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RESUMO 

 

Na década de 1990, as pessoas com deficiência Intelectual garantem por Lei, no Brasil 
e no mundo, acesso ao ensino institucionalizado em todos os segmentos educativos e 
inserção no mundo do trabalho, por meio da Lei nº 8.213/1991.Essa dissertação visa 
tecer redes colaborativas a partir da produção de um canal na plataforma YouTube, 
relacionada à inserção das pessoas com deficiência Intelectual no mercado/mundo de 
trabalho. E responder o problema de pesquisa: Quais são os ganhos individuais e 
coletivos que uma sociedade agrega, no que tange a formação humana e profissional, 
ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir da sua inserção no 
mercado/mundo de trabalho? Para alcançar o objetivo fez-se necessário discutir as 
conquistas cívicas alcançadas pelas pessoas com deficiência Intelectual propondo um 
diálogo com a comunidade “normal”. Destacar um pouco da história desse grupo, no 
intuito de ampliar o debate sobre as garantias alcançadas na legislação. E análise em 
Leis, Pareceres e Decretos, além de contatos via e-mail e outras redes sociais, com as 
pessoas convidadas a participar da construção do canal. Essas pessoas são 
pesquisadoras da área da educação especial e familiares de pessoas com deficiência 
Intelectual. O canal: A deficiência não me define, ao difundir o conhecimento relativo às 
potências das pessoas com deficiência Intelectual, deve possibilitar diálogos entre os 
saberes dos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) 
e da comunidade geral, gerados pela tecitura das redes colaborativas. A deficiência não 
me define, é fruto de um produto educacional desenvolvido como parte da dissertação 
de Mestrado Profissional em Educação Profissional do IFBA. Orientado a partir dos 
princípios e diretrizes da Linha de pesquisa: Práticas Educativas em Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT), com foco no macroprojeto 2 - Inclusão e diversidade 
em espaços formais de ensino na EPT. Segue o paradigma do interacionismo simbólico 
com abordagem qualitativa na perspectiva da multirreferencialidade. Coleta-se os 
relatos que compõem o canal por meio de vídeos curtos gravados pelas pessoas 
convidadas, tendo todos os termos assinados. O canal contribue para difundir 
conhecimentos e questões relativas às especificidades das pessoas com deficiência 
Intelectual, especialmente no que diz respeito a sua inserção no mundo do trabalho. 
Esse debate é necessário e muito oportuno, podendo possibilitar que as pessoas com 
deficiência Intelectual sejam vistas com um olhar mais respeitoso pela comunidade seja 
ela, escolar ou não, e que tenham políticas públicas realmente efetivas que os 
favorecem. 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Redes Educativas. Políticas Públicas. 
Pesquisas com os cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the 1990s, people with intellectual disabilities ensured by law, in Brazil and worldwide, 
access to institutionalized education in all educational segments and insertion in the 
world of work, through Law No. 8,213/1991. This dissertation aims to weave networks 
collaboratives from the production of a channel on the YouTube platform, related to the 
insertion of people with intellectual disabilities in the market/world of work. And answer 
the research problem: What are the individual and collective gains that a society adds, 
with regard to human and professional training, by living with people with intellectual 
disabilities, from their insertion in the market/world of work? To reach the goal, it was 
necessary to discuss the civic achievements achieved by people with intellectual 
disabilities, proposing a dialogue with the “normal” community. Highlight a little of the 
history of this group, in order to broaden the debate on the guarantees achieved in the 
legislation. And analysis in Laws, Opinions and Decrees, as well as contacts via email 
and other social networks, with people invited to participate in the construction of the 
channel. These people are researchers in the area of special education and family 
members of people with intellectual disabilities. The channel: Disability does not define 
me, when disseminating knowledge related to the strengths of people with intellectual 
disabilities, it should enable dialogues between the knowledge of students at the Federal 
Institute of Education, Science and Technology (IFBA) and the general community, 
generated by the weaving of collaborative networks. Disability does not define me, it is 
the result of an educational product developed as part of the IFBA Professional Master's 
in Professional Education dissertation. Guided by the principles and guidelines of the 
Research Line: Educational Practices in Professional and Technological Education 
(EPT), with a focus on macro-project 2 - Inclusion and diversity in formal teaching spaces 
at EPT. It follows the paradigm of symbolic interactionism with a qualitative approach 
from the perspective of multi-referentiality. The reports that make up the channel are 
collected through short videos recorded by the invited people, with all terms signed. The 
channel contributes to disseminating knowledge and issues related to the specificities of 
people with intellectual disabilities, especially with regard to their insertion in the world of 
work. This debate is necessary and very timely, and may enable people with intellectual 
disabilities to be seen with a more respectful look at the community, whether it is school 
or not, and that they have really effective public policies that favor them. 
 
Keywords: Intellectual Disability. Educational Networks. Public policy. Searches with 
everyday life. 
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 INTRODUÇÃO 

  

Na história das civilizações ocidentais, até a Idade Moderna, as pessoas 

com deficiência Intelectual são consideradas seres quase abomináveis, devido 

à ideologia predominante da Igreja associada a da classe hegemônica. Ideologia 

aqui é definida como “ideias e crenças que ajudam a legitimar os interesses de 

um grupo ou classe dominante, mediante sobretudo a distorção e a dissimulação 

de determinado fato social”. (EAGLETON,1997, p. 34).  

Nesse momento histórico o conceito de Ideologia reflete as possibilidades 

de validação de extermínio de uma comunidade, seja por meio de uma guerra 

explicita, ou implícita, a qual remete a noção de biopoder. Por meio das noções 

de biopoder, controle da vida, formatação dos corpos (FOUCAULT, 2001), é que 

uma classe se apropria do direito de assassinar o inimigo por meio da guerra, da 

resistência ou da luta contra o terror. O Estado que deve guardar a vida da 

pessoa humana, não reconhece a humanidade da pessoa com deficiência, logo 

moldam-se cenários de genocídios os quais marcam a trajetória das pessoas 

com deficiência.  

A trajetória social das pessoas com deficiência é caracterizada pela 

segregação e infanticídio, pois, conforme sugere o biopoder, tudo que não 

atenda ao padrão estabelecido como normal deve ser excluído. São 

considerados anormais todos aqueles que fogem do padrão de normalidade de 

comportamento e de estrutura comportamental – social, todos que não se 

enquadrem na normalidade da sociedade (FOUCAULT, 2001). 

