais sem completo desenvolvimento mental) 
do art. 1.767, o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limi-
tes da curatela. Esses limites, esclarece o Código, poderão até resumir-se às restrições constantes 
do art. 1.782, ou seja, aquelas que dizem respeito apenas a atos que ultrapassam a mera adminis-
tração de bens: emprestar, fazer acordos, assinar recibos, vender, hipotecar, casar com comunhão 
total de bens, demandar ou ser demandado em juízo, por exemplo. 

Devido ao disposto nesses artigos do Código Civil, é possível dizer que no Brasil, desde 
2002, ficou expressa na legislação a possibilidade de interdição apenas parcial das pessoas com 
Deficiência Intelectual. E é exatamente isso o que diz a Convenção da ONU, ou seja, que qualquer 
medida de apoio ou salvaguarda que a legislação interna venha a adotar deve ser o menos restri-
tiva possível. 

O item 5 do artigo 12, por seu turno, reafirma o igual direito das pessoas com deficiência em “pos-
suir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, 
hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não 
sejam arbitrariamente destituídas de seus bens”. Logo, para que isso seja possível, o instituto da inter-
dição deve ser adotado apenas quando isso ocorrer em proveito da própria pessoa com deficiência, 
de maneira transitória, sempre sujeito a reanálises, e de maneira parcial, como regra. 
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O AMPARO DO ARTIGO 12

1Promotor de Justiça em São Paulo. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Ex-presidente da APAE DE SÃO PAULO (2005/2009).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e todos os documentos que a suce-
deram no sentido de lhe outorgar efetividade concreta, como as Convenções das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, reconhecem os valores essenciais 
ao pleno desenvolvimento humano, pouco importando a sua condição de gênero, raça, 
etnia, idade, etc. Todos têm direito à vida, à saúde, à educação, ao trabalho dentre outros. 
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A forma como cada um desses direitos será respeitada dependerá, por óbvio, da influência dos 
fatores políticos, religiosos, culturais, econômicos e sociais locais, porém, sempre com a perspec-
tiva no sentido de que a sua observância possibilita o desenvolvimento da pessoa humana.

A Constituição Federal Brasileira reconheceu o caráter fundante dos direitos humanos, seja 
pela sua previsão expressa no texto constitucional, seja pela ativa adesão e internalização dos prin-
cipais documentos internacionais.

Não se trata de uma questão meramente simbólica, mas de uma clara linha de orientação e 
sentido de unidade a influenciar todo o sistema jurídico nacional, principalmente no que refere 
ao papel a ser desempenhado por quem constrói a política pública e por quem interpreta a forma 
como deve se dar a sua implantação. 

No que se refere à pessoa com deficiência, sua especificidade tem justificado a construção de 
uma agenda internacional própria que tenha por objetivo a construção de iniciativas que possibi-
litem o seu desenvolvimento por meio do reconhecimento e efetivo exercício dos seus direitos.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência firmada no ano 
de 2007, dentre outras previsões, prescreve, já no preâmbulo, a importância da autonomia da pes-
soa com deficiência e da sua liberdade de escolha. 

No artigo 12, a Convenção, ao tratar do reconhecimento igual perante a lei, atesta que as pes-
soas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 
em todos os aspectos da vida. 

A expressão “capacidade legal” não pode ser tomada isoladamente, mas no contexto da igualdade 
no sentido material, o que significa dizer que ter capacidade legal implica ser sujeito de direitos.

No entanto, a capacidade legal mencionada não se confunde com a capacidade jurídica de pra-
ticar determinados atos da vida civil, cujo pleno discernimento constitui o pressuposto para a exis-
tência e validade dos mesmos, tal como estabelece o Código Civil Brasileiro. 

O Código Civil não está a regular a capacidade legal das pessoas, cuja previsão se encontra nos 
documentos internacionais de direitos humanos e na Constituição Federal, mas a capacidade jurí-
dica destas, tendo em vista a ritualidade exigida em determinadas circunstâncias, em que a repre-
sentação do interessado por terceiro posiciona-se como uma forma de proteção dos seus direitos a 
assegurar a lisura desejada e não uma intervenção arbitrária e abusiva.

Enquanto a capacidade legal é inerente a qualquer ser humano, porque todo ser humano é 
sujeito de direitos, a capacidade jurídica nem sempre se faz presente na mesma intensidade, hipó-
tese em que, segundo o Direito Brasileiro, legitima a possibilidade de se recorrer ao instituto da 
interdição, por exemplo. 

A interdição, prevista no Código Civil, qualifica-se como instrumento de promoção dos direi-
tos da pessoa com deficiência, cuja capacidade jurídica, quando comprometida, não impede a prá-
tica dos atos que tenham como pressuposto o pleno discernimento.

Da mesma forma o direito ao trabalho, por exemplo, qualifica-se como um das múltiplas 
expressões dos direitos humanos, porquanto impulsiona a possibilidade de desenvolvimento da 
pessoa, independentemente da capacidade jurídica da pessoa com deficiência, porém, é inerente 
à capacidade legal, que todas as pessoas possuem. 

O conteúdo do direito ao trabalho transcende o direito de ter oportunidade de participação, 
e se qualifica como uma das mais nobres manifestações da dignidade humana, a proporcionar o 
pleno exercício da autonomia e da autodeterminação da vontade.

Em linhas gerais, se por um lado é verdade que os países signatários das convenções interna-
cionais assumem o compromisso de promover a adequação da legislação interna, de outro lado 
é igualmente verdade que a concepção dos direitos humanos como valores universais a assegu-
rarem o pleno desenvolvimento humano e o projeto kantiano de paz perpétua impõe o respeito 
a esses valores de forma equilibrada e proporcional a cada realidade.
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os últimos dezesseis anos eu tenho trabalhado para que meu filho, que tem síndrome de Down, seja uma pessoa autônoma. 
Assim como tenho trabalhado para que a minha filha de 14 anos, que não tem síndrome de Down, também seja uma pes- 
soa autônoma.

O trabalho não é exclusivamente meu. É de toda a  família, da escola, da igreja e de todos os demais  espaços que ele frequenta. 
Vai muito além da educação formal (onde ele vai muito bem, obrigado). Se estende a questões de comportamento, de educação financeira, 

de educação social e aspectos de autonomia da vida diária. 
Não acredito que ele seja um santo nem um anjo. Assim como tantos filhos “comuns” de diversos outros pais, entre os quais eu me incluo, 

tenho certeza que ele vai dar umas mancadas e fazer algumas besteiras de forma consciente. Ou não. Assim é a vida de cada um de nós.
Mesmo assim sou frequentemente questionado se pretendo interditá-lo quando chegar à maioridade. Segundo alguns, a interdição é um 

instrumento de proteção. 
Interditar significa tirar de uma pessoa o direito de exercer por conta própria os atos da vida civil. Significa impedir que ela faça escolhas e 

que tome decisões que dizem respeito a sua própria vida (ANDRADE, 2012).
Significa dizer para o meu filho: você é um incapaz.
E qual seria a minha desculpa para proferir tamanha excrescência? Dizer que o cromossomo que não o impediu de estudar, participar da 

sociedade e não o impedirá de trabalhar no futuro o tornará incapaz quando chegar aos 18 anos?
Que apesar dele viver num país que assinou a Declaração de Montreal (OMS, 2004) e que adotou a Convenção Internacional pelo Direito das Pessoas 

com Deficiência, com status de lei constitucional (RESENDE & VITAL, 2008), os seus direitos não são respeitados pelos burocratas de plantão?
Que depois de brigar tanto para que todas as pessoas com deficiência sejam consideradas tão humanas como outras quaisquer, ele vai ser 

privado exatamente dos seus direitos humanos?
O artigo 12 da Convenção é bem claro quando afirma que os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capa-

cidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.
Não está se referindo a alguns aspectos da vida. Não está dizendo que aspectos específicos devam ser tratados como exceções, mas que a 

igualdade de direitos se estende a TODOS aspectos da vida.
Além disso, exige que se criem salvaguardas ao direito de exercer a vida civil. Não salvaguardas que impeçam o exercício desses mesmos direitos.
Mas continuamos a acreditar que proteger as pessoas com Deficiência Intelectual seja colocá-las numa redoma de vidro blindado onde elas 

possam ser admiradas pelos passantes mas não tenham a possibilidade de alcançar a vida real.
Continuamos achando que as nossas boas intenções (das quais o inferno está cheio, como diria sabiamente a minha mãe) são mais relevan-

tes do que as vontades das próprias pessoas que queremos defender.
Alguns poderão argumentar que a interdição permite que as pessoas com Deficiência Intelectual continuem a ter acesso aos benefícios assisten-

ciais como o BPC Loas que preconiza que para recebê-lo a pessoa com deficiência seja considerada incapaz para a vida independente (MPS, 2015).
Uma demonstração inequívoca que um salário mínimo tem mais valor do que os direitos humanos da pessoa com deficiência.
Eu vou continuar no meu caminho, o caminho que pretende levar meu filho à ampla, geral e irrestrita garantia dos seus direitos. Que pretende 

fazer dele e de todas as pessoas com deficiência seres humanos iguais a todos os outros (e não seres de segunda, terceira ou enésima classe).
Tudo indica que terei algumas brigas pela frente. Não serão as primeiras, nem as últimas. 
Certamente uma briga eu nunca terei, que seria a minha briga com a minha própria consciência.
Eu nunca serei capaz de chamar meu filho de incapaz.

NÃO SOU CAPAZ DE TE CHAMAR DE INCAPAZ
• Fábio Adiron1

REFERÊNCIAS
ANDRADE, J. M. P. Interdição, Deficiência Intelectual e Direitos Humanos. 
2012. Disponível em: <http://infoativodefnet.blogspot.com.br/2012/05/
interdicao-deficiencia-intelectual-e.html>. Acesso em: 22 mar 2015.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (MPS). Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social – BPC-LOAS. 2015. Disponível em: 
<http://www.previdencia.gov.br/beneficios-beneficio-de-prestacao-
continuada-da-assistencia-social-%C2%96-bpc-loas/>. Acesso em: 22 
mar 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Declaração Internacional de 
Montreal Sobre Inclusão, 2004. Tradução de Jorge Márcio Pereira de 
Andrade. Disponível em: <http://www.adiron.com.br/arquivos/Montreal.pdf>. 
Acesso em: 22 mar 2015.

RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. P. (Orgs.). A Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência – Versão Comentada. Presidência da República: 
Brasília, 2008. Disponível em: <http://www.adiron.com.br/arquivos/
ConvencaoComentada.pdf>. Acesso em: 22 mar 2015.

1Pai

TESTEMUNHO
INTERDIÇÃO 

EM 
DEBATE



18 REVISTA DI  •  NO 6  •  2014



Prováveis causas da Deficiência 
Intelectual em estudo de Pelotas, RS
Análise indicou que 40% das 214 crianças avaliadas não apresentou 
uma causa biológica, e em 31% dos casos a origem era genética
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RESUMO: Este estudo estimou a prevalência e investigou a etiologia e os fatores associados a Deficiência Intelectual 
aos 7-8 anos de idade em uma coorte (grupo) de nascimentos, através de investigação genética clínica e laboratorial. 
Os participantes faziam parte de um grupo de crianças acompanhadas desde o nascimento e foram incluídos por suspeita 
de atraso no desenvolvimento segundo o Teste de Rastreamento de Battelle, QI abaixo de 70 segundo a escala WPPSI e/ou 
problemas no comportamento. Das 4231 crianças da Coorte de 2004 de Pelotas, 214 foram selecionadas para a avaliação 
genética que constou de: anamnese, exame físico e dismorfológico e coleta de sangue e urina. As crianças selecionadas 
foram classificadas em cinco grupos etiológicos: não-biológico, genético, sequelas neonatais, ligado a outras doenças 
e idiopático. A prevalência de Deficiência Intelectual foi de 4,5% e a prevalência de Deficiência Intelectual genética de 
0,82%. Apesar das limitações, o fato de se tratar de um estudo de base populacional, com alta taxa de acompanhamento 
(92,0%), minimiza o viés de seleção. Fora do mundo desenvolvido, são raros os estudos de coorte avaliando os fatores de 
risco e as possíveis origens da deficiência intelectual. Os dados sugerem que boa parte destes casos poderia ser prevenida, 
considerando a etiologia não-biológica, caso existissem o rastreamento de problemas no desenvolvimento e estratégias 
de intervenção educacional e de saúde.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Estudos de Coorte; Prevalência.
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A Deficiência Intelectual (DI) é uma condição de 
importância médica, educacional e social, que 
acomete, pelo menos, 1% da população. É mais 
comum no sexo masculino, achado que é atri-

buído ao grande número de mutações de genes encontra-
dos no cromossomo X. A razão entre os gêneros masculino 
e feminino é de 1,3 a 1,9 para 1. Formas frequentes de apre-
sentação são o baixo rendimento escolar, o atraso na lingua-
gem e as alterações de comportamento. Para o diagnóstico, 
é importante considerar o início antes dos 18 anos de idade, 
um quociente de inteligência (QI) abaixo de 70 e deficiên-
cias no comportamento adaptativo. O QI normal é tido como 
aquele a partir de 85; assim, indivíduos com escore de 71 a 
84 são ditos como tendo uma função intelectual limítrofe 
(SHEVELL, 2008; SALVADOR-CARULLA et al., 2011). 