Em países como o Brasil, as condições impostas pela colonização unida 

ao racismo são solos férteis para práticas de biopolíticas (controle da vida) e 

necropolíticas (políticas de morte). Pois quando se nega a humanidade do outro, 

nesse cenário as pessoas com deficiência não são humanas, como sugerido 

anteriormente, elege-se quem deve viver ou morrer.  

Gentili (2009, p. 1061) destaca o conceito de “exclusão includente”, 

chama a atenção para a necessidade de pensar o conjunto de dimensões que 

estão presentes em todo processo de discriminação. A partir desta 

multidimensionalidade, a necessária construção de processos sociais de 

inclusão sempre depende de um conjunto de decisões políticas orientadas a 
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reverter as múltiplas causas da exclusão, e não somente algumas delas, 

particularmente as mais visíveis. No canal, A deficiência não me define, a médica 

Isabel Maior (2016; MAIOR 2021) apresenta elementos importantes para 

compreender esse processo social de exclusão includente. 

Pensar em discutir a oferta de ensino profissional para pessoas com 

deficiência, com foco no mundo do trabalho, não é uma tarefa fácil, haja vista as 

dicotomias que se estabelecem ao longo da institucionalização do ensino no 

Brasil. A oferta dual de ensino assume um viés formativo para a classe 

trabalhadora e outro destinado à elite. No começo, a educação profissional 

assume a função de formar para o trabalho manual (CIAVATTA, 2008).  

Na educação profissional o modelo capitalista desenha uma dicotomia 

que se perpetua até os dias atuais, ou seja: formação técnica ou na formação 

propedêutica, desvencilhando o trabalho manual do intelectual, como se fossem 

ações isoladas. O que favorece a utilização dos termos mercado e mundo do 

trabalho como sinônimos1. A organização curricular presente na EPT de nível 

técnico apresenta disciplinas nas áreas técnicas e propedêuticas, o que pode ter 

reverberação no currículo integrado dificultando a inclusão das pessoas com 

deficiência, e a execução da proposta de educação integral e formação 

omnilateral. Nesse cenário é importante debater a universalização do ensino, a 

qual reflete ações pedagógicas que visam a promoção de uma educação 

Inclusiva e equânime levando todas as pessoas ao mundo do trabalho, tendo 

uma vida independente. 

Nos discursos pautados com o slogan “Educação para todos”, os alunos 

ditos diferentes, não devem crescer à margem do sistema educacional, como no 

século passado, marcado por uma escola integradora, em que estudantes que 

não se moldam ao sistema de ensino são conduzidos quase que 

compulsoriamente para escolas especiais. Em 2020, assiste-se a uma tentativa 

de retomada do modelo da separação, com a aprovação do Plano Nacional de 

 
1 Muitas vezes mundo do trabalho e mercado do trabalho são tidos como sinônimos. No 

canal, A deficiência não me define, a professora e pesquisadora Annie Redig (2021), em 

entrevista exclusiva destaca a diferença entre esses conceitos.  
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Educação Especial (PNEE) pelo então presidente do Brasil, no capítulo 04 dessa 

dissertação apresenta-se elementos desse acontecimento. 

É nosso dever, enquanto cidadãos participativos, refutar esse modelo de 

educação excludente, validado pelo discurso de não conhecer os procedimentos 

para atuar com pessoas com deficiência, através do argumento de não possuir 

estrutura física adequada para atuar de forma significativa e desenvolver as 

potencialidades dessas pessoas. As professoras e pesquisadoras Annie Redig 

(2021), Vera Capellini (2021), Lilianne Dantas (2021) e Izaura Silva (2021) 

destacam em suas narrativas exclusivas para o canal, A deficiência não me 

define, que as questões de cunho atitudinais são as mais recorrentes na negação 

do direito à cidadania das pessoas com deficiência.  

Pesquisar e debater como tem sido a trajetória de acesso ao ensino para 

as pessoas com deficiência Intelectual dando voz a esses indivíduos, e aos que 

contribuem na formação para a humanização dessas pessoas, permite 

compreender melhor essa equidade. Logo, pela natureza do objeto dessa 

pesquisa, inserção das pessoas com deficiência Intelectual no mundo do 

trabalho, prioriza-se a discussão da oferta de ensino profissional para esse 

grupo, contudo, o cenário mundial da covid-19 conduz a uma tecitura de escuta 

de algumas famílias e pesquisadoras, não sendo possível dar voz à pessoa com 

deficiência. 

O encontro com pessoas com deficiência Intelectual, previsto para 

acontecer por meio da APAE e do IFBA não se concretiza por conta do ensino 

remoto domiciliar. Assim, visa-se contribuir para que a sociedade conheça as 

especificidades das pessoas com deficiência Intelectual para que desenvolvam 

sensibilidades ampliadas do ser-pessoa-com-deficiências, e que estruturem 

formas de sociabilidades igualitárias e includentes. 

A Deficiência Intelectual (DI) é caracterizada por comprometimento de 

habilidades manifestas durante o período de desenvolvimento, no que diz 

respeito às aptidões cognitivas, de linguagem, motoras e sociais. O indivíduo 

com DI apresenta um nível reduzido de funcionamento intelectual resultando em 

uma capacidade diminuída para se adaptar às exigências diárias do ambiente 

social; o diagnóstico deve ser baseado em avaliações globais de capacidade e 
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testes padronizados de inteligência para determinar o Quociente de Inteligência 

(QI) (AAIDD, 2013). 

A contemporaneidade apresenta um arcabouço de Leis, Diretrizes e 

Pareceres que visam a garantia de acesso e permanência de pessoas com 

deficiência Intelectual ao ensino institucionalizado e ao mercado de trabalho. 

Contudo, não há evidências de sistemas de ensino que atenda o que versa a Lei 

nº 13146/2015, com profissionais habilitados, estrutura física adequada, entre 

outros, para atender as especificidades dessa comunidade, o que pode gerar 

novas formas de exclusão, conforme destaca Gentili (2009). O art. nº 27 da Lei 

nº 13146/2015 destaca: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurando sistema educacional inclusivo em todos os níveis 
e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem. (BRASIL, 2015) 

Deve-se refletir se a inclusão proposta para esses indivíduos tem sido 

fomentada pela necessidade de consumidores para o sistema capitalista, ou 

para camuflar e tentar reparar as décadas de exclusão e infanticídio dessa 

comunidade, buscando normalizar as situações excludentes, e a formação para 

o trabalho laboral simplificado. 

O Século XXI é denominado como a era tecnológica, com grande 

ascendência da cibercultura, possibilita uma autoafirmação das pessoas através 

das relações sociais, da produção dos saberes apreendidos a partir dos grupos 

profissionais, e de outros grupos que interagem nos cotidianos, formando as 

difusas redes educativas (ALVES, 2012). Logo, difundir as potencialidades das 

pessoas com deficiência Intelectual por meio do canal “A deficiência não me 

define”, na plataforma YouTube pode possibilitar a conscientização da sociedade 

sobre as especificidades destes grupos, contribuindo para a promoção da 

inclusão social.  

Vale salientar que até a década de 1990, as pessoas com deficiência não 

são contabilizadas sequer no censo demográfico, tornando qualquer discussão 

relativa à sua inclusão em espaços formais de ensino muito difícil. A partir da 

década de 1990 emergem encontros mundiais implicados em discutir a garantia 

de ensino de qualidade a todos os indivíduos, como o movimento de Educação 
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para Todos. Esse é o momento inicial das tentativas de ampliação da 

escolarização, ambiente propício para problematizar todo e qualquer tipo de 

exclusão.   

A discussão desse tema é muito relevante, tanto para a formação 

acadêmica da autora deste trabalho, quanto para a comunidade envolvida nesse 

processo: estudantes, familiares, professores, supervisores, coordenadores. 

Todos implicados em dar voz e visibilidade social às pessoas com deficiência 

Intelectual. Faz necessário disseminar que a formação escolar das pessoas com 

deficiência, é um marco recente, sendo inserida no paradigma da inclusão, no 

momento em que o Brasil se torna signatário da Declaração de Educação para 

Todos em Jomtien (1990), a qual reverbera na Declaração de Salamanca (1994). 

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as 
crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que 
elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e 
responder às necessidades diversas de seus alunos, 
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade à todos através de um 
currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de 
ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. 
(UNESCO, SALAMANCA, 1994, p. 5) 

Para assegurar a inclusão das pessoas com deficiência, e superar a 

exclusão, o entendimento é o de que a possibilidade de inclusão dessas pessoas 

“deve ser realizada por intermédio de políticas de ações afirmativas e pela 

conscientização da sociedade acerca das potencialidades desses indivíduos” 

(FERNANDES, s.d, p.1).  

As políticas de inclusão para pessoas com deficiência avançam com a 

Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão (2001), Convenção de 

Guatemala (2001) e a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência 

(2006). Em 2011 o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

demonstra que esses indivíduos estão alcançando direitos previstos na 

Constituição Federal (1988), sendo vistos como cidadãos capazes de intervir 

diretamente na sociedade. Contudo precisa-se compreender como essas 

pessoas estão sendo preparadas para o mundo do trabalho, e como essa 

inserção tem sido garantida com base na Lei de cotas nº 8231/1991.  

Morais (2016) destaca que poucas pesquisas associam a pessoa com 

deficiência Intelectual e educação profissional e a consequente preparação para 
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o mercado de trabalho nos repositórios das universidades do nosso país. Isso 

demonstra a necessidade de pesquisar, estudar e discutir muito mais essa 

temática, principalmente por perceber que algumas empresas não estão 

cumprindo a lei de cotas, algumas optam por pagar multas. (FIORAVANTE, 

2016). Morais (2016, p.7) reforça que “a inclusão das pessoas com deficiência 

Intelectual em atividades laborais, nos últimos anos, é fruto da fiscalização da 

Lei de cotas”, o descumprimento dessa normativa acontece segundo a autora 

pela falta de qualificação profissional e da baixa escolaridade dessas pessoas, 

esse é um dos argumentos apresentados pelos empresários. Sobre essa 

qualificação a narrativa da Renata Martorelli (2020; MARTORELLI, 2021) e de 

Maior (2016; MAIOR2, 2021) no canal, A deficiência não me define, destaca que 

as pessoas com deficiência estão bem qualificadas, as barreiras que as 

impedem estão no campo das atitudes. 

O portal da Inspeção do trabalho, registra em 2018, 229 fiscalizações para 

cumprimento das cotas para o mercado de trabalho em Salvador, essa 

fiscalização gerou 122 autos e consegue inserir 741 pessoas com deficiência, 

conforme figura 01. 

Figura 01- Fiscalização da cota para Pcd e outras providências 

 
Fonte: Compilação da autora, 2020. Disponível em: https://sit.trabalho.gov.br/radar/ 

 

Em 2016 o Ministério do Trabalho destaca que com a adesão de todas as 

empresas à Lei nº 8231/1991, pelo menos 827 mil postos de trabalho podem ser 

disponibilizados para essa população em todo o país. Logo no intuito de 

promover uma maior discussão dessa temática e possibilitar a difusão desse 

conhecimento, através de um dispositivo de ensino, viabilizado pela plataforma 

 
2 Disponível no canal, A deficiência não me define. 
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YouTube, a qual tem alto poder informativo e performativo, assumindo a 

característica de uma rede educativa e colaborativa. Tem-se o canal, A 

deficiência não me define, criado no segundo semestre de 2020 pela autora 

dessa dissertação.  

Esse canal tem sido alimentado por meio de uma rede colaborativa, que 

envolve pessoas comuns, familiares de pessoas com deficiência Intelectual, uma 

intérprete de sinais do IFBA, estudante do ensino médio integrado do IFBA, 

campus Salvador e pesquisadoras que estudam a temática das pessoas com 

deficiência Intelectual. Entre as narrativas do canal, tem-se ainda postagens 

disponíveis nos ciberespaços que promovem um tecido nessa discussão sobre 

as potencialidades das pessoas com deficiência Intelectual para o 

mundo/mercado de trabalho. 

O canal, A deficiência não me define, é o produto educacional, resultante 

de uma pesquisa de dissertação pelo programa de mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica do IFBA (PROFEPT). Sua construção 

orienta-se a partir dos princípios e diretrizes da Linha de pesquisa: Práticas 

Educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com foco no 

macroprojeto 2 - Inclusão e diversidade em espaços formais de ensino na EPT. 

O objetivo geral dessa pesquisa segue na perspectiva de tecer redes 

colaborativas a partir da produção de um canal na plataforma YouTube, 

relacionada à inserção das pessoas com deficiência Intelectual no 

mercado/mundo de trabalho.  