O termo DI, antes chamado retardo mental, geralmente 
é utilizado para indivíduos acima dos cinco anos de idade, 
quando um teste de QI é mais confiável e válido. Antes desta 
idade, prefere-se o termo atraso no desenvolvimento. Embora 
muitas crianças com atraso no desenvolvimento possam vir a 
ser diagnosticadas com DI mais adiante, isto pode não acon-
tecer dependendo da causa do atraso inicial. A DI tem grande 
impacto na vida da pessoa afetada, de sua família e da sociedade. 
O estabelecimento de um diagnóstico etiológico é um desafio 
para todos os profissionais envolvidos, uma vez que a variedade 
de distúrbios subjacentes é grande e o leque de investigações 
adicionais, extenso. Conhecer o diagnóstico, por sua vez, per-
mitirá o conhecimento do risco de recorrência, do prognóstico 
a curto e longo prazo, a busca por opções de tratamento e por 
centros especializados o que é de extrema importância para o 
indivíduo e para sua família (SHEVELL et al., 2003). 

A forma de classificar a DI variou ao longo dos anos. 
Talvez uma das primeiras maneiras tenha sido a partir da 
percepção da aparência física, como no caso da síndrome de 
Down, descrita em 1866 pelo médico inglês Langdon Down. 
Bem mais tarde, em 1905, Alfred Binet criou uma escala psi-
cométrica para medir a inteligência e aí começou a classifica-
ção baseada no QI (FLYNN, 2013). 

DEFINIÇÃO
A DI é caracterizada por uma redução na função intelec-
tual geral, associada a limitações em, pelo menos, uma área 
do comportamento adaptativo, conceitual, social e prática, e 
que deve ocorrer antes dos 18 anos de idade. De acordo com 
o QI, considera-se DI um escore aproximadamente de dois 
desvio-padrão ou mais abaixo da média da população, o que 
é equivalente a um escore de QI em torno de 70 ou menos 
(APA, 2013). 

COMPORTAMENTO ADAPTATIVO
A DI envolve limitações na habilidade mental geral, que afe-
tam, pelo menos, uma das três áreas do comportamento 
 adaptativo. Estas áreas ou domínios determinam como um 
indivíduo lida com as atividades diárias. O domínio concei-
tual inclui habilidades de leitura, escrita, linguagem, matemá-
tica, raciocínio, conhecimento e memória. O domínio social 
refere-se à empatia, julgamento social, comunicação interpes-
soal, capacidade de fazer e manter amizades. O domínio prá-
tico, finalmente, refere-se aos cuidados pessoais, à responsabi-
lidade no trabalho, ao manejo monetário, lazer e organização 
de tarefas escolares ou de trabalho (APA, 2013).

ETIOLOGIA
Fatores genéticos, multifatoriais e ambientais, incluindo 
fatores socioculturais, estão envolvidos na etiologia da DI 
e podem ser classificados, de acordo com a época do evento 
causal, em: periconcepcionais, intrauterinos, perinatais, 
pós-natais e da infância (como, por exemplo, os agentes 
teratogênicos, as complicações da prematuridade e as cau-
sas metabólicas, apenas para citar algumas) (DURKIN 
et  al., 2001). Em se tratando de DI moderada a grave, os 
fatores genéticos são a principal causa identificável. Entre 
as causas identificáveis, apresentam frequência elevada a 
síndrome de Down e outras anomalias cromossômicas, e 
a síndrome do X-Frágil. A etiologia da DI, contudo, ainda 
é desconhecida para cerca de 30 a 50% dos casos ou para 
30% dos casos de DI grave e 70% dos casos de DI leve 
(GONZÁLES et al., 2013).

AVALIAÇÃO
A avaliação de uma criança com DI, ou mesmo com atraso no 
desenvolvimento, envolve vários objetivos, tais como confirmar 
e classificar o atraso; buscar uma etiologia, por meio da história 
clínica, do exame físico e de testes laboratoriais subsequentes; 
indicar formas de intervenção, apoio e reabilitação; orientar a 
família sobre as implicações do diagnóstico, risco de recorrên-
cia, perspectivas futuras; identificar possíveis desdobramen-
tos ou alterações comportamentais que exijam intervenções 

Os dados sugerem que boa 
parte destes casos poderia 

ser prevenida, considerando a 
etiologia não-biológica
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médicas ou outras específicas visando à realização do potencial 
de desenvolvimento cognitivo (SHEVELL, 2008). 

POR QUE UM ESTUDO DE COORTE PARA DI?
Um estudo de coorte é um tipo de estudo em que um grupo de 
pessoas é selecionado por apresentar características comuns (neste 
caso ter nascido na zona urbana de Pelotas no ano de 2004) e é 
acompanhado ao longo dos anos para se verificar se apresentará 
um determinado desfecho que, neste estudo, foi a DI. Os estu-
dos em epidemiologia, antigamente centrados em casos isolados 
ou em séries de casos, voltaram-se para a análise e o acompanha-
mento de grupos de pessoas (as coortes) a partir dos trabalhos do 
médico inglês David Barker que levantaram a hipótese de uma ori-
gem fetal para as doenças cardiovasculares (BARROS et al., 2006). 
Considera-se que os estudos de coorte podem fornecer dados de 
exposições ao longo da vida, coletados na época de sua ocorrên-
cia e, portanto, fornecer a melhor informação sobre a etiologia das 
doenças e a medida mais direta do risco de desenvolvê-las. 

Desde a década de 1980, os médicos César Victora e 
Fernando C. Barros, com uma equipe de pesquisadores cres-
cente ao longo dos anos, têm feito estudos de acompanhamento 
de longo prazo de crianças nascidas em 1982, 1993 e 2004 que 
constituíram as coortes dos respectivos anos. Desses acompa-
nhamentos resultaram vários estudos relevantes, muitos volta-
dos para saúde materno-infantil, como o efeito da estimulação 
no desenvolvimento infantil, a importância do monitoramento 
do desenvolvimento no primeiro ano de vida (HALPERN 
et al., 2008), tendências da amamentação (VICTORA, 2008) 
e ainda a aplicação de testes de triagem para avaliação do desen-
volvimento como os de Denver e de Battelle (MOURA et al., 
2010; HALPERN et al., 2000). A investigação da DI, em casos 
que previamente mostraram suspeita de atraso no desenvolvi-
mento infantil, porém, nunca tinha sido realizada nessa popu-
lação. A maioria dos estudos de coorte para investigação da DI 
ou do atraso no desenvolvimento é feita em países desenvolvi-
dos (MAULIK et al., 2011). 

 Este estudo, provavelmente um dos primeiros com uma 
abordagem epidemiológica nessa área, é uma coorte de nasci-
mentos de base populacional cujos objetivos foram descrever a 
prevalência (P) de Deficiência Intelectual, investigar a etiologia 
dos casos identificados, os fatores associados e a história natural 
dos problemas, em crianças acompanhadas desde o nascimento, 
com sete ou oito anos de idade quando do início do estudo.

METODOLOGIA
A Coorte de 2004 de Pelotas iniciou com o estudo perina-
tal, o qual avaliou 4.231 crianças nascidas na zona urbana 
do município entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2004 
(Figura 1) logo após o nascimento. Os acompanhamentos 
foram feitos aos 3, 12, 24 e 48 meses, 6–7 anos e, atualmente, 
está ocorrendo o acompanhamento dos 11 anos de idade. 
Os  acompanhamentos consistem de entrevista com a mãe, 
sua antropometria e realização de alguns testes psicológicos 
e entrevista com a criança, sua antropometria (peso, altura e 
outras medidas), realização de escalas psicométricas, dentre 
outras avaliações. As informações metodológicas e os resul-
tados iniciais deste levantamento estão disponíveis em outra 
publicação (BARROS et al., 2006), bem como os resultados 
atualizados (SANTOS et al., 2014). 

Foram incluídas neste estudo crianças que, em etapas 
anteriores da Coorte 2004, apresentaram dois ou mais dos 
seguintes critérios: atraso no desenvolvimento segundo 
o Teste de Rastreamento do desenvolvimento de Battelle 
(BDI), QI abaixo de 70 na escala Wechsler e/ou dificuldade 
durante a entrevista dos 48 meses, como dificuldade na com-
preensão ou na linguagem, comportamento agressivo, ausên-
cia de interação com o entrevistador ou com a família e recusa 
ou inabilidade em realizar a escala Wechsler (NEWBORG 
et al., 1988; KAUFMAN, 1972).

AVALIAÇÃO GENÉTICA
A avaliação genética foi conduzida aos sete ou oito anos 
de idade. Para elucidar a etiologia da DI, as crianças foram 
avaliadas por uma geneticista clínica que coletou informa-
ções sobre as características sócio-demográficas da famí-
lia, história clínica da criança e heredograma, incluindo 
pelo menos três gerações. Um exame clínico e dismorfoló-
gico foi realizado. No final da avaliação, uma hipótese diag-
nóstica foi  elaborada e sangue e/ou urina foram colhidos, 
quando necessário. Os exames laboratoriais disponíveis 
para este estudo eram: análise citogenética e citogenética-
molecular (cariótipo GTG, FISH e a-CGH); testes meta-
bólicos – Triagem simples ou ampliada para Erros Inatos 
do Metabolismo, High Performance Liquid Chromatography 

Neste grupo, mais de 70% dos 
nascimentos foram prematuros e 

tiveram peso de nascimento inferior 
a 2.500 g. Todas as crianças 

incluídas no estudo haviam realizado 
triagem neonatal.
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Coorte de nascimentos de Pelotas  2004

n = 4.231

WPPSI < 70 

N = 126

Lista de problemas

N = 45

BDI -1 a – 2 DP

N = 172

Avaliação Genética
Total de crianças incluídas n = 214
Compareceram à avaliação n = 195 

24 meses de idade

n = 3.869

48 meses de idade

n = 3.799

BDI -1: Battelle Development Inventory; DP: Desvio padrão; WPPSI: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence.
Figura 1. Número de crianças recrutadas ao nascimento pela Coorte 2004 de Pelotas, número de crianças acompanhadas aos 24 e 48 meses de idade e número 
de crianças que preencheram critérios de inclusão para avaliação genética.

(HPLC) de aminoácidos, cromatografia gasosa para ácidos 
orgânicos; testes moleculares –reação em cadeia de polime-
rase (PCR) para X-Frágil, que identifica o número de repe-
tições dos trinucleotídeos CGG (alelo FRAXA) ou GCC 
(alelo FRAXE) na região promotora do gene FMR1. O gene 
FMR1, localizado no cromossomo X, quando sofre muta-
ções, é o responsável pela síndrome do X-Frágil, uma das 
principais causas de DI. 

De acordo com a suspeita de DI, as crianças foram classi-
ficadas em um dos seguintes grupos, de acordo com a possí-
vel etiologia: 
• Genético: diagnóstico clínico e/ou laboratorial de uma 

doença genética;
• Idiopático: características sindrômicas, como dismorfias 

e comportamento anormal, com testes laboratoriais nor-
mais e avaliação clínica inconclusiva; 

• Sequelas: história de anoxia, hipoglicemia, hemorragia 
intracraniana, meningite ou hospitalização prolongada, 
durante o período neonatal;

• Outras doenças: parto e primeiros dias de vida sem 
intercorrências, mas diagnóstico posterior de epilep-
sia, Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), deficiência visual ou auditiva;

• Causas não-biológicas: não houve evidência de distúr-
bios genéticos, sequela neonatal, características sindrômi-
cas ou qualquer outra doença, mas tais crianças tinham 

em comum um baixo nível socioeconômico, falta de estí-
mulo, privação afetiva, e mau desempenho escolar. 

O comportamento adaptativo e o desempenho escolar 
aos sete-oito anos de idade foi avaliado por meio das infor-
mações maternas, utilizando perguntas com base na Escala 
de Vineland – II. Antes de iniciar o exame clínico, as crianças 
foram observadas em relação a alguns desses pontos. A sala 
de atendimento foi ambientada para avaliação, tendo material 
para desenho, livros, jogos e brinquedos.

Parentes das crianças investigadas que apresentaram sus-
peita de DI foram avaliados durante o período de estudo, se a 
história familiar indicava que eram potencialmente afetados. 
Infecções congênitas também foram descartadas por meio de 
registros maternos e exame físico. 

ACONSELHAMENTO GENÉTICO
Após as consultas para avaliação clínica e laboratorial, as 
crianças retornaram para orientações e aconselhamento 
genético. Os participantes realizaram de duas a quatro con-
sultas durante o período do estudo.

ASPECTOS ÉTICOS
Este estudo, bem como todas as etapas anteriores da Coorte 
2004 Pelotas, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde o estudo 
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foi desenvolvido. Os participantes assinaram termo de con-
sentimento informado.

RESULTADOS
Das 3.799 crianças visitadas e avaliadas em seus domicí-
lios aos 48 meses de idade, 214 foram selecionadas para este 
estudo. A prevalência de DI na Coorte 2004 foi de 4,5%. 
A Tabela 1 mostra a etiologia da DI, a média de QI nos dife-
rentes grupos, a proporção de crianças com alterações nas 
diferentes áreas do comportamento adaptativo e a proporção 
de crianças em educação especial, a qual foi maior no grupo 
com DI genética (52,0%), comparada a 13,4% das crianças 
classificadas como tendo DI de etiologia não-biológica. 

A maioria das crianças em educação regular não conse-
guia ler ou escrever e mais da metade apresentava problemas 
de linguagem. A análise dos dados perinatais mostrou que 
a maioria das gestações foi planejada e que o acesso ao pré-
natal foi universal. A maior parte das mães iniciou o pré-natal 
ainda no primeiro trimestre e fizeram sete ou mais consul-
tas. A ingestão de álcool e tabaco e a prevalência de doenças 
maternas como diabetes, hipertensão e depressão não apre-
sentaram diferença significativa entre os cinco grupos etioló-
gicos. Também em relação ao número de abortos prévios à 
gestação do filho afetado por DI, não houve diferença entre 
os grupos, sendo que a maioria não teve nenhum aborto. 
Em relação ao peso de nascimento, idade gestacional e escore 
de Apgar, houve diferença estatisticamente significativa entre 
o grupo com sequelas neonatais e os demais grupos. 

Neste grupo, mais de 70% dos nascimentos foram pre-
maturos e tiveram peso de nascimento inferior a 2.500  g. 
Todas as crianças incluídas no estudo haviam realizado tria-
gem neonatal. Nenhum caso de hipotireoidismo congênito, 
fenilcetonúria ou outro erro inato do metabolismo foi iden-
tificado. Casamentos consanguineos não foram registrados. 
A Tabela  2 mostra os principais diagnósticos de etiologia 
genética e sua respectiva herança. A prevalência de distúrbios 

genéticos foi de 0,82%, a segunda causa mais importante 
causa de DI nesta coorte, sendo que mais de 50% das crianças 
foram diagnosticadas apenas durante este estudo. A Tabela 3 
mostra a escolaridade dos pais e o nível socioeconômico de 
acordo com os grupos etiológicos. 

DISCUSSÃO
A DI está presente em todas as culturas e classes sociais, mas 
sua prevalência varia conforme a faixa etária estudada, o local 
e o delineamento do estudo, a estratégia amostral, o instru-
mento utilizado, o gênero e as técnicas diagnósticas disponí-
veis na época. 

Etiologia n (%) Média de QI (DP) Proporção de crianças em 
educação especial

Proporção de crianças com alteração 
do comportamento adaptativo

Genética 31 (20,5) 62,5 (6,0) 52,0% 100,0%

Idiopática 19 (12,6) 66,9 (10,6) 31,5% 100,0%

Sequelas neonatais 20 (13,2) 62,8 (7,2) 30,0% 100,0%

Outras doenças 14 (9,3) 65,6 (5,5) 21,4% 100,0%

Causas ambientais 67 (44,4) 68,4 (10,4) 0,0% 13,4%

Tabela 1. Etiologia da deficiência intelectual, média de quociente de inteligência segundo Escala Wechsler para pré-escolares e proporção de crianças em educação 
especial e com problemas no comportamento adaptativo

QI: quociente de inteligência; DP: Desvio padrão; WPPSI: Escala Wechsler para pré-escolares

Diagnóstico n

Cromossômico 12

Síndrome de Williams 1

Síndrome de Down 7

Microarranjos anormais 4

Mendeliano/esporádico 7

Síndrome de Cornélia de Lange 1

Microcefalia autossômica dominante* 1

Síndrome do X- Frágil 1

Sequence de Moebius 1

Síndrome de Noonan 2

Esclerose Tuberosa 1

Multifatorial 12

TDAH 6

Cisto Porencefálico 1

Esquizencefalia 1

Mielomeningocele 4

Total 31

Tabela 2. Número de crianças com diagnóstico de etiologia genética e o tipo 
de herança

*Três familiares identificados através do probando; TDAH: Transtorno déficit de 
atenção hiperatividade.
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A maioria dos estudos de prevalência da DI tem sido con-
duzidos em países ricos e, além disso, baseados em dados clí-
nicos ou administrativos (MAULIK et al., 2011). De acordo 
com nosso conhecimento, este é o primeiro estudo de base-
-populacional no Brasil que avaliou a prevalência da DI e sua 
etiologia, além de ser um dos poucos estudos de coorte em 
um países de renda média ou baixa. A prevalência, por ser 
obtida por meio deste tipo de estudo e não em populações 
selecionadas, como por exemplo, escolas para indivíduos 
com DI, torna-se um dado real e não uma estimativa. 

Observou-se neste estudo que mais de 40% das crian-
ças com DI não apresentou uma causa biológica compro-
vada, e todas tinham em comum a baixa escolaridade dos 
pais e o baixo nível socioeconomico, dados já registrados em 
estudos semelhantes (BASHIR et  al., 2002; GUSTAVSON, 
2005). A  pobreza, em todos os países, leva ao estresse crô-
nico para as crianças e para as famílias, o que pode interferir 
no desenvolvimento infantil, incluindo o desempenho esco-
lar. Crianças que crescem em famílias de baixa renda apre-
sentam um alto risco para enfrentar dificuldades escolares e 
sociais, como também de saúde e bem-estar, o que, por sua 
vez, tende a prejudicar o desempenho educacional (ENGLE 
& BLACK, 2008). 

A segunda etiologia mais frequente foi genética (20,5%). 
Este valor pode estar subestimado se considerarmos que 
parte dos casos idiopáticos podem ser distúrbios genéticos 
ainda não esclarecidos (KARAM et al., 2014), mostrando a 

importância de tal investigação. O número de casos de sín-
drome de Down (n = 7) e de defeitos do tubo neural (n = 4) 
está de acordo com o reportado na literatura (SHIN et  al., 
2009). Os quatro microarranjos cromossômicos anormais 
sugerem a necessidade do uso das técnicas de citogenética 
molecular, caso contrário, continuariam sem diagnóstico e 
aconselhamento apropriados. Somadas as causas ditas não 
biológicas com as sequelas neonatais, observa-se que mais da 
metade dos casos apresenta possibilidade potencial de redu-
ção, por meio da identificação e intervenção precoces.

Algumas considerações devem ser feitas a respeito deste 
estudo, a começar por suas limitações, como o fato de exa-
mes de imagem cerebral, indicados na investigação de DI, não 
terem sido feitos por falta de financiamento. Para minimizar a 
eventual perda de informações, foi solicitado às famílias que 
trouxessem tais exames, quando já haviam sido realizados. 
Em alguns casos de suspeita de anoxia neonatal, foi também 
revisado o prontuário hospitalar, com autorização dos par-
ticipantes do estudo ou seus responsáveis, para a conclusão 
do diagnóstico. Já a investigação molecular para síndrome do 
X-Frágil não foi realizada rotineiramente no sexo feminino, 
exceto em casos de história familiar positiva. Embora alguns 
autores recomendem, outros argumentam que a probabili-
dade de ser positivo é muito pequena. Tanto paro o sexo femi-
nino quanto para o masculino, considerou-se que microcefa-
lia e anomalias múltiplas excluem tal síndrome (SHEVELL, 
2008; DE VRIES et al., 2005). 

Tabela 3. Escolaridade materna, paterna e nível socioeconômico de acordo com os diferentes grupos etiológicos de Deficiência Intelectual

Genético 
(%)

Idiopático 
(%)

Sequelas 
Neonatais (%)

Outras doenças 
(%)

Causas 
ambientais (%) Valor p

Escolaridade materna (anos)

0 – 4 17,2 21,1 20,0 56,3 38,5 0.02

5 – 8 62,1 68,4 60,0 12,5 43,1

9 – 11 17,2 10,5 10,0 31,3 16,9

≥12 3,5 0,0 10,0 0,0 1,5

Escolaridade paterna (anos)

0 – 4 17,9 43,8 17,7 20,0 29,3 0.20

5 – 8 60,7 43,8 41,2 46,7 50,0

9 – 11 14,3 12,5 41,2 20,0 19,0

≥12 7,1 0,0 0,0 13,3 1,7

Nível socioeconômico*

A 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.07

B 13,3 5,6 0,0 21,4 9,7

C 50,0 50,0 70,0 42,9 37,1

D 26,7 44,4 30,0 21,4 41,9

E 3,3 0,0 0,0 14,3 11,3

*Classificação segundo Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP).
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Alguns casos, por terem se desenvolvido em idade esco-
lar, podem não ter sido detectados. Ainda são poucos os 
estudos de coorte, principalmente fora do mundo desen-
volvido, porém, que avaliaram deficiências no desenvolvi-
mento e DI, e justamente este tipo de estudo, sendo menos 
suscetível aos vieses de informação e de seleção, permite 
fazer melhores estimativas. 

Deve-se destacar a identificação de uma população até 
então desconhecida, por meio da associação de ferramentas 
epidemiológicas, aplicadas previamente e capazes de fornecer 
uma grande base de dados referentes a etapas  subsequentes 
da vida dos indivíduos estudados; clínicas, através da ava-
liação geral e genética da criança, fazendo uso das técnicas 
semiológicas tradicionais; e, ainda, laboratoriais, quando foi 
necessária a investigação dos sujeitos. 

Ressalta-se a identificação da DI de origem genética, o que 
ainda não havia sido estudado na população amostrada (Coorte 
Pelotas 2004) e a importância de os indivíduos identificados, 
independentemente de serem acompanhados em serviços de 
atendimento médico e/ou escolas de educação especial, pode-
rem ser seguidos ao longo de todos os acompanhamentos 

desta coorte, o que poderá trazer informações relevantes a res-
peito da história natural de tais casos. Os dados deste estudo 
podem chamar a atenção para a necessidade da identificação 
precoce do atraso no desenvolvimento e da DI e da necessi-
dade de programas de intervenção precoce, necessários inde-
pendentemente de haver uma etiologia definida
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A importância da supervisão 
na formação do educador social
O acompanhamento de um profissional mais experiente pode ajudar a 
eliminar tensões e a esclarecer os sentimentos de rejeição e de frustração
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ARTIGO

RESUMO: Quando nos referimos à socioeducação como forma de atenção às pessoas com Deficiência Intelectual, 
estamos considerando o desenvolvimento de ações na prática cotidiana de profissionais que exercem a função de educadores 
sociais, com perspectivas metodológicas, objetivando o desenvolvimento das potencialidades dessas pessoas, inclusive as 
laborais, para que elas possam gozar do convívio social com certa dignidade. Para que isso seja possível, é preciso, no nosso 
entender, que esses profissionais estejam devidamente preparados para a construção de ações voltadas às especificidades do 
público atendido por eles, o que nos sugere o investimento contínuo na sua formação, com a finalidade de desenvolver sua 
capacidade crítica e reflexiva aliada à construção da sua autonomia para o exercício da socioeducação. Apontamos, neste 
sentido, o processo de supervisão como parte fundamental dessa formação e construção dessa autonomia, por oferecer 
um espaço propício às manifestações do educador social, proporcionando-lhe a reflexão sobre suas ações como mote a 
possíveis ressignificações em relação ao contexto da Deficiência Intelectual. 
Palavras-chave: Supervisão; Socioeducação; Formação; Deficiência Intelectual.



A socioeducação é um conceito que está em 
plena discussão, o que permite variações 
em seus significados. Em uma possível síntese, 
podemos considerá-la como um conjunto de 

ações voltadas para minimizar a vulnerabilidade social de 
pessoas que se encontram, por razões diversas, apartadas do 
exercício da sua cidadania. E, consequentemente, sofrem 
práticas discriminatórias que as excluem da condição de 
sujeitos de direito, ao vivenciarem a falta e/ou a dificuldade 
de acessos aos serviços básicos: educação, saúde, trabalho, 
transporte, lazer e cultura, por exemplo. 

Essas ações socioeducativas são realizadas por profissio-
nais de diversas áreas de formação, como psicólogos, assis-
tentes sociais, pedagogos, etc., exercendo a função de edu-
cadores sociais. O objetivo manifesto é contribuir com o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas por eles aten-
didas, buscando facilitar os acessos que tornam possível a 
inserção para o convívio social com certa responsabilidade e 
dignidade, características básicas do exercício da cidadania. 

Realizar a socioeducação, no entanto, não é das tarefas 
mais fáceis. Pressupõe a capacidade de investir nas poten-
cialidades de quem se encontra nesse processo, sem se 
fixar nas carências, exigindo do educador social um olhar 
ampliado para a realidade na qual atua, além de estudo 
contínuo e aprofundado em relação às especificidades do 
público que atende. Isso ratifica a necessidade de inves-
timento na sua formação, objetivando o desenvolvimento 
de sua capacidade crítica e reflexiva, além da construção 
da sua autonomia para a prática cotidiana.

Neste sentido, apresentamos a supervisão como parte 
fundamental dessa formação, uma vez que ela é concebida 
como espaço de escuta dos relatos das ações desenvolvi-
das por esse educador, bem como das suas manifestações 

emocionais oriundas de uma realidade muitas vezes mar-
cada por adversidades. Ainda, como um processo que, ao 
facilitar a reflexão sobre suas ações cotidianas, o instrumen-
taliza para a reflexão  nas ações, ou seja, no momento em 
que elas estão sendo realizadas, permite, dessa maneira, rea-
linhamentos possíveis.

É preciso esclarecer que, embora a socioeducação 
seja desenvolvida nas diversas esferas sociais, principal-
mente com famílias em situação de pobreza, abordaremos, 
neste artigo, a formação do educador social para o exercí-
cio da socioeducação voltada às pessoas com Deficiência 
Intelectual (DI), atendidas na APAE DE SÃO PAULO, 
uma instituição que é referência de atendimento para esse 
público. Nesse espaço, as pessoas com DI são atendidas em 
algumas de suas necessidades, principalmente no que se 
refere à possibilidade de inserção ao convívio social e quali-
ficação para atividade laboral. 

Apresentaremos, assim, a importância de um espaço de 
mediação para a formação continuada do educador social 
nesse contexto de trabalho, que lhe ofereça a possibilidade de 
compartilhamento das experiências e, consequentemente, a 
construção de conhecimentos específicos sobre a DI.  

A supervisão será, então, o mote desta reflexão, uma 
vez que a consideramos como parte imprescindível de um 
processo de formação, cuja particularidade está em propiciar 
ressignificações ao oferecer um espaço que privilegia a escuta 
das manifestações dos educadores sociais. Além disso, é um 
meio de fomentar a perspectiva pesquisadora, comportando 
a possibilidade de produção teórica, metodológica e científica 
sobre a socioeducação no contexto da DI. Afinal, uma prática 
só é reconhecida, respeitada e legitimada, tornando-se base 
metodológica para outras ações, quando sistematizada e 
devidamente avaliada.    

BREVE HISTÓRICO
No Brasil, a socioeducação surgiu em meio à luta pela defesa dos direitos humanos a partir da década de 1960, 
quando a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou uma série de celebrações que colocaram a pessoa como foco 
do direito internacional. 