O objetivo geral surge do problema: Quais são os ganhos individuais e 

coletivos que uma sociedade pode ter, no que tange a formação humana e 

profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir da sua 

inserção no mercado/mundo de trabalho? O termo ganhos, se refere a um 

trocadilho usado pela sociedade capitalista, na qual as perdas e os ganhos são 

fundantes para o declínio ou ascensão social na perspectiva do capital. 

Entretanto, associamos esses vocábulos, às emoções, modos de se posicionar 

no mundo, que podem surgir e sumir a partir desse convívio tão necessário com 

o outro que é diferente de mim. 

Para responder o problema que se traduz no objetivo geral, tece-se 

objetivos específicos: 
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i- Elencar a efetivação das conquistas, reverberadas na formação 

profissional por meio do Programa Emprego Apoiado da APAE, com foco na 

inserção das pessoas com deficiência Intelectual no mercado de trabalho.  

ii- Incentivar a difusão dos saberes, das singularidades, especificidades e 

experiências que as pessoas com deficiência Intelectual agregam ao 

mercado/mundo do trabalho. 

iii- Identificar as contribuições das pessoas com deficiência Intelectual nos 

ambientes laborais e na formação para vida.  

Reunir essas pessoas implicadas em debater as conquistas sociais 

alcançadas pelas pessoas com deficiência Intelectual, visando ampliar o debate 

sobre a temática, permite construir um olhar mais respeitoso no tratar com essas 

pessoas com deficiência.  

A metodologia dessa pesquisa segue o paradigma do interacionismo 

simbólico, com abordagem qualitativa, pois tem o ambiente natural como fonte 

direta dos dados, aproximada da multirreferencialidade, com viés prático e 

implicado. Este se desdobra com ênfase na qualidade dos processos de 

interação e criação e difusão do conhecimento. Esses elementos são discutidos 

com maior rigor de detalhes no capítulo 03: Você não sabe o quanto eu caminhei 

para chegar até aqui. Nesse espaço também é possível conhecer o traçado de 

criação do produto educacional proposto, canal no YouTube. 

Vale salientar que a revisão de literatura acontece a partir do diálogo com 

autores com publicações de artigos, dissertações e teses, e por meio do diálogo 

com os/as entrevistados/as para o canal. Pela natureza do objeto de pesquisa, 

também se faz necessário apresentar o cenário sociocultural do surgimento da 

APAE, no capítulo 01: Singularidades dos/nos itinerários das pessoas com 

deficiência. Nesse capítulo, é possível conhecer de modo mais retido a trajetória 

social dessas pessoas, como as Leis seus avanços e retrocessos até a 

aprovação da Lei nº 8.213/1991 - Cotas para o mercado de trabalho, impactam 

na vida dessas pessoas, e como conhecer os Paradigmas que cerceiam essa 

comunidade, é importante para a sociedade repensar o modelo de incapacitismo 

designado para essa população. O surgimento da APAE é um exemplo dessa 

luta pelo respeito às diferenças. 
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A troca de saberes permite reflexões acerca das políticas públicas que 

visam garantir a inserção de pessoas com deficiência Intelectual no mercado de 

trabalho. É importante discutir as potencialidades, e especificidades desse grupo 

e dar voz a eles/elas, para que possam narrar os desafios de con-viver em uma 

sociedade orientada pelo sistema capitalista e sua busca desenfreada pelo lucro. 

O capítulo 04: O meu quintal é maior que o mundo, traz as discussões dessas 

proposições relacionando-as com situações do nosso cotidiano e com relatos 

dos participantes da pesquisa, os quais estão disponíveis no canal, A deficiência 

não me define. 

 As políticas de narrativas e experiências de si é muito relevante para o 

contexto, e torna-se um potente dispositivo de crítica e resistência às imposições 

de um sistema de opressões e controles, tendo em vista que a sociedade 

contemporânea ainda insiste num padrão de normalidade que não inclui as 

pessoas com deficiência, tornando-os exóticos e dificultando sua inclusão devido 

às barreiras, entre elas as atitudinais. Uma discussão mais amplificada sobre 

esse paradigma acontece no capítulo 02: Redes educativas e cibercultura - 

tecendo novos laços.  
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Capítulo 01 

SINGULARIDADES DOS/NOS ITINERÁRIOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

Os indivíduos com características mais adequadas para um 
determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se 
reproduzir. (Charles Darwin) 
 

 

 O itinerário das pessoas com deficiência é perpassado por violências e 

repressões, por momentos de infanticídio, segregação e exclusão. Culturalmente 

expostos a valores e crenças formados no âmbito do darwinismo social3 e pelas 

estratégias e golpes do poder, em que ocorre seleção e separação entre os 

“exemplares aptos ou não” para o convívio social e para o desenvolvimento de 

atividades laborais e intelectuais. A ideia de seleção natural, aplicada às 

necessidades produtivas, quase que legitima a exclusão daqueles que possuem 

algumas deficiências que comprometem a venda da força de trabalho, tornando-

se um peso para a sociedade. 

 No mundo do trabalho essa desigualdade ainda é atravessada pelo 

princípio elitista e excludente que separa trabalho intelectual e trabalho manual. 

Como se fosse possível separar corpo e mente. O capital não concebe a pessoa 

como um ser integral. É interessante pontuar que o darwinismo social, com seus 

processos eugênicos e o racismo “científico”, não são estratégias incompatíveis 

ou anacrônicas ao ideal liberal ou neoliberal, muito pelo contrário. Bolsanello 

(1996, p. 153-154), destaca: 

observa-se com amarga ironia que o desenvolvimento do 
darwinismo social, do racismo “científico” e da eugenia, foi 
paralelo ao do ideal liberal e democrático, os quais apelaram 
para o novel prestígio da ciência quando foi preciso justificar as 
desigualdades e acalmar as consciências pesadas ante a recusa 
do reconhecimento ou a flagrante violação dos direitos de uma 
parte da humanidade.  

 No Brasil essa segregação e exclusão segue moldada por um Estado, 

que com sua nova arte de governar, sugere regulamentações que reforçam as 

 
3 O darwinismo social pode ser considerado a aplicação das leis da teoria da seleção natural, 

criada por Darwin, para intervir na vida das sociedades humanas (BOLSANELLO, 1996). As 
implicações desse modo de proceder favoreceram aos ideais da eugenia e do “racismo 
científico”. Todas são doutrinas que buscam naturalizar as desigualdades entre os seres 
humanos e afirmar a superioridade de uns grupos humanos sobre os outros.   
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desigualdades e são forjadas para decidir ‘quem deve viver e quem deve morrer’, 

ancorada em um discurso que menciona a importância dos direitos iguais. 