Um dos fundamentos legais da socioeducação é o artigo 30 da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
de 2007, que dispõe sobre participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. Os Estados signatários da 
Convenão — o Brasil é um deles — reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas .

Os Editores
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A SOCIOEDUCAÇÃO E A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Ao olharmos para qualquer deficiência, parece-nos claro 
que temos de evitar a dicotomia entre o modelo médico 
e o modelo social. No primeiro caso, há uma visão orga-
nicista que geralmente privilegia o cuidado às condições 
físicas de uma pessoa, com pouca ênfase às emoções; no 
segundo, há um olhar que privilegia os aspectos emocio-
nais no contexto das relações, mas nem sempre provido do 
conhecimento das limitações físicas e/ou intelectuais das 
pessoas atendidas, acentuando  o risco de novas lesões ou 
o agravamento das já existentes. Uma forma de evitar essa 
dicotomia e, consequentemente, os riscos decorrentes 
dela está na capacidade de olhar para a pessoa com defi-
ciência e não a deficiência em (na) pessoa. 

Neste jogo de palavras, estamos chamando a atenção 
para o fato de que olhar para a pessoa com deficiência 
implica considerá-la como alguém dotada de certa limi-
tação, porém não desprovida de emoção, configurando-
se uma pessoa única em sua totalidade. Por outro lado, 
olhar a deficiência em (na) pessoa nos sugere a fixação 
nas limitações, impossibilitando, muitas vezes, o investi-
mento em ações propiciadoras do desenvolvimento das 
suas potencialidades. 

No caso específico da DI, consideramos, baseados no 
Glossário Temático Deficiência Intelectual  – Instituto 
APAE DE SÃO PAULO (2014), como “um estado de 
desenvolvimento incompleto da mente”, que resulta nas 
“dificuldades de compreensão, aprendizado” (p. 5) e 
lembranças novas, bem como na dificuldade de aplicar 
o que foi aprendido em diferentes situações sociocultu-
rais. Caracteriza-se, assim, ainda de acordo com o refe-
rido glossário, como “funcionamento intelectual infe-
rior à média, associado a limitações adaptativas em pelo 
menos duas áreas de habilidades”, sejam elas da comu-
nicação, da adaptação social, autocuidado e das funções 
acadêmicas entre outras, “com início antes dos 18 anos 
de idade” (p. 24). 

Nessa definição, atentamos para a palavra dificuldade, 
cujas sinonímias de desinteligência, objeção e peripécia 

constam do Dicionário Eletrônico Houaiss. Mesmo assim, 
não a concebemos como sinônimo de impossibilidade. Ao 
contrário, dificuldade responde à possibilidade de inter-
venção direcionada ao desenvolvimento de habilidades 
adaptativas, ou seja, retomando o Glossário Temático 
Deficiência Intelectual – Instituto APAE DE SÃO PAULO 
(2014), habilidades usadas “por pessoas com DI para lidar 
com a vida diária e demandas existentes na convivência 
social” (p. 24).

Para que haja o desenvolvimento dessas habilidades, 
é preciso o investimento nas potencialidades das pessoas 
com DI e não nas suas carências. Isso implica, necessaria-
mente, na capacidade do profissional que se inscreve para 
o exercício da socioeducação em reconhecer as manifesta-
ções da subjetividade das pessoas por ele atendidas, além 
de ter uma base teórica norteadora das suas ações. O que 
ocorre é que essa capacidade não é dada. Pressupõe um 
processo de formação contínua, cuja especificidade está 
no olhar minuciosamente um fenômeno, considerando 
suas nuances, particularidades e correspondências, bus-
cando ampliar o seu conhecimento sobre ele.

Um aspecto que chama nossa atenção, e nos permite qua-
lificá-lo de favorável, é o fato dos profissionais que exercem 
a socioeducação, na função de educadores sociais, serem de 
diferentes áreas de formação, das quais destacamos, como já 
dissemos na introdução, a psicologia, a pedagogia, o serviço 
social, educação física e artes, entre outras. Isso deflagra a 
necessidade do compartilhamento de saberes, evidenciando 
a importância de um bom fluxo de comunicação facilitador 
do diálogo entre essas áreas, o que torna exequível olhar para 
a pessoa com DI em sua totalidade. 

Apresentamos, então, a interdisciplinaridade como con-
dição básica nesse processo, uma vez entendida como inves-
timento conjunto na construção de novos conhecimentos. 
O compartilhamento dos saberes propicia a reflexão crítica 
voltada à própria prática e à dos colegas, desde que não 
haja uma sobreposição de alguma dessas áreas. Até porque, 
nessa perspectiva, não há uma profissão melhor do que a 
outra. Haverão, sim, as contribuições de cada uma delas, 

O ensino teórico precisa ser combinado com uma prática que integre a ação e a 
reflexão na execução como fontes de conhecimentos gerados na própria ação
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tanto teóricas quanto práticas, para a construção de ações 
que possam contribuir para o desenvolvimento das habili-
dades adaptativas das pessoas com DI. 

Ao pensarmos a socioeducação voltada para esse 
público, o nosso desafio está, também, no identificar 
seus aspectos de convergências com a educação formal, 
aquela realizada na escola, marcando suas especificida-
des, mas sem privá-las do diálogo. Ambas fazem parte de 
uma mesma sociedade e manifestam, cada qual de seu 
modo, uma preocupação compartilhada: assegurar às pes-
soas o exercício pleno da sua cidadania (o que envolve a 
aprendizagem pensada em termos coletivos e voltada, 

principalmente, para os direitos aos acessos à saúde, edu-
cação, transporte, trabalho, cultura, lazer, arte, ou seja, ao 
gozo do convívio social). Para tanto, a socioeducação deve 
se qualificar como instância mediadora e facilitadora des-
ses acessos, o que nos remete, novamente, ao papel do edu-
cador social no desenvolvimento da sua prática: ele pre-
cisa ser capaz de desenvolver ações que mobilizem essas 
pessoas à busca dos seus direitos.   

Consideramos fundamental que a experiência do edu-
cador social torne-se, dessa maneira, competência para 
a socioeducação, sendo capaz de construir sua auto-
nomia aliada à conduta investigativa e pesquisadora. 

O profissional precisa saber lidar com as tensões de um trabalho que lhe absorve. 
Quando não elucidadas e bem elaboradas, essas tensões e envolvimentos interferem 

negativamente na condução do seu trabalho
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Afinal, como temos discutido, seu trabalho tem o obje-
tivo de inserir as pessoas atendidas à vida em cole-
tividade. Há, no entanto, limites que têm de ser (re)
conhecidos, (re)discutidos e (re)estudados, uma vez 
que imprimem a esse educador, não raramente, a ideia 
e/ou o sentimento de impotência diante do vivenciado na 
prática cotidiana. Diante disso, parece-nos vital o inves-
timento no desenvolvimento das suas potencialidades, 
mediante um processo de formação contínua.  

Apontamos a supervisão como parte desse processo 
formativo, ao oferecer um espaço de mediação, de escuta 
e discussão propiciadora da elaboração do que é viven-
ciado na prática. Segundo Romans (2003), é uma moda-
lidade imprescindível  para assegurar a ampliação da 
capacidade crítica e reflexiva dos profissionais que exer-
cem a socioeducação, devendo contribuir para a supe-
ração de um aspecto que tem sido observado com certa 
regularidade nas instituições que acomodam esses pro-
fissionais: o caráter de meras reuniões administrativas ou 
de tramitação burocrática.

UMA CONCEPÇÃO DE SUPERVISÃO 
Para a construção de um modelo de supervisão, esclarec-
emos que o prefixo “super” une-se à visão no sentido de 
proporcionar o ato de ver o todo. Para isso, é preciso ter 
a capacidade de ver sobre, imputando, assim, o sentido 
de super, ou seja, superior. Entendemos superior como 
a competência de um mediador, no papel de supervi-
sor, em olhar o conjunto de elementos, enxergando e 
compreendendo seus elos articuladores, para que possa 
construir intervenções que contribuam com o desen-
volvimento da capacidade crítica e reflexiva dos sujeitos 
inseridos nesse processo. 

Mediante sua competência de visão ampliada e cons-
ciência da importância da formação continuada para a 
socioeducação, esse mediador apresenta-se como um líder 
capaz de mobilizar e dinamizar os encontros para discus-
são, construção e atualização teórica das práticas. Neste 
sentido, tanto a rotinização quanto a mecanização das 
ações devem ser evitadas, o que pressupõe o investimento 
na dialética ensino-aprendizagem como compromisso 
para a formação de profissionais. 

Na nossa concepção de supervisão como parte da for-
mação continuada para o exercício da socioeducação, 
consideramos dois planos que se inter-relacionam: o teó-
rico-metodológico e a formação humana. Para desenvol-
vermos o primeiro plano, estudamos a supervisão no con-
texto da educação formal, ampliando esse conhecimento 

para a socioeducação e suas especificidades. Alarcão 
(2011), por exemplo, afirma ser fundamental aos super-
visionandos a capacidade de reflexão na ação, ou seja, 
quando a reflexão é feita no decorrer da própria ação, 
reformulando-a e ajustando-a a novas situações que lhes 
vão surgindo. Cada nova experiência de reflexão na ação 
aumenta e enriquece o repertório de quem a vivencia, 
contribuindo na composição de novas variações e de 
novos olhares aos casos subsequentes. 

A reflexão na ação, segundo a autora, só é possível por 
meio da reflexão sobre a ação, o que determina a impor-
tância de um espaço propício para que isso ocorra, ou 
seja, o da supervisão, onde se possa articular o dizer com 
o escutar, proporciando o confrontar-se com os problemas 
advindos do trabalho realizado. Essa confrontação implica, 
necessariamente, reflexão sobre as hipóteses levantadas e 
a verificação dessas hipóteses, bem como a reflexão sobre 
os erros e inadequações no desenvolvimento das ações. 
O ensino teórico precisa ser combinado com uma prática 
que integre a ação e a reflexão na execução como fontes de 
conhecimentos gerados na própria ação. 

O segundo plano de estudo preconiza o investimento 
na formação humana dos profissionais que vivenciam um 
processo de supervisão. Encontramos essa discussão em 
Ferreira (2009), ampliando-a, também, para o trabalho 
socioeducativo desenvolvido junto à pessoa com DI. Esse 
investimento é justificado pelo fato de que atuar em uma 
realidade muitas vezes marcada pela precariedade, discri-
minações e preconceitos, nem sempre velados, não é tarefa 
simples. Exige-se de quem se inscreve para o exercício da 
socioeducação, além do conhecimento teórico e da habi-
lidade técnica para decidir sobre os rumos das ações, uma 
formação humana baseada no equilíbrio emocional, ajus-
tado à racionalidade para lidar com as adversidades.

Assim como Ferreira (2009), Romans (2003) apre-
senta uma preocupação formativa para o autocuidado des-
ses profissionais que exercem a socioeducação. Além das 
habilidades sociais, ou seja, maturidade, equilíbrio pessoal 
e saber se relacionar com a população atendida, o profis-
sional precisa saber lidar com as tensões de um trabalho 
que lhe absorve. Quando não elucidadas e bem elabora-
das, essas tensões e envolvimentos interferem negativa-
mente na condução do seu trabalho. 

Neste sentido, para ser uma referência de cidadania e 
de como lidar com as complexidades da prática, Carvalho 
e Baptista (2004) dizem que esse profissional (educador 
social) precisa desenvolver competências, aqui entendi-
das como o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

REVISTA DI  •  NO 8  •  201530



qualidades que permitam ao educador social exercer com 
maturidade o seu trabalho, além de minimizar a ansiedade 
e enfrentar as limitações pessoais, da equipe e da organi-
zação. Essas competências favorecem a “apropriação inte-
grada de saberes, de atitudes e do saber-fazer sob a forma 
de capacidades” (p. 86). Ainda,  asseguram o que chamam 
de “princípio ético da distância óptima”, isto é, uma “dis-
tância que permita garantir a conjugação equilibrada entre 
racionalidade, sensibilidade e serenidade” diante das ações 
cotidianas (p. 93).

Nessa mesma linha de raciocínio, Capul e Lemay (2003) 
dizem que a supervisão visa à reflexão sobre a ação educa-
tiva desenvolvida como forma de reconhecimento das pró-
prias ressonâncias emocionais afloradas dessa ação. Esse 
reconhecimento só é possível quando o diálogo favorecido 
pela supervisão permite ao profissional adotar uma posição 
de distanciamento, assegurando-lhe estar no grupo como 
contribuinte para a formação de todos. Assim, o sentimento 
do educador social voltado aos colegas de trabalho pode ser 
verbalizado, sem o risco de sofrer alguma forma de sanção. 

Esses autores chamam a atenção, também, para a 
importância de reconhecer quando um pedido de super-
visão configura-se como um pedido de psicoterapia, pelo 
fato de facilitar a manifestação emocional de quem viven-
cia esse contexto. Reforçam, no entanto, que, em hipótese 
alguma, esse processo deve objetivar ou configurar uma 
psicoterapia, individual ou em grupo, uma vez que o pro-
pósito da supervisão não é tratar o conteúdo da vida pes-
soal, em sua profundidade, mas, sim, o que é mobilizado 
na prática socioeducativa.

Diante do exposto, defendemos uma concepção de 
supervisão que seja capaz de suportar e atender as diversas 
manifestações e exigências oriundas desse processo, con-
tribuindo de forma clara e honesta para a formação profis-
sional e humana de quem exerce a socioeducação. Nessa 
perspectiva, o investimento está voltado para as potencia-
lidades do educador social, assegurando-lhe a oportuni-
dade de discutir e refletir criticamente sobre sua prática, 
facilitando ressignificações na construção e desenvolvi-
mento das suas ações. 

A forma do educador social olhar e ler a realidade 
na qual atua é determinante para a realização da prá-
tica socioeducativa por antecipar e definir, muitas vezes, 
os resultados que se espera alcançar. Neste sentido, para 
que a satisfação faça parte desse contexto, o importante 
é, segundo Charlot (2005), ser capaz de fazer uma leitura 
positiva da realidade na qual se intervém, cuja premissa 
está no explicar o que aconteceu, evidenciando como se 

deu o processo. Isso significa dizer que, em detrimento 
de se fixar no que faltou, ou seja, na carência instaurada, 
investir no que deve e pode ser feito configura-se como 
princípio básico para alcançar sua realização.

Apresentamos, desse modo, a supervisão como um 
espaço propício para o desenvolvimento dessa leitura e 
construção da reflexão crítica sobre a prática e na prática, 
ao oferecer uma escuta atenta e respeitosa às manifestações 
desses profissionais, na função de educadores sociais, sejam 
elas teórico-metodológicas e/ou emocionais. É um pro-
cesso que deve favorecer a instrumentalização para a auto-
nomia no trabalho que realizam, o que nos parece possível 
se ela (a supervisão) comportar um aspecto propiciador 
do desenvolvimento de competências para o exercício da  
socioeducação: a mediação de um supervisor experiente. 

Segundo Silva (2009), a mediação de um profissio-
nal mais experiente no papel de supervisor, capaz de gerir 
contextos de aprendizagem sem ser autoritário, é essencial 
para que os objetivos propostos em um processo de super-
visão sejam alcançados. Sua capacidade tem de comportar, 
também, a competência para conduzir e aprimorar as rela-
ções grupais, privilegiando o diálogo sempre cooperativo 
para a implementação das diretrizes e dos planos de traba-
lho, sem descuidar da condição humana de quem dela par-
ticipa. Afinal, como nos dizem Oliveira e Rego (2003), as 
dimensões do afeto e da cognição estão, em amplo sentido, 
dialeticamente relacionadas desde o início da constituição 
do ser humano. A vida emocional está ligada aos diversos 
processos psicológicos que compõem o desenvolvimento 
da sua consciência.

Sobre o conceito de mediação, importante esclarecer 
que parte do princípio de que a formação de um sujeito 
ocorre por meio de um processo contínuo, contando com 
a ajuda de outros mais experientes, sendo a aprendiza-
gem base para o desenvolvimento. Segundo Kahhale e 
Rosa (2009), a mediação é uma categoria ontológica, ao 
expressar uma característica do real, e metodológica, uma 
vez que orienta um modo de olhar e de apreender o real, 
o que a torna um recurso fundamental e necessário para a 
apropriação da cultura humana. Nessa perspectiva, “cons-
truir conhecimentos implica uma ação partilhada, já que é 
através dos outros que as relações entre sujeito e objeto de 
conhecimento são estabelecidas” (REGO, 2003, p. 110).

Vygotsky (2003) diz que o aprendizado resulta em 
desenvolvimento mental quando é adequadamente organi-
zado, devendo ser orientado para o futuro. E é justamente 
esse fator que implica a mediação de sujeitos mais experien-
tes, voltada para as potencialidades e motivações de quem 
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aprende. A noção de aprendizado, considerando os processos 
sócio-históricos, pressupõe a interdependência dos sujeitos 
inseridos em um determinado contexto e sempre envolve a 
interação social. Isso significa romper com a ideia de fato-
res inatos e de mera maturação do organismo, permitindo 
um processo no qual o sujeito pode adquirir informações, 
habilidades e desenvolver valores, sendo capaz de construir 
suas atitudes a partir do seu contato com os outros sujeitos 
(VYGOTSKY, 1998).

Desse modo, a supervisão precisa dar conta de fazer 
com que os profissionais, na função de educadores sociais, 
ao compartilharem suas experiências com os demais cole-
gas, possam rever suas intervenções, expor e esclarecer 
sentimentos de rejeições e frustrações, além de refletir 
sobre fatores que dificultam as relações e o bom anda-
mento do trabalho. Isso porque sua atenção deve estar vol-
tada às necessidades das pessoas por eles atendidas, neste 
caso as com DI e respectivos familiares, o que só é possível 
ao se sentirem acolhidos e respaldados em suas próprias 
necessidades, sejam elas de caráter teórico-metodológica 
e/ou emocionais. 

 A supervisão nos grupos de trabalho pode (e deve), 
então, se constituir como elemento estimulante de for-
mação, proporcionando estratégias de reflexão e apri-
moramento das ações desenvolvidas. Firma-se como um 
processo de mediação para a construção de novos conhe-
cimentos e solidificação dos já existentes, reafirmando 
a importância do trabalho coletivo e interdisciplinar. 
O  compartilhamento das responsabilidades para a cons-
trução de uma sociedade mais respeitosa, menos egoísta, 
e, por que não dizer, mais humana, passa a ser condição 
primordial nesse processo. Assim, as adversidades deixam 
de ser encaradas como empecilhos e se tornam fontes de 
mobilização para o desenvolvimento das ações interven-
tivas, capazes de minimizar as consequências impediti-
vas do exercício da cidadania das pessoas com deficiência, 
aqui mais precisamente, a intelectual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando falamos em socioeducação voltada às pessoas 
com DI, estamos nos referindo à construção contínua de 
metodologias a partir da prática cotidiana de educadores 
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sociais, o que pressupõe ações que possam respaldar 
essas pessoas em suas necessidades, levando-as à cons-
trução de certa autonomia para o gozo do convívio social 
com certa dignidade. Para que isso seja possível, é pre-
ciso que esses educadores estejam devidamente prepara-
dos para reconhecer as especificidades e as potencialida-
des do público atendido por eles, sem se descuidar de 
si. Pressupomos, desse modo, o investimento contínuo 
na sua formação, cujo objetivo firmado está na constru-
ção da sua autonomia para o exercício da socioeducação. 

Apontamos a supervisão como parte imprescindível 
na construção dessa autonomia, ao oferecer um espaço 
de escuta às manifestações desse educador, propiciando-
lhe a escuta de si mediante a possibilidade de refletir 
sobre suas ações. É um processo favorecedor de ressig-
nificações em relação à DI e às pessoas com DI, o que 
contribui para o desenvolvimento de competências para 
a construção de ações voltadas às habilidades adaptativas 
dessas pessoas, em detrimento de se fixar nas suas carên-
cias e limitações. 

A reflexão proposta pela supervisão também preco-
niza discutir o que mobiliza o profissional para o exer-
cício da socioeducação, analisando desde a escolha 
até a sua permanência em um campo de atuação que, 
não raramente, o expõe à lentidão em alcançar algum 
resultado, à escassez de recursos institucionais, às pró-
prias limitações de sua formação. Afinal,  esses fatores, 

somados às dúvidas entre o certo e o errado das suas 
ações, afetam significativamente o desenvolvimento 
das ações socioeducativas. Assim, com a finalidade do 
desenvolvimento de competências para a socioeduca-
ção, a supervisão deve facilitar a manifestação dos sen-
timentos de (in)satisfação e dos incômodos oriundos 
da prática socioeducativa, além de propor o incômodo 
quando o educador social apresentar-se acomodado 
frente ao trabalho que realiza.  

Em síntese, no emaranhado das mais diversas relações, 
há um sujeito que, por alguma razão, se inscreveu para a 
função de educador social, comportando investimentos 
afetivos e cognitivos na construção de uma prática que 
lhe impõe o dever de um olhar mais ampliado e prospec-
tivo para a realidade na qual está inserido e, necessaria-
mente, intervém. Porém, em certa medida e por vezes, 
parece-nos afetado pela resignação que, invariavelmente, 
leva à queixa. Por isso, consideramos a supervisão como 
um processo facilitador de reflexão crítica sobre as ações 
e nas ações realizadas, voltada para a possibilidade de 
ressignificação do que esse educador encontra na prática 
e de como se coloca nela. 

Há, neste sentido, a possibilidade de despertar o sen-
timento de indignação quando a resignação se faz pre-
sente e constante nas manifestações, fator preponderante 
para a mobilização diante do que, muitas vezes, encon-
tramos na prática cotidiana: a mesmice forjada.
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A Escola de Milão e a formação de professores 
de alunos com Deficiência Intelectual
Instituição fundada pelo padre Agostino Gemelli conciliava medicina, 
psicologia e pedagogia, antes da inclusão escolar na Itália

1Doutora em Educação pela Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, Itália.
Nota dos Editores: Este artigo é uma adaptação de uma apresentação realizada pela autora no 4º Congresso Europeu da International Association for the 
Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), realizado em julho de 2014 em Viena, Áustria. Tradução: Laura M.F.F. Guilhoto.

• Anna Debè1

RESUMO: Este artigo reconstrói a história da “Escola de auxiliares especiais e assistentes para crianças com deficiência”, 
inaugurada em 1926 na Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão pelo padre Agostino Gemelli, fundador e 
primeiro reitor. A evolução da Escola, uma das primeiras desse tipo na Itália, permite investigar mudanças ocorridas na 
formação de professores “especiais” no século passado, ligadas ao processo gradual de inclusão de crianças com deficiência 
em classes comuns. Consequentemente, essa experiência representa parte do caminho italiano da inclusão escolar de 
pessoas com deficiência. O interesse de Gemelli, um dos psicólogos italianos mais famosos do século XX, na área da 
deficiência reflete a atenção do mundo católico contemporâneo na educação de pessoas mais vulneráveis, com base em 
estudos científicos. Os professores “especiais” da Escola de Gemelli tinham de adquirir competências médicas, psicológicas 
e pedagógicas. Este artigo contribui no campo da história da educação especial, que só recentemente tem atraído o interesse 
de estudiosos italianos, e foi realizado por meio de investigações de fontes primárias (5 arquivos, 350 cartas, 300 mil dados 
coletados), com o objetivo de realçar a ação de professores, usuários, além de materiais e livros didáticos da Escola, desde 
sua origem até os anos 1970.
Palavras-chave: História da educação especial; Formação de professores; Necessidades especiais; Agostino Gemelli; 
Universidade Católica de Milão.
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Na Itália, as iniciativas educacionais para pessoas 
com deficiência começaram a tomar forma no iní-
cio do século XX, com a criação de escolas espe-
ciais para pessoas com déficits cognitivos e, a partir 

daí, na formação de professores “especiais”. Este artigo analisa a 
experiência da “Escola de auxiliares especiais e assistentes para 
crianças com deficiência”, inaugurada em 1926 na Universidade 
Católica de Milão pelo psicólogo e padre Agostino Gemelli. 
Essa foi uma das primeiras escolas italianas configuradas para 
a formação de professores de crianças com deficiência; na ver-
dade, foi a terceira, depois de Roma e Florença. 

A importância da Escola de Milão se deve a duas razões. 
A primeira é que representa o caminho italiano para a inclu-
são escolar de pessoas com necessidades especiais, mostrando 
como a formação de professores mudou a partir dos anos 1920 
até a década de 1970, seguindo diferentes formas de olhar as 
crianças com deficiência, desde o isolamento em escolas espe-
ciais à inclusão em classes comuns. A segunda razão é que a 
Escola evidencia o trabalho do padre Agostino Gemelli na edu-
cação especial e realça seu papel no cenário científico italiano. 
Seu trabalho conciliou medicina e psicologia experimental 
com educação e valores religiosos a iniciativas científicas.

PADRE AGOSTINO GEMELLI
Padre Gemelli foi um dos psicólogos italianos mais famo-
sos no século XX. Seu interesse pela deficiência reflete como 
o mundo católico se preocupava com intervenções para os 
mais vulneráveis, dirigidas não somente pelo sentimento de 
caridade, mas também por estudos científicos. Com efeito, 
durante sua vida, padre Gemelli sempre tentou vincular a 
abordagem científica à sua orientação religiosa.

Padre Gemelli nasceu em uma família agnóstica de classe 
alta em Milão em 1878. Chamava-se Edoardo Gemelli e 
se formou em medicina em 1902 com Camillo Golgi, que 
ganhou o Prêmio Nobel em 1906 por seu trabalho sobre a 
estrutura do sistema nervoso. Gemelli, que foi membro do 
Partido Socialista Italiano durante sua juventude, fez sua con-
versão religiosa e ingressou na Ordem dos Frades Menores em 
1908, quando recebeu o nome de Agostino. Como membro 
dessa ordem religiosa, ele não poderia exercer a medicina e, 
por isso, se aproximou do campo da psicologia experimental. 

O Instituto de Psicologia que Gemelli criou foi uma 
das instituições mais proeminentes de seu tipo na Itália e 
na Europa. O instituto promoveu, mesmo depois da morte 
de seu fundador, pesquisas avançadas nas áreas de percep-
ção, seleção de pessoal, orientação profissional, psicolo-
gia do desenvolvimento e comparativa, estudos sociais e do 
desenvolvimento do caráter. Com o apoio de especialistas de 

outros países, o instituto organizava seminários avançados e 
discussões entre Gemelli e seus colaboradores, que se tor-
nariam expoentes da psicologia italiana nos anos seguintes. 
Gemelli fundou a Universidade Católica de Milão, em 1921, 
e foi seu reitor até sua morte, em julho de 1959.

O trabalho de Gemelli na área de formação de professo-
res de crianças com deficiência estava relacionado à psicologia 
aplicada à educação: no Instituto de Psicologia ele promoveu 
estudos médicos e psicológicos relevantes, contribuindo para 
facilitar a instrução de crianças com deficiência. Gemelli consi-
derava que a psicologia deveria se inspirar na biologia e promo-
veu pesquisas psicológicas baseadas em processos empíricos 
e mensuráveis, que consistiam na observação, medição, expe-
riência, formulação e teste de hipóteses.