Direitos mobilizados através de princípios formativos que estão fortemente 

atrelados aos imperativos da eficiência e eficácia das demandas específicas do 

mercado e na preparação das pessoas para a exploração da sua força de 

trabalho. Um corpo “inapto” torna-se um empecilho aos tipos de 

formação/exploração engendradas pelo liberalismo e neoliberalismo.  

 Se a pessoa tem uma deficiência, seu direito de viver não se constitui em 

um imperativo, visto que não atende aos anseios do capital, ela custa certo valor 

tanto ao capital4 (MAIOR, 2016; MAIOR, 20215) quanto à sociedade que precisa 

mantê-la, mesmo com sua eficiência prejudicada. Em meio a pandemia da covid-

19, no ano de 2020, quando os organismos mundiais de saúde decidem adotar 

medidas de restrição da movimentação social com fito de combater a pandemia, 

fica evidente que esta decisão não reflete os interesses e demandas daqueles e 

daquelas que são tidos/tidas como as ‘exceções dentro das exceções’. O fato 

narrado no capítulo 04 dessa dissertação evidencia essa situação. É como se as 

regras de distanciamento social fossem elaboradas pensando em excluir um 

determinado grupo social, ao privilegiar uma classe social específica, revelando 

que o cenário muda, mas as formas de exclusão e segregação continuam as 

mesmas (SANTOS, 2020). 

         No passado a exclusão é evidenciada pela dominação ideológica de 

alguns grupos sociais sobre os outros (DORE, 2006), visto que tais questões se 

situam num contexto de conflitos dogmáticos e científicos, no qual se faz 

presente o predomínio da ideologia da Igreja, entendida por Althusser (1988) 

como um aparelho ideológico de Estado. Durante a Inquisição, com o “Malleus 

Maleficarum” (1482), manual de semiologia, ao “diagnosticar” pessoas como 

bruxas e feiticeiras; ou com sinais de malformação física ou mental atribuía-se a 

essas características uma ligação com o demônio, o que leva muitas pessoas 

 
4 Esse valor é também representado no Benefício de Prestação Continuada. No qual, pessoas 

com deficiência que passam pelos crivos da Lei orgânica, garantem que o Estado lhe conceda 
um benefício mensal de um salário mínimo. 

 
5  Disponível no canal, A deficiência não me define: 

https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ 
   

https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ


19 
 

com deficiência à fogueira da inquisição (CAPELLINI, 2008).  

 Na contemporaneidade mudam-se os agentes opressivos, talvez a 

fogueira não seja propriamente gerada pelo fogo, mas de todo modo ‘os corpos 

que ainda queimam’ são os dessas pessoas com deficiência, deixando marcas 

também em seus familiares. Como exemplo, tem-se o depoimento de Nilma 

Menezes (2021) e Ana Gaudênia (2021) no canal, a deficiência não me define. 

De todo modo, infelizmente, é correto dizer que “as pessoas com deficiência 

ainda estão em suas casas ou em instituições asilares institucionalizadas, 

isoladas, apartadas da convivência social pela dificuldade em vencer a 

discriminação” (MAIOR, 2016; MAIOR, 2021). Trata-se, portanto, 

daquelas frágeis existências reais que pouco falaram por si e 
que viveram como aleijados, paralíticos, deformados, doentes, 
mentecaptos, alienados ou débeis mentais, cegos, surdos-
mudos, enfim o que foram considerados inválidos e incapazes 
de toda espécie (LOPO, 2008, p. 18). 

 A narrativa de Maior (2016; MAIOR, 2021) reforça a citação de Lopo 

(2008), ao enfatizar que a sociedade ocidental não demonstra o respeito às 

diferenças, ao contrário, tudo que não se adeque ao padrão estabelecido pela 

classe hegemônica deve ser executado, exterminado, excluído. Abaixo, quadro 

01, é possível conhecer o paradigma médico que conduz o caminhar das 

pessoas com deficiência desde o início da idade moderna até as primeiras 

décadas do século XX. 

Quadro 01- Paradigma médico da Deficiência Intelectual 

Idade Moderna - 

século XVI 
 

Paracelso (médico) e Cardano (filósofo) são os primeiros em considerar 
a deficiência mental (Intelectual), um problema médico digno de 
tratamento. Eles demonstram preocupação com a educação da pessoa 
com deficiência.  

Na Europa do 
século XVIII, 
emergem estudos 
no campo da 
medicina que se 
contrapõem aos 
dogmas religiosos 

Foderé escreve o “Tratado do bócio e do cretinismo”. E Capellini destaca 
(2008, p.11) a ideia da hereditariedade da deficiência, com a explicação 
do fatalismo genético do cretinismo. O cretinismo implica, na degradação 
intelectual que será maior ou menor, conforme o acometimento da 
doença. Diferentes graus de retardo foram associados a diferentes níveis 
de hereditariedade, justificando a segregação e a esterilização dos 
adultos afetados pelo bócio. A deficiência deixa de ser uma temática 
exclusiva do campo religioso e pende mais para o campo da medicina. 

Século XVIII Thomas Wills, em Londres, também apresenta um argumento 
organicista para a deficiência Intelectual. 
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Século XIX Pinel assume que a deficiência Intelectual é uma condição biológica. 

Primeiras décadas 
do século XX. 

O conceito de deficiência segue atrelado à questão da hereditariedade. 
Começam a surgir escolas para crianças com deficiência mental. O foco 
das relações de ensino-aprendizagem recai na busca da autonomia do 
estudante. 

Fonte: Elaboração da autora, em 2020. 

      O paradigma médico perdeu hegemonia a partir da década de 1981, quando 

emerge o modelo social, o qual assume que “a anormalidade é um conceito 

estético, e, portanto, um valor moral sobre os estilos de vida” (DINIZ, 2007, p. 

08). O foco desse paradigma (modelo social) recai no respeito e valorização das 

diferenças e dos diversos modos de vida existentes. Pois, o modelo destaca que 

experiência da desigualdade é considerada um fenômeno que só se manifesta 

numa sociedade que não respeita a diversidade de estilos de vida.  

 Para Maior (2016; MAIOR, 2021), a deficiência é o resultado das 

interações entre a pessoa e o conjunto da sociedade. Se nessa interação não 

houver barreiras atitudinais tem-se um mundo inclusivo. Caso haja barreiras 

atitudinais, o mundo não será inclusivo. O maior desafio do modelo social, 

consiste em garantir que a sociedade assuma a deficiência como um estilo de 

vida, e que possa reconhecer a legitimidade de ações distributivas e de 

reparação da desigualdade. Também é importante pensar em um modelo que 

consiga assegurar a necessidade de cuidados biomédicos para a comunidade 

das pessoas com deficiência (DINIZ, 2007; MAIOR, 2016; MAIOR6, 2021, SILVA, 

2021).    

 

1.1 E na Bahia, como essa relação entre paradigma médico e social se 

manifesta? 

 

 Segundo Milan (2011), a roda dos expostos da Santa Casa da 

Misericórdia em Salvador, nasce em 1726, com o objetivo de atenuar o problema 

das crianças, inclusive as com deficiência, abandonadas nas ruas e muitas vezes 

devoradas por cães e porcos. A Santa Casa recebe os filhos e filhas das 

 
6 Maior, 2016; Maior, 2021 e Silva, 2021, disponíveis no canal, A deficiência não me define: 

https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ 
  

https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ
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mulheres escravizadas, a maior parte delas com a intenção de livrar seus filhos 

e filhas da escravização. Essa roda também recebe os filhos e filhas de viúvos 

que perdem sua esposa no parto, filhos e filhas de casais pobres com muitos 

filhos e crianças com deficiência. Aliás,  

desde o início da colonização do Brasil, as relações escravistas 
de produção afastaram a força de trabalho livre do artesanato e 
da manufatura. O emprego de escravos, como carpinteiros, 
ferreiros, pedreiros, tecelões etc. afugentava os trabalhadores 
livres dessas atividades, empenhados todos em se diferenciar 
do escravo. Ou seja: homens livres se afastaram do trabalho 
manual para não deixar dúvida quanto à sua própria condição, 
esforçando-se para eliminar as ambiguidades de classificação 
social (CUNHA, 2005a, p. 2). 

 Próximo da inferioridade conferida aos escravizados encontra-se o status 

atribuído às pessoas com deficiência. Estes também são vistos como incapazes, 

e, portanto, como alguém que, quando é considerado apto, só pode exercer 

trabalho manual simples. Não podemos nos esquecer que a convicção de 

rejeição ao trabalho manual internalizada na colônia é herança dos portugueses, 

católicos conservadores, que chegam ao Brasil no período da expansão colonial. 

Na Europa medieval este tipo de trabalho é coisa do servo camponês e passa a 

ser, no contexto da colonização brasileira, “coisa de escravo”7.   

 Ainda em relação aos deficientes, na construção histórica, aos pais recai 

o rótulo de pecadores, responsáveis pela condição em que se encontra seu filho 

ou filha. Com isso, eles sentem vergonha de apresentar suas crianças à 

sociedade (MILAN, 2011) e então acabam entregando-as para doação.  

Essas crianças ficam na Santa Casa até os 7 anos de idade, após essa idade 

começam a trabalhar em diferentes funções. As funções estão sempre 

associadas ao trabalho manual desvalorizado socialmente. Portanto, não é de 

“estranhar que certas ocupações não atraíssem muitas pessoas para 

desempenhá-las. O resultado foi o trabalho e a aprendizagem compulsórios: 

ensinar ofícios a crianças e jovens que não tiveram escolha” (CUNHA, 2005a, p. 

23).  

 Também é importante ressaltar que a valorização da infância ocorre de 

fato entre os séculos XVIII e XIX, em que esta passa a ser encarada como fase 

 
7 Essa rejeição ao trabalho manual possui várias influências da Grécia antiga. Uma concepção 

que teve forte influência no ocidente é a teorização aristotélica, com argumentos que 
desvalorizam o trabalho manual, colocando-o como algo não desejável a um cidadão digno. 
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da vida. Antes disso, as crianças europeias de 7 anos entram para as forças 

armadas e trabalham como adultos. Tal contexto foi adaptado aqui no Brasil, 

principalmente para os expostos, por causa da necessidade de uma qualificação 

para o trabalho daqueles que habitam a Santa Casa de Misericórdia (MILAN, 

2011). Tais crianças são submetidas a aprendizagem compulsória, segundo 

Cunha (2005a). Porém, é importante ressaltar, como nos aponta Lopo (2008, p. 

333), que no Brasil,  

o século XIX pouco discriminou, nas camadas mais pobres, as 
crianças dos adultos. Embora já houvesse, em torno de 1850, a 
preocupação com a mortalidade das populações devido às 
doenças e epidemias, e por conseguinte com a mortalidade 
infantil, principalmente em relação à dos expostos da roda, à 
criança pobre não foi objeto privilegiado de práticas especiais.  

 Para Lopo, a seleção acontece, aos meninos destina-se o trabalho na 

agricultura nas escolas de ofício, nos internatos e nas guerras, já às meninas 

reserva-se o serviço doméstico. Esse é considerado o marco das iniciativas do 

governo em atuar na Educação Profissional, no âmbito das instituições 

assistenciais (MILAN, 2011). As Casas de Educandos e Artífices, são criadas 

com a finalidade de acolher e ensinar um ofício aos meninos desvalidos e, dentre 

eles, os órfãos maiores de sete anos que residem na casa dos expostos 

(CUNHA, 2005b). Em 1824, a Constituição Outorgada traz em seu art. nº 179 

que a “instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” (BRASIL, 1824). Mas, 

entendendo que os negros e alforriados não são considerados cidadãos, será 

que os expostos o são? 

 Em Salvador, a Casa Pia de Órfãos de São Joaquim, fundada em 1799, 

assume sede definitiva em 1825, e atua com a mesma finalidade até 1910. Ela 

é considerada a pioneira no Brasil, sendo a primeira a ter um projeto pedagógico 

e profissional, destinado, entre outros, aos expostos (MATTA,1996). As casas 

dos expostos recebem crianças com anomalias. Jannuzzi (2004) deduz que 

aquelas crianças cuja limitação física, sensorial ou intelectual não comprometem 

o exercício da atividade manual eram encaminhadas para as casas de 

Educandos e Artífices. Já as mais comprometidas permanecem junto aos 

adultos, nos locais mantidos pela Santa Casa para os doentes e alienados. A 

leitura de Jannuzzi (2004) demonstra a existência de um processo de seleção 
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para o acesso e formação para o trabalho. 

 No ano de 1873 fundam-se alguns Liceus de Artes e Ofícios. O liceu da 

Bahia, com sede em Salvador, segue o mesmo objetivo e padrão do Liceu do 

Rio de Janeiro e São Paulo: formar mão-de-obra especializada para a indústria 

e o comércio. 