De acordo com essa abordagem, pode parecer que a psico-
logia foi completamente subordinada à biologia. Em vez disso, 
Gemelli estava convencido de que a psicologia devia ser reconhe-
cida como uma disciplina científica independente. No entanto, 
segundo ele, estudiosos das ciências humanas precisavam ado-
tar paradigmas e métodos científicos. Por essa razão, o labora-
tório de biologia da Universidade Católica de Milão foi unido 
ao Instituto de Psicologia, com o objetivo de apoiar os estudan-
tes na Faculdade de Filosofia que se aproximavam da psicologia 
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sem ter conhecimento sobre a estrutura do sistema nervoso 
ou das funções cerebrais. A forma de Gemelli olhar a psicolo-
gia decorria de sua concepção do ser humano como uma “pes-
soa”, que é uma totalidade biológica e mental integrada e deve 
ser considerada na sua unidade. Essa concepção do ser humano 
como síntese de múltiplas dimensões levou Gemelli a aplicar a 
psicologia em diferentes aspectos da vida humana, como educa-
ção, sociedade, justiça e trabalho.

Além de fundar a “Escola de auxiliares especiais e assis-
tentes para crianças com deficiência”, o trabalho de Gemelli 
estava ligado a duas iniciativas concretas. Em primeiro lugar, 
ele entrou para a Società Italiana Pro Anormali (SIPA), a 
associação italiana para proteção de crianças com deficiên-
cia. Gemelli contribuiu para definir o Estatuto da sociedade, 
focando a atenção na promoção de estudos no campo de 
medicina, psicologia aplicada e pedagogia especial, e promo-
veu a organização de cursos de formação para médicos, pro-
fessores e famílias de crianças com deficiência. Em segundo 
lugar, o frade franciscano fundou um ambulatório e um labo-
ratório no Instituto San Vincenzo de Milão para os alunos 
da Escola visitarem e analisarem crianças com Deficiência 
Intelectual. O Instituto foi uma das primeiras instituições 
italianas desse tipo e foi caracterizado pela cooperação entre 
medicina, que investigava a etiologia e a classificação de défi-
cit intelectual, e pedagogia, que oferecia insights úteis na 
reflexão teórica, a partir da experiência prática. O ambu-
latório e laboratório San Vincenzo era importante para o 
Instituto, porque tinham a responsabilidade de decidir sobre 
admitir ou não os alunos na Escola de professores. As infor-
mações coletadas durante os exames dos  alunos aspirantes 
do ambulatório eram coordenadas no laboratório. O tra-
balho e as pesquisas do Padre Gemelli e seus colaborado-
res no Instituto centravam-se em estudos etiológicos em 
deficiência, procurando ao mesmo tempo novas formas de 
classificações.

A ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO
A pesquisa que fundamentou este artigo foi realizada por 
meio da análise de documentos históricos — 5 arqui-
vos e 350 cartas, com 300 mil dados coletados —, com o 
propósito de examinar a atuação de professores, usuários, 
 funcionários, materiais e livros didáticos da Escola desde sua 
origem até os anos 1970, quando se deu a inclusão escolar na 
Itália (Tabela 1).

A dificuldade da investigação residiu especialmente no 
período do estudo, em lacunas documentais e na falta de mate-
rial publicado sobre a Escola. Mesmo assim, esta pesquisa reflete 
transformações relevantes do ponto de vista educacional.

OS PROFESSORES
Padre Gemelli recrutava professores de grande notoriedade 
na Itália e no exterior para ensinar na Escola, sem se impor-
tar com suas tendências ideológicas. A maioria dos profes-
sores tinha formação em medicina e psicologia. Um deles, 
o psiquiatra e psicólogo Sante De Sanctis, tinha aberto em 
Roma, em 1899, a primeira escola especial italiana, que se 
tornou uma referência por ser não apenas um lugar de cui-
dados médicos para crianças com deficiência, mas principal-
mente por representar uma possibilidade de educação de sua 
mente e caráter.

O neuropsiquiatra Eugenio Medea, outro professor da 
Escola, tinha criado em 1915 a primeira escola especial em Milão 
financiada pela administração pública, nomeada em  homena-
gem a Zaccaria Treves, médico de intensa atuação em educação 
e cuidados de crianças com Deficiência Intelectual.

Alfredo Albertini, médico que dirigiu a escola especial 
Zaccaria Treves, tinha ampla experiência na área das defi-
ciências e também foi professor da Escola de Milão. O fisio-
logista Casimiro Doniselli ensinou na Escola de Gemelli 
depois de ter dirigido o Laboratório de psicologia pura e 
aplicada de Milão, cujo objetivo era estudar a deficiência 
dos alunos. Outros professores da Escola foram: Giuseppe 
Corberi, médico e psicólogo; Ludovico Necchi, colaborador 
de Gemelli na Universidade Católica; e Don Angelo Restelli, 
sacerdote e diretor do Instituto San Vincenzo.

Os alunos tinham não só de estudar manuais e assistir às 
palestras em sala de aula, mas também comparecer às aulas 
de seus professores em outros locais, como hospitais, clíni-
cas e asilos, com o objetivo de unir a teoria à prática. Com o 
mesmo propósito, os professores tinham de fazer um estágio 
em uma escola especial por pelo menos duas semanas.

OS CURSOS
Definidos pelo estatudo da Escola, os cursos tratavam de 
pedagogia e educação especial, legislação escolar, anatomia 
e fisiologia, higiene escolar, psiquiatria infantil, psicologia 
experimental, psicologia infantil, psicologia aplicada e fono-
logia. O foco da Escola era medicina e psicologia: a pedago-
gia começou a aparecer mais intensamente apenas na década 
de 1960. Antes disso, apenas nos anos letivos de 1936/1937 e 
1937/1938, Mario Casotti, filósofo e professor de pedagogia 
na Universidade Católica de Milão desde 1924, deu palestras 
para os alunos sobre pedagogia e educação especial.

Essa situação reflete a abordagem comum na área de defi-
ciência durante o século XX na Itália e, em geral, na Europa: 
a prioridade deveria ser medicina e psicologia, necessárias 
para intervir de modo amplo e de uma forma educativa. 
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Início do século XX Criação e implementação de classes e escolas especiais

Reforma Gentile (1923) Educação obrigatória ampliada a crianças com deficiências sensoriais

Lei 118/1971 Assistência específica deve ser garantida para crianças com deficiência em classes regulares

Decreto nº 970/1975 do Presidente da República Institucionalização da figura de professor assistente para crianças com deficiência

Lei 517/1977 Abolição das classes e escolas especiais; apoio à inclusão de crianças com deficiência em classes comuns

Lei 104/1992 Promove a plena integração das pessoas com deficiência na família, escola, trabalho e sociedade

Tabela 1. Histórico da inclusão escolar na Itália

Considerava-se essencial, em primeiro lugar, aprender sobre 
a origem e classificação de deficiência, o funcionamento da 
mente e as doenças do corpo. Consequentemente, os pro-
fessores “especiais” deviam ser capazes de reunir habilidades 
médicas, psicológicas e pedagógicas. Ter um bom conheci-
mento do funcionamento mental e físico do corpo humano 
era considerado essencial para educar de forma eficiente as 
pessoas com deficiência.

As personalidades mais influentes da época que tra-
balhavam no campo da educação especial eram médicos. 
Por exemplo, Maria Montessori se graduou em medicina em 
1896 e dedicou seus primeiros anos de trabalho em aplicar 
suas competências e conhecimentos em educação de crian-
ças com deficiência.

Os alunos da Escola de Gemelli, por falta de preparo ade-
quado, tinham dificuldade para estudar assuntos científicos. 

Eles vinham de uma escola especializada na formação de pro-
fessores de escola primária, com disciplinas relacionadas a 
pedagogia e didática. Em consequência, a taxa de reprovação 
era muito elevada (Gráfico 1).

Os resultados dos exames também documentam as difi-
culdades dos alunos. O Gráfico 2 mostra o desempenho 
dos estudantes entre 1970 e 1978. Os alunos podiam se for-
mar com uma pontuação máxima de 90, mas as notas finais 
eram geralmente mais baixas, com uma média entre 61/90 e 
80/90. Os alunos encontravam muitas dificuldades para estu-
dar disciplinas como medicina e psicologia e os professores 
eram muito exigentes.

OS ALUNOS
Não é possíver ter a informação completa dos alunos ano a 
ano até a década de 1950. Geralmente, os estudantes eram 
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Gráfico 1. Alunos reprovados entre 1970/1971 e 1977/1978
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majoritariamente mulheres e todos tinham de ter certifica-
ção de professor primário. As aulas duravam seis meses, eram 
ministradas nas manhãs de domingo e quintas-feiras à tarde, 
e os alunos podiam optar por adicionar um segundo ano de 
especialização.

Os arquivos dão a possibilidade de obter informações 
bastante detalhadas sobre os estudantes de 1958 a 1978. 

O número maior de estudantes ocorreu entre 1964/1965 e 
1971/1972, já que nesses anos, na Itália, houve um grande 
aumento do número de escolas especiais e classes espe-
ciais para crianças com deficiência e, em consequência, a 
necessidade de professores qualificados também aumen-
tou. Em   contraste, houve uma redução de 51% no número 
de estudantes entre 1971/1972 e 1972/1973 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Número de alunos matriculados entre 1958 e 1978 

Gráfico 2. Resultados dos alunos entre 1970 e 1978
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1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º

54 – 60 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,03

61 – 70 0,30 0,32 0,45 0,37 0,26 0,23 0,44 0,20 0,30 0,31 0,21 0,21 0,27 0,13 0,00 0,21

17 – 80 0,62 0,57 0,49 0,54 0,69 0,52 0,50 0,56 0,59 0,56 0,60 0,55 0,55 0,59 0,00 0,64

81 – 90 0,03 0,09 0,01 0,08 0,04 0,24 0,03 0,21 0,09 0,10 0,18 0,23 0,14 0,28 0,00 0,13
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Gráfico 5. Estudantes homens e mulheres entre 1969 e 1978

Essa  queda refletiu a situação escolar dessa fase: a legisla-
ção italiana começou a organizar, nessa época, o processo de 
inclusão de crianças com deficiência nas classes regulares.

Como nas décadas anteriores, nos anos 1960 e 1970 a 
maior parte dos estudantes eram mulheres (Gráficos 4 e 5). 
Deve-se lembrar que a possibilidade de admissão era reser-
vada a pessoas qualificadas para ensinar em escolas primá-
rias, que em geral eram mulheres. Embora não seja possível 
reconstruir os dados, é perceptível que uma grande proporção 

dos poucos homens matriculados na Escola era representada 
por sacerdotes, refletindo a atenção à deficiência desse grupo. 

Nos anos 1960 e 1970, os alunos podiam escolher, no 
segundo ano, uma especialização em um tipo de deficiência: 
intelectual, auditiva, visual, e física. A maior parte dos estudantes 
escolheu se especializar em Deficiência Intelectual (Gráfico 6). 
Dessa forma, a Escola deu atenção às orientações do ministério, 
que naqueles anos identificou diferentes tipos de classes e esco-
las especiais, dependendo de deficiência dos alunos.
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CONCLUSÃO
A Escola de Milão representa uma iniciativa religiosa com 
sólida base científica. Os resultados reforçam a forma-
ção específica para futuros professores de educação espe-
cial, que tinham de colaborar com médicos e psicólogos 
e ter competências nas áreas médica, psicológica e peda-
gógica. Essa atenção à formação de professores reflete a 
forma como o mundo acadêmico e a sociedade da época 
se preocuparam em investir na educação de crianças com 
Deficiência Intelectual, física ou sensorial. Durante os últi-
mos séculos, houve uma mudança no foco das pessoas 
consideradas com deficiência, de uma condição de isola-
mento para uma atenção específica às suas necessidades 

educativas, a partir de iniciativas concretas, como a forma-
ção de professores “especiais”.

Além disso, a Escola de Milão, fundada pelo padre Agostino 
Gemelli, reflete o caminho italiano para o estabelecimento da 
figura do professor de alunos com necessidades educativas 
especiais (NEE), introduzida em 1975. Na década de 1970, 
durante o processo de inclusão escolar, a situação italiana mudou: 
os professores das escolas regulares não estavam preparados 
para educar alunos com deficiência em salas de aula inclusivas. 
Esta pesquisa permite entender melhor a formação atual dos 
auxiliares de professores de educação especial por meio de uma 
perspectiva histórica, enfocando as conexões entre inclusão e 
formação de professores, medicina, psicologia e educação.
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Envelhecimento de pessoas com 
Deficiência Intelectual na Irlanda

Segunda fase de um estudo longitudinal avalia o estado de saúde e a 
extensão das redes sociais para melhorar o atendimento e aprimorar 
políticas públicas

• Equipe Instituto APAE DE SÃO PAULO1

1Este artigo é uma tradução do Sumário Executivo do Intelectual Disability Supplement — The Irish Longitudinal Study on Ageing (IDS-TILDA), que publi-
camos com o propósito de oferecer uma visão dos estudos e das políticas públicas sobre envelhecimento de pessoas com Deficiência Intelectual (DI) 
realizados ou em andamento em outros países. A reportagem de capa da edição nº 7 desta revista tratou de um estudo sobre o envelhecimento 
de pessoas com DI em São Paulo.