Trata-se de uma instituição que oferece gratuitamente aulas 
noturnas, abertas a todos, sem distinção de cor e classe social, 
solicita apenas que os candidatos manifestem "condições 
morais" adequadas. Viabilizado por iniciativa do Estado e 
apoiado pelas agremiações profissionais da época - que 
mobilizam a sociedade para as doações, inclusive para a 
construção do edifício, o Liceu orienta sua estrutura educacional 
em função do ensino prático (aprendizado nas oficinas) e teórico 
(formação humanística). Seus modelos são as experiências 
anteriores do Rio de Janeiro e das escolas de artes e ofícios 
francesas, criadas nos séculos XVIII e XIX. (LICEU, 2015, s.p.).  

 Esse Liceu apresenta pouca expansão, contudo durante décadas atua na 

formação profissional baiana, juntamente com a Casa Pia e os Órfãos de São 

Joaquim (LIMA, 2012). Em 1874 é fundado o Asylo São Jorge de Deus, 

tornando-se o primeiro espaço para atendimento às pessoas com deficiência 

mental, fenômeno a essa altura considerado problema de saúde pública. Em 

1934, o governo da Bahia modifica o nome do espaço para Hospital Juliano 

Moreira. A grande e exclusiva influência da medicina no cuidado das pessoas 

com deficiência dura até 1930, sendo gradualmente substituída pelas influências 

da Psicologia e Pedagogia, a partir dessa década. 

 O marco da mudança, no paradigma do cuidado, se dá, em parte, pelas 

ações do médico Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho, nascido no Recife, 

que estuda medicina no Rio de Janeiro, se especializando em Psiquiatria, sob 

orientação do Prof. Juliano Moreira.  

A trajetória do médico Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho 
foi marcada pela defesa das minorias marginalizadas da 
sociedade, tais como: crianças com necessidades especiais, 
portadores de deficiência mental, negros e adeptos de religiões 
africanas (BATISTA, 2017, s.p.).  

 Apontando e apostando na possibilidade do diálogo com a diversidade 

cultural característica da sociedade brasileira, Sobrinho “foi um dos primeiros 

médicos a estudar a deficiência mental no Brasil, enfatizando a necessidade do 

atendimento médico-pedagógico, criando uma equipe multidisciplinar para 
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trabalhar com as crianças com deficiência” (CAPELLINI, 2008, p.16).  

 A Associação Americana de deficiências Intelectual e do 

Desenvolvimento (AAIDD, 2013) destaca que o termo deficiência Intelectual 

abrange a mesma população de indivíduos que foram diagnosticados 

previamente com retardo mental em número, tipo, nível, duração da deficiência 

e a necessidade de pessoas com essa deficiência para serviços e apoios 

individualizados. Além disso, todo indivíduo que é ou esteve elegível para um 

diagnóstico de retardo mental é elegível para um diagnóstico de deficiência 

Intelectual. 

 Em 02 de Junho de 1910, é inaugurada, oficialmente, na Bahia a Escola 

de Aprendizes e Artífices, numa busca por mão de obra especializada, por conta 

do momento histórico vivenciado, em que para os trabalhos demandam cada vez 

mais qualificação, porque estão se tornando mais complexos. A maioria dos 

estudantes do referido estabelecimento são deserdados da sorte e necessitados 

de alimentação. Pode-se inferir que a perpetuação da divisão entre trabalho 

manual e intelectual se mantém (SAVIANI, 2007). A finalidade das “escolas era 

a formação de operários e contramestres, mediante ensino prático e 

conhecimentos aos menores que pretendessem aprender um ofício” (CUNHA, 

2005b, p. 63).  

 Por oferecer qualificação a estudantes deserdados da sorte, a escola 

passa, então, a ser conhecida como a “Escola do Mingau”. O art. nº 6 do decreto 

federal nº 7.566/1909, que determina a criação das Escolas de Aprendizes e 

Artífices, revela: os alunos que solicitam, dentro do prazo marcado, a matrícula, 

devem possuir os seguintes requisitos, em que a preferência é dada aos 

desfavorecidos da fortuna: 

a) idade de 10 anos no mínimo e, de 13 anos no máximo; 
b) não sofrer o candidato moléstia infecto-contagiosa, nem ter 
defeitos que o impossibilitem para o aprendizado do ofício. 
§ 1º. A prova desses requisitos se fará por meio de certidão ou 
atestado passado por autoridade competente. (BRASIL, 1909) 

 O decreto representa um retrocesso na formação profissional das 

pessoas com deficiência Intelectual, pois demonstra que não há intenção de 

incluí-los no processo de formação profissional dessas escolas. Uma vez que 

deixa explícito que o candidato não deve ter “defeitos” que impossibilitem seu 

aprendizado. Segundo o dicionário Soares Amora (2009), defeito é definido 
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como: “falta, deformidade, imperfeição, vício, mancha”. Com isso, a exclusão dos 

educandos com alguma deficiência continua. A partir do movimento 

escolanovista surge uma luz no fim do túnel, abaixo apresenta-se um pouco os 

movimentos da escola nova. 

 

1.2 Que venha o movimento da Escola Nova... 

 

 O movimento da Escola Nova, na década de 1930, representa para o 

Brasil, diversas reflexões nos âmbitos: econômico, político e social. Esse 

movimento levanta a bandeira da educação como dispositivo determinante para 

a construção de uma sociedade democrática. Os princípios da escola estão 

ancorados no desenvolvimento do respeito à individualidade e à diversidade. 

   A visada determina que “aprender, envolve um processo ativo de 

assimilação orgânica, iniciado internamente. De sorte que, literalmente, 

devemos partir da criança e nos dirigirmos para ela” (DEWEY, 1967, p. 46). Tal 

escola também ressalta a promoção da integração social dos grupos 

marginalizados, com o objetivo de gerar no seio da sociedade cidadãos 

autônomos, críticos e reflexivos, pois como ressalta Anísio Teixeira (1967, p. 31), 

a concepção de educação da Escola Nova, 

deixa subentendido que a contínua reconstrução da experiência, 
individual ou social, somente pode ser aceita e conscientemente 
buscada, por sociedades progressistas ou democráticas, que 
visem, não a simples preservação dos costumes estabelecidos, 
mas a sua constante renovação e revisão. Essa reconstrução 
propõe-se, com efeito, a aumentar, sempre e sempre, o 
conteúdo e a significação social da experiência, e a desenvolver 
a capacidade dos indivíduos para agir como diretores 
conscientes dessa organização.  