Universidade de Dublin, Irlanda
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RESUMO: Três anos depois da primeira fase, que consistiu em um levantamento com um grupo representativo de 753 
pessoas com Deficiência Intelectual (DI), o suplemento de DI do estudo irlandês sobre o envelhecimento, o IDS-TILDA 
(abreviação do inglês Intelectual Disability Supplement — The Irish Longitudinal Study on Ageing), avaliou as mudanças no 
estado de saúde e nas relações sociais das pessoas com idade acima de 40 anos com DI na Irlanda. Participantes do primeiro 
estudo foram entrevistados e, entre os resultados observados, notou-se que as redes de relacionamento familiar de pessoas 
mais velhas com DI na Irlanda parecem ser muito diferentes daquelas da população geral, pelo fato de que pessoas mais velhas 
com DI geralmente são solteiras e sem filhos ou netos. Notou-se uma tendência a reduzir as taxas de contato regular com 
familiares entre as duas fases do estudo. A alta prevalência de distúrbios emocionais ou psiquiátricos também foi observada.
Palavras-chave: Envelhecimento; Deficiência Intelectual; Estudo longitudinal.

U m estudo longitudinal sobre o envelhecimento 
da população ao longo de vários anos está sendo 
realizado na Irlanda desde 2009 por pesquisado-
res da Universidade de Dublin, em que a princi-

pal investigadora é a professora Rose Anne Kenny, chefe do 
Departamento de Gerontologia Médica. Tal estudo, chamado 
TILDA (abreviação do inglês The Irish Longitudinal Study on 
Ageing), tem o propósito de fazer uma avaliação populacional 
dessa fase da vida, recolhendo informações a cada dois anos 
sobre aspectos da saúde física e mental e da situação econô-
mica e social de pessoas com idade acima de 50 anos, assim 
como informações de familiares e cuidadores. O objetivo 
desse estudo foi fazer um panorama dos fatores biológicos e 
ambientais do envelhecimento nesse país para nortear políti-
cas públicas e proporcionar informações para o planejamento 
de atividades de voluntariado e de seguridade privada a fim de 
promover um envelhecimento com sucesso.

O estudo TILDA tem um suplemento que contempla uma 
análise específica das pessoas com DI com idade acima de 40 anos 
(Intelectual Disability Supplement — IDS), denominado IDS-
TILDA, que é coordenado pela professora Mary McCarron, 
diretora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Dublin. É um dos primeiros estudos internacionais nesse sen-
tido, realizado em paralelo à pesquisa irlandesa nacional sobre 
o envelhecimento. Esse estudo proporcionou vários dados 
necessários sobre a saúde e as circunstâncias sociais, econô-
micas e ambientais de um grupo amostral de pessoas com DI 
ao longo do processo de envelhecimento. 

Na fase 1, o Instituto Irlandês de Dados Nacionais de 
Deficiência forneceu informações sobre um grupo represen-
tativo de 753 pessoas com DI com idade superior a 40 anos, 
o que corresponde a cerca de 9% da população com DI desse 
país nessa faixa etária, que foram convidadas a participar do 
estudo. A informação sobre a presença de doenças crônicas foi 
analisada usando um protocolo padronizado aplicado em entre-
vistas face a face com pessoas com DI e/ou seus cuidadores. 
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 
profissionais para programas de acesso social ou empregabi-
lidade. Multimorbidade, definida neste estudo como duas ou 
mais condições de saúde crônicas, foi observada em 71% dessa 
amostra, sendo que as mulheres apresentavam maior risco. 

Na fase 2, três anos depois da primeira, todos os que per-
maneceram vivos foram convidados a participar, completar um 
questionário e realizar uma entrevista face a face auxiliada por 
computador. A resposta à participação na fase 2 foi de 94%, 
sendo que, dos que não participaram, 34 indivíduos haviam 
falecido. Dois novos dados foram adicionados à fase 2, consis-
tindo de avaliação de saúde e uma entrevista padronizada sobre 
a fase final da vida com os cuidadores dos indivíduos falecidos 
que haviam participado da fase 1. A harmonização das ques-
tões com o estudo TILDA permitiu que houvesse oportuni-
dade de comparação das experiências das pessoas com DI com 
as da população geral durante o processo de envelhecimento.

O estudo IDS-TILDA se tornou uma rica fonte de dados 
para o estudo da complexa inter-relação entre deficit preexis-
tente e fatores físicos, psicossociais e ambientais que afetam 
o processo de envelhecimento saudável das pessoas com DI. 
Tal acesso a dados complementares sobre o envelhecimento 
ao longo do tempo auxiliará tomadores de políticas públicas 
locais no planejamento e na provisão de assistência a essa 
população quando envelhece. Como a Irlanda vem definindo 

Taxas de hipertensão foram 50% mais 
baixas para pessoas com DI (17,5%) 
do que para a população geral (37%)
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sua agenda política de reforma na saúde por meio de docu-
mentos como o “Irlanda Saudável — Diretriz para Melhora 
da Saúde e Bem-Estar 2013-2015” e o “Estratégia Nacional 
Positiva sobre o Envelhecimento (2013)”, estabeleceram-se 
oportunidades e mudanças associadas ao envelhecimento, 
particularmente das pessoas com DI. 

Assim como o estudo longitudinal do envelhecimento 
está avaliando necessidades da população geral, o subes-
tudo IDS-TILDA está garantindo que haja dados de quali-
dade sobre envelhecimento do subgrupo de pessoas com DI, 
a fim de assegurar o entendimento e o suporte para imple-
mentação e avaliação de metas importantes desses documen-
tos. Os dados disponíveis serão importantes para assegurar 
a integração dessa população na política nacional de saúde 
e seguridade social, garantindo uma longevidade saudável e 
feliz de todas as pessoas na Irlanda. Neste segundo resumo 
é documentado como a vida das pessoas com DI acima de 
40 anos na Irlanda mudou no período de intervenção; são 
documentadas a prevalência e a incidência das condições de 
saúde e comparou-se seu processo de envelhecimento ao da 
população geral, a partir dos dados revelados pelo TILDA. 
O relato foca particularmente em características físicas e de 
comportamento, saúde mental, participação social e conec-
tividade, utilização do serviço de saúde, incluindo transição 
das pessoas para serviços na comunidade. Uma análise mais 
detalhada dessas áreas será discutida nos relatos futuros. 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CONECTIVIDADE
O estudo geral TILDA revelou que o engajamento em cada 
área da participação social medida (relacionamentos sociais 
íntimos, atividade formal fora do trabalho, lazer, etc.) foi 
associado a melhor qualidade de vida. Similarmente, para 
pessoas com mais de 65 anos, a qualidade de vida foi maior 
naquelas mais integradas socialmente e menor para as mais 
isoladas. Na Irlanda, preconiza-se que pessoas com DI sejam 
desinstitucionalizadas e permaneçam com maior liberdade 
em moradias na comunidade. Isso segue políticas já pre-
sentes em países como Estados Unidos da América (EUA), 
Austrália, Suécia, Canadá e Reino Unido. A visão é que essas 
pessoas sejam inseridas em pequenos grupos em ambientes 
da comunidade com outras famílias. 

Principais achados
• Redes de relacionamento familiar de pessoas mais velhas 

com DI na Irlanda parecem-se muito diferentes daquelas 
da população geral, pelo fato de que pessoas mais velhas 
com DI geralmente são solteiras e sem filhos ou netos. 
Dessa forma, são mais dependentes de irmãos e da família 
estendida para proporcionar redes familiares, especialmente 
quando envelhecem e seus pais falecem.

• A maioria dos membros familiares de pessoas com DI mais 
velhas vive em vizinhanças diferentes das de seus parentes 
com DI; isso é muito diferente do que é relatado no estudo 
TILDA para a população geral e salienta a dificuldade em 
manter conexões familiares para essas pessoas.

• Houve uma tendência a reduzir taxas de contato regu-
lar com familiares entre as fases 1 e 2. Adicionalmente, 
somente um pequeno número de todos que responderam 
(57%) disse que tinha amigos fora de sua casa. Para os que 
tinham DI grave, a taxa era ainda menor, com menos de 
1/3 tendo contato com a família. Uma tendência obser-
vada da fase 1 para a 2 foi a redução do número de con-
tatos de amigos e menor diferença entre experiências na 
comunidade e em ambientes residenciais. 

• Outros parceiros sociais parecem ser mais críticos nas 
vidas de pessoas com DI mais velhas, incluindo cuida-
dores pagos (75%), amigos com quem as pessoas moram 
(53%) e membros da família (32%). Na fase 2, cuidado-
res pagos eram os mais próximos, mas irmãos foram os 
mais escolhidos por pessoas que viviam em residências 
familiares ou independentes. 

• Enquanto sentimentos autorrelatados de exclusão social 
(solidão, dificuldade em fazer amizades) foram reduzidos 
discretamente depois da fase 1, mulheres foram as que se 
sentiram mais frequentemente excluídas; pessoas vivendo 
em ambientes institucionais e casas comunitárias se senti-
ram mais solitárias do que aquelas vivendo em casas inde-
pendentes ou de familiares.

• Contato propositado com vizinhos, amigos e família foi 
de grande impacto por nível de DI, tipo de residência e 
idade. Aqueles com DI de grau profundo ou grave vivendo 
em residências institucionais e os mais velhos menos fre-
quentemente se inseriam neste tipo de participação social. 

Pessoas com DI grave ou profunda, aquelas com idade acima de 65 anos,  
e as que vivem em ambientes institucionais tiveram maior risco de  

não estar aptas a viajar ao redor de suas comunidades locais
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Novamente as experiências dos indivíduos em casas comu-
nitárias foram mais semelhantes às daqueles em residências 
e vivendo em residências independentes e familiares. 

• Houve um declínio geral na taxa de engajamento nas ati-
vidades sociais entre as fases 1 e 2, assim como diminui-
ção na participação nas organizações voluntárias; pessoas 
com DI grave ou profunda, aqueles em ambientes institu-
cionais, com idade de acima de 65 anos, e homens foram 
menos frequentemente engajados em atividades voluntá-
rias. Para a população geral, o estudo TILDA relatou liga-
ção direta entre tal participação e a qualidade de vida geral.

• Pessoas com DI grave ou profunda, aquelas com idade 
acima de 65 anos, e as que vivem em ambientes institucio-
nais tiveram maior risco de não estar aptas a viajar ao redor 
de suas comunidades locais. Entretanto, a experiência de 
tais pessoas na comunidade não foi diferente da maioria 
dos participantes que requeriam assistência para se loco-
mover ao redor de sua comunidade.

• Apesar de frequentemente darem acesso à população mais 
jovem e altamente funcional, as casas comunitárias se asseme-
lharam aos ambientes de instituições; um esforço renovado é 
necessário para assegurar que essas residências na comunidade 
sejam organizadas para apoiar uma integração social genuína. 
Estes achados despertam preocupações para o movimento pla-
nejado de ambientes segregados de adultos mais velhos com 
DI grave ou profunda e maior número de comorbidades.

• Houve pequena melhora na condição de empregabilidade 
para os que responderam entre as fases 1 e 2, com níveis de 
empregabilidade menores, quando comparados aos que o 
estudo TILDA revelou para a população geral. 

• Dois terços (66%) dos indivíduos relataram ter problemas 
com leitura, escrita, contas e uso do dinheiro, enquanto pou-
cos atualmente se beneficiavam do acesso às tecnologias 
de comunicação e do uso de tais ferramentas. Oitenta por 
cento frequentavam um serviço de atendimento durante 
o dia na fase 2. A maioria destes disse que escolheu suas 
atividades; 59% estavam muito satisfeitos; 36% estavam 
satisfeitos com suas atividades neste serviço. 

ALTERAÇÕES NA SAÚDE FÍSICA E  
COMPORTAMENTAL EM ADULTOS COM  
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA IRLANDA
Pessoas com DI estão vivendo mais, o que significa que o enten-
dimento da associação entre doenças crônicas e aumento da 
idade foi um fator importante no cuidado dessa população. 
Pessoas com DI no processo de envelhecimento constituem 
um grupo diverso com algumas condições de saúde relativa-
mente precoces. Assumir posicionamentos positivos nesse 

aspecto influencia não somente como a idade mais avançada 
é abordada mas também como tais condições de saúde são 
enfrentadas. Para pessoas com síndrome de Down (SD), há 
maior prevalência e surgimento mais precoce de distúrbios 
sensoriais e musculoesqueléticos relacionados ao risco de 
desenvolver demência, o que pode resultar em deficiências adi-
cionais. Auxílio de saúde adicional para pessoas com grande 
variabilidade de causas de DI também surge da interação entre 
envelhecimento e condições secundárias de saúde associadas 
aos seus déficits, sua progressão ou consequência da qualidade 
de vida ruim em longo prazo. Muitas pessoas com encefalopa-
tia crônica não progressiva, também conhecida como paralisia 
cerebral, quando envelhecem, relatam mobilidade reduzida, 
aumento de dor, sintomas de distúrbios de bexiga e intestinos, 
provavelmente como resultado dos efeitos em longo prazo de 
anormalidades do tônus muscular e sobrecarga de algumas 
articulações e imobilidade de outras. Imobilidade, pequeno 
tamanho corpóreo, dieta deficitária e uso prolongado de fár-
macos antiepilépticos podem também contribuir para o risco 
precoce e aumentado de osteoporose, quedas e fraturas.

A multimorbidade é aumentada nesta população, e dados 
de prevalência em pessoas mais jovens são similares aos rela-
tados para os mais idosos na população geral, mas um pouco 
diferentes em termos de padrão de doenças. Um grande estudo 
realizado nos EUA sobre prontuários médicos relatou que a 
frequência de distúrbios cardiovasculares, musculoesqueléti-
cos, respiratórios e sensoriais aumenta com a idade, enquanto 
doenças neurológicas, endócrinas e mentais diminuem, e que, 
apesar de altos níveis de fatores de risco em pessoas com DI, 
como obesidade, doenças cardíacas não parecem tão prevalen-
tes como na população geral. Entretanto, a maioria desses achados 
foi encontrada em estudos pequenos de amostras transversais. 
A avaliação da prevalência e incidência de doença e distúrbios 
comportamentais adicionais ao longo do tempo, como é pos-
sível em um estudo longitudinal como o IDS-TILDA, assim 
como comparações com os dados do estudo (TILDA) sobre 
a população geral, oferece oportunidades únicas para melhor 
entender as modificações na saúde física e comportamental de 
pessoas com DI no processo de envelhecimento e suas impli-
cações para longevidade e qualidade de vida. 