 A cidadania será alcançada por meio da escolarização de todos. Esses 

preceitos aparecem na constituição de 1934, no que tange à ampliação do 

ensino primário gratuito, no capítulo II, título V, art. nº 149 e nº 150. Dentre os 

educadores com ideias elucidadas pelo movimento destacam-se: Johann 

Heinrich Pestalozzi e Friedrich Froebel. Eles defendem a educação como direito 

absoluto de todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência Intelectual. 

Forjam uma educação com foco na formação moral, política e religiosa. Froebel 

aprofunda os estudos de Pestalozzi e cria um sistema de Educação Especial.  

 Na Europa, cresce a procura por melhores e maiores índices de 
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aprendizagem, os psicólogos ampliam os testes que avaliam o nível de 

aprendizagem para as crianças com deficiência, também chamados de 

coeficientes de inteligência (QI). Contudo, os testes de QI continuam sendo 

questionados por seu papel estático, o qual não favorece a avaliação das 

aprendizagens múltiplas como destaca Gardner (1994). 

 Entre 1890 e 1918, devido ao grande fluxo migratório nos Estados Unidos, 

e pela necessidade de aumentar a oferta em escolas públicas para estes 

imigrantes, os psicólogos que saem da Europa, em busca de oportunidades no 

mercado de trabalho (haja vista às incertezas da identidade da psicologia como 

campo científico), vislumbram a oportunidade de modelar métodos de pesquisas 

além do experimentalismo dos laboratórios acadêmicos, para sua aplicação 

voltada ao ensino e a outras questões práticas da sala de aula (DUANE, 2009) 

e outros setores da vida cotidiana. 

 O fluxo migratório se intensifica devido às guerras mundiais, desse modo 

os pesquisadores e teóricos do campo da psicologia que saem da Europa e 

União Soviética rumo aos Estados Unidos, ajudam a construir uma vanguarda 

mundial da psicologia (DUANE, 2009), contribuindo na criação de técnicas e 

procedimentos que permitem o trabalho pedagógico com alunos especiais. 

  Na década de 1930, a psicóloga e educadora de origem Russa, Helena 

Antipoff, fundadora da sociedade Pestalozzi, chega a Minas Gerais para 

coordenar os cursos de formação de professores, criando técnicas e 

procedimentos de diagnósticos e classes especiais nas escolas públicas de 

Minas Gerais, as quais se estendem por todo o país. 

 Em 1955, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulga a 

recomendação nº 99 destacando:  

Os princípios e métodos de orientação vocacional e treinamento 
profissional, meios de aumentar oportunidades de emprego para 
os portadores de deficiência, emprego protegido e disposições 
especiais para crianças e jovens portadores de deficiência (OIT, 
1955). 

 Impulsionadas pela regulamentação nº 99 da OIT e amparados na Lei nº 

4.024/1961 (figura 01), principalmente no art. nº 88, muitas famílias se organizam 

e seguem em busca de soluções alternativas para que seus entes com 

deficiência Intelectual ou múltiplas consigam ser incluídos na sociedade, tendo 
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seus direitos garantidos como qualquer outro cidadão (FENAPAES, s.d.).  

Toda essa mobilização em torno da pessoa com deficiência, 
impulsionada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948), reverbera na criação das Apaes e, com a expansão 
desta iniciativa Brasil afora, convenciona-se a tratá-lo como o 
‘Movimento Apaeano’ (FENAPAES, s.d., s.p.). 

 Erguem-se associações de famílias e amigos que com olhar propositivo 

demonstram possibilidades de atuação com essas pessoas com deficiência, que 

o Estado não consegue suprir. Tais movimentos reivindicam pautas ligadas à 

educação, atendimento médico, necessidades básicas de sobrevivência, e 

desse modo, anseiam a constituição de uma formação integral como garantia da 

inclusão social.  

          Figura 02- Lei nº 4.024, de 1961.   

 
 Vale ressaltar que em 1954, no Rio de Janeiro, funda-se a primeira de 

muitas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), antes mesmo 

da Lei nº 4.024 ser aprovada, cuja finalidade é promover atenção integral à 

pessoa com deficiência, destacando o cuidado com a deficiência Intelectual e 

múltipla. Pensar no ser humano integral é compreender que este agrega 

“capacidades cognitivas ou intelectuais, motoras, de equilíbrio e autonomia 

pessoal (afetivas), de relação interpessoal e de inserção e atuação social” 

(ZABALA,1998, p. 28). A formação integral visa superar a redução da preparação 

para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos 

conhecimentos - gênese científico - tecnológica e na sua apropriação histórico- 
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social (CIAVATTA, 2008).  

 

1.3- APAE, um caminho para a inclusão social na Bahia (Salvador) 

 

 Na década de 1990, o movimento “Educação para Todos” começa a se 

organizar. No decorrer do ano de 1960, houve crescimento das instituições de 

natureza filantrópica no Brasil, inspiradas pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. A APAE nasce, em 1968, em Salvador, oferecendo atendimento às 

pessoas com deficiência Intelectual e Múltipla.  

 Essa instituição objetiva atender os pressupostos do artigo, nº 88 da Lei 

nº 4024/1961. Entretanto, o centro de profissionalização é inaugurado somente 

em 1978, o que representa um hiato na formação profissional para o trabalho 

dessas pessoas com deficiência. No quadro 02 é possível conhecer alguns 

marcos legais desse movimento de cidadania das pessoas com deficiência até 

a inserção dessa população no censo demográfico. 

Quadro 02- Alguns marcos legais até a Lei nº 7.853/1989 

A lei nº 5.692/1971, artigo 
nº 9 utiliza o termo 
deficiências física ou 
mentais  

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que 
se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 
especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes 
Conselhos de Educação. 

Em 1975 A Organização das Nações Unidas aprova a Declaração dos 
Direitos das Pessoas Deficientes. 

Em 1983 Convenção nº 159 - Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
art. nº I e nº 2 – destaca: “Permitir que a pessoa deficiente 
obtenha e conserve um emprego e progrida no mesmo, e que se 
promova, assim a integração ou a reintegração dessa pessoa na 
sociedade. Já o art. nº 5 destaca: todos são iguais perante a lei 
sem distinção de qualquer natureza. 

Constituição Cidadã de 
1988 

O art. nº 205 dispõe “a educação como um direito de todos, dever 
do Estado e da família”. 