Achados principais
• Aproximadamente 46% dos participantes referiram sua 

saúde como excelente ou muito boa, o que foi comparável 
às taxas relatadas pelo estudo TILDA para a população 
geral na fase 1.

• Taxas de hipertensão foram 50% mais baixas para pessoas 
com DI (17,5%) do que para a população geral (37%).
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• Houve pequena diferença na hipertensão diagnosticada 
previamente e medida, exceto para aqueles com DI grave 
ou profunda, em que a taxa aferida foi 50% maior do que 
o diagnóstico anterior.

• Infarto do miocárdio foi 5 vezes menor em pessoas com 
DI do que o relatado na população geral.

• 60% dos participantes descreveram seu peso como nor-
mal, mas 66% apresentaram sobrepeso e obesidade, um 
sério risco para problemas de saúde. Entretanto, subpeso 
foi raramente encontrado nos relatos médicos prévios ou 
por meio de medida objetiva. 

• Mais de 70% relataram níveis baixos de atividade física, que 
não resultavam em benefícios à saúde. 

• Houve duplicação da taxa de catarata da fase 1 e de dege-
neração macular e maior incidência destas condições, em 
comparação com os dados da população geral.

• Quase 50% dos que tinham mais do que 60 anos relataram 
constipação crônica, assim como 1/3 daqueles com idades 
entre 40 e 49 anos. 

• A prevalência de epilepsia aumentou de 30,5% na fase 1 
para 35,9% na fase 2, e de 19,2% para 27,9% nos indivíduos 
com SD. 

• Artrite, osteoporose e catarata apresentaram a maior taxa 
de incidência no período de três anos. 

• Achados positivos são os valores relativamente baixos de 
consumo de alimentos tipo fast food, assim como níveis 
de uso de tabaco e álcool, que continuaram a ser significa-
tivamente mais baixos do que os da população geral. 

SAÚDE MENTAL, BEM-ESTAR E FUNÇÃO  
COGNITIVA EM ADULTOS MAIS VELHOS  
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A prevalência e a incidência de distúrbios de saúde mental 
podem variar de acordo com as populações estudadas, os 
métodos e os critérios de análise. Aspectos metodológicos 
similares se aplicam a estudos em populações com DI, com a 
complexidade adicional de diferenças de etiologia e fenótipo. 

Achados principais
• Distúrbios emocionais ou psiquiátricos foram prevalentes, 

sendo que aproximadamente 60% dos participantes relata-
ram ter tido esse diagnóstico médico.

• A prevalência de problemas de saúde mentais relatados 
foi maior em mulheres e aumentou com idade e grau de 
deficiência.

• Entre as fases 1 e 2, em média, a cada ano, 3,1% dos parti-
cipantes do estudo receberam um diagnóstico de doença 
mental, sendo 4,2% para ansiedade e 2,8% para distúrbio 
depressivo.

• A prevalência de distúrbios de saúde mental relatada em 
indivíduos com SD foi de 33,6%, quase 50% menor do que 
a relatada para a população sem SD, de 65,8%.

• Participantes que responderam ao questionário relataram 
mais frequentemente sua saúde como excelente, muito boa 
ou boa, quando comparados àqueles cuja situação de saúde 
foi relatada por outros, em 84,1 e 67,8%, respectivamente.

• A depreciação anual na percepção da saúde mental positiva 
foi de 5,1% do grupo como um todo.

• 14,6% dos que completaram um questionário sobre depressão 
(Center for Epidemiological Studies-Depression —CESD) rela-
taram sintomas de depressão, e 30,5%, sintomas subliminares. 
A prevalência de depressão aumentou em 3% desde a fase 1.

• A avaliação de vitalidade e energia (escala EVI ou Energy 
and Vitality Scale) foi semelhante à da população geral. 
Homens, indivíduos mais jovens e aqueles vivendo inde-
pendentemente relataram pontuações maiores.

• Dois terços dos indivíduos que responderam tinham expe-
riência com pelo menos um evento significativo na vida no 
ano anterior; aproximadamente um terço relatou mudança 
de cuidadores; 20% citaram troca de líder na organização.

• Na fase 1, 15,8% dos participantes com SD relatam diag-
nóstico de demência, que aumentou para 29,9% na fase 2. 
O grupo mais em risco para demência apresentou uma 
incidência de 4,7% por ano.

• Triagem para demência dos indivíduos com SD melhorou 
entre as fases 1 e 2. Cerca de 51,2% deste grupo passou 
por avaliação de memória nos dois anos anteriores, uma 
melhora considerável em relação aos 32,9% da fase 1.

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
SAÚDE ENTRE ADULTOS MAIS VELHOS  
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Envelhecimento independente e tranquilo e aposentadoria 
para a população geral geralmente são conquistas obtidas por 

60% dos participantes descreveram seu peso como normal, mas 66% 
apresentaram sobrepeso e obesidade, um sério risco para problemas de saúde
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meio de pensões ou outros recursos financeiros, redes sociais 
e apoio da família, além de boa saúde e cuidados adequados. 
Achados na fase 1 foram de um grupo de pessoas com DI que 
estavam satisfeitas com os cuidados de saúde que recebiam e 
que acessavam os serviços de saúde periodicamente, com níveis 
de cuidados e utilização semelhantes aos da população geral, 
exceto pelas altas taxas de hospitalização. Havia também altos 
níveis de utilização de serviços sociais. Devido a dificuldades 
nacionais gerais até a fase 2, o interesse era explorar a extensão 
em que esses níveis de acesso foram modificados. Também com 
o interesse crescente em transferir pessoas com DI para fora 
de ambientes segregados, a fase 2 procurou construir uma pri-
meira visão sobre a influência do movimento de proporcionar 
diferentes ambientes na utilização de serviços de saúde sociais. 

Achados principais
• Houve pequenas alterações entre as fases 1 e 2 no uso de 

equipamentos de saúde, especialistas, serviços sociais e 
medicações para pessoas com DI no processo de envelhe-
cimento. As taxas de uso permaneceram mais elevadas do 
que as que são relatadas para a população geral.

• Entre as fases 1 e 2, 120 participantes mudaram o local 
de residência. A maioria dos indivíduos com DI relatou 
não participar na escolha, ou seja, não fez parte da deci-
são de mudança.

• Os participantes que mudaram para ambientes mais restri-
tivos frequentavam mais serviços de terapia ocupacional, 
fisioterapia, serviço social, aconselhamento psicológico, 
odontológico, neurológico, geriátrico e cuidados paliativos. 
Há necessidade de avaliar o tipo de deficiência que esses 
indivíduos apresentavam.

• Havia grande esforço para pessoas com DI serem imuniza-
das contra influenza, com uma taxa de vacinação de até 97% 
dos indivíduos, acima da taxa de 57% na população geral.

CONCLUSÕES
Este é o primeiro relato que documenta mudanças ao longo 
do tempo na população IDS-TILDA. Entretanto, modifica-
ções apresentadas neste relato foram feitas em um período de 
tempo relativamente curto de três anos, e para muitas medidas 
e questões foi reconhecido que isso pode não ter sido longo 
o suficiente para observar alterações significativas. Contudo, 
planejamentos específicos foram tomados para:
1. assegurar consistência continuada e qualidade na coleção 

dos dados;
2. realizar ajustes adequados a questões e protocolos;
3. verificar frequência de respostas;
4. considerar o valor de ajustes nesta etapa do estudo.

Achados principais
• Na fase 1, o Instituto Irlandês de Dados Nacionais da 

Deficiência forneceu o quadro de amostragem, e um grupo 
representativo de 753 pessoas com DI com idade acima de 
40 anos participou do estudo.

• Na fase 2, após três anos, todos os sobreviventes da fase 1 
foram convidados a completar um questionário de pré-en-
trevista e participaram de uma entrevista extensa face a face 
auxiliada por computador.

• A taxa global de resposta na fase 2 do estudo foi 94%. 
Dos que não participaram, 34 haviam falecido. 

• Dois dados novos foram adicionados à fase 2, consistindo 
de uma avaliação de saúde e uma avaliação de término de 
vida respondida por cuidadores dos participantes da fase 1 
que haviam falecido.

• A harmonização estratégica das questões com o estudo 
TILDA sobre a população geral proporcionou oportuni-
dades para comparação de experiências com este grupo.

• A atenção a documentos de políticas-chave na Irlanda 
assegurou que houvesse questões e dados disponíveis 
para verificar como a implementação dessas políticas 
está influenciando o processo de envelhecimento de 
pessoas com DI.

• O objetivo adicional de medidas de saúde introduzido 
na fase 2 tem aumentado as oportunidades para enten-
der o estado de saúde e reunir dados que melhor res-
ponderão à política de saúde na Irlanda. À medida que 
o estudo amadurece e o número das fases aumenta, as 
oportunidades de comparar os resultados com o estudo 
TILDA serão asseguradas e a vinculação com as políti-
cas públicas deverá aumentar. Com os ajustes metodo-
lógicos, as mudanças na saúde e no estilo de vida das 
pessoas com DI serão medidas com maior precisão, pro-
porcionando melhor entendimento dos determinantes 
de saúde e bem-estar de adultos com DI em processo 
de envelhecimento na Irlanda.
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Tenho uma filha com síndome de Down, que 
está terminando o ensino fundamental. Estou 
em dúvida se ela fará o ensino médio ou 
não, pois ela não tem conseguido 
acompanhar o aprendizado. Às vezes eu 
até me questiono se ela se beneficiará 
fazendo o ensino médio ou se irá só se 
cansar e, por outro lado, como irá ficar 
sem fazer nada o tempo todo em casa? 
Será que vou me arrepender por tê-la 
tirado da escola?

As pessoas com diagnóstico de síndrome de Down 
apresentam alguns atrasos em seu desenvolvimento, 
gerando, muitas vezes, um déficit nas questões aca-
dêmicas ou escolares. O fato de sua filha não acom-
panhar os conteúdos que estão sendo trabalhados 
em sala de aula não quer dizer que ela não tenha 
avanços em seu conhecimento e aprendizado. Alguns 
alunos que estão cursando o Ensino Médio têm ganhos 
significativos tanto nas questões acadêmicas quanto 
na sociabilidade, autonomia e comunicação.

O que sugerimos é que você converse com sua filha 
e pergunte o que ela quer. Como ela já é uma adoles-
cente, é interessante escutar o que ela tem a dizer, 
pois muitas vezes os familiares trilham caminhos para 
seus filhos sem consultá-los, e isso pode fazer uma 
grande diferença nas decisões a serem tomadas. 

Seria interessante também você já ir conver-
sando com ela sobre o projeto de vida dela própria, 
ou seja, o que ela pensa de seu futuro. Por exem-
plo, questionar se ela já tem interesse por alguma 
ocupação laboral, pois dessa forma a família poderá 
buscar alternativas e locais que façam essa capa-
citação, visando o melhor planejamento dessa nova 
etapa da vida.

Trabalho em uma empresa no setor de gestão de pessoas, temos 

dois funcionários com síndrome de Down e tenho encontrado 

muita dificuldade com o comportamento inadequado deles, 

como, por exemplo: se negam a realizar as tarefas; respondem 

com agressividade um para o outro; falam palavras 

inapropriadas; se apaixonaram por colegas de trabalho; etc. 

Gostaria de saber se vocês poderiam auxiliar a ajudá-los, pois, 

apesar de termos alguns problemas, sabemos da importância de 

tê-los conosco, bem como o quanto é importante para eles a 

vida profissional. Eles têm idades de 20 e 24 anos. O mais velho 

frequenta escola especial, não sabe ler e escrever muito bem, e o 

mais novo está em escola regular e concluiu recentemente o 9º 

ano. O mais velho foi admitido alguns meses antes do mais novo. 

Notei que, com a entrada do mais novo, o mais velho melhorou 

bastante e está mais independente. O mais novo está com a 

corda toda, parece ter 14 anos.

Em relação aos comportamentos considerados inadequados, é preciso 

verificar a intensidade em que acontecem, quais os limites estabelecidos 

e a forma como essas situações vêm sendo colocadas aos jovens. Algumas 

situações da rotina do trabalho podem ajudar a diferenciar as tarefas 

destinadas aos dois, considerando as diferentes capacidades, e sendo 

permitido que eles se encontrem apenas em momentos específicos, como 

no almoço, por exemplo. Não é o caso de desligamento, mas de promo-

ver algumas mudanças na rotina e a separação gradual dos dois, deixando 

claro que são funcionários distintos e com tarefas diferenciadas.

Em relação à escola, o mais velho estuda em Escola Especial, onde 

geralmente as pessoas têm menos autonomia, por ficar em um ambiente 

protegido, e o trabalho pode não ser uma realidade da maioria dos alunos. 

Quanto ao mais novo, ele acabou de concluir o Ensino Fundamental. A faixa 

etária dos alunos é de 14 anos, portanto é compreensível que ele tenha 

comportamentos parecidos com o de seus pares de sala de aula. Seria 

importante fornecer outros modelos de conduta, e toda a equipe tem que 

estar atenta para não infantilizá-lo ou superprotegê-lo, entendendo quais 

são as potencialidades e dificuldades de cada um. Se possível, seria inte-

ressante que a empresa tivesse um acompanhamento externo, com media-

ção por um profissional capacitado. A metodologia do emprego apoiado 

auxilia na solução das dificuldades apresentadas, como o mapeamento 

das funções e apoios necessários de forma individualizada.
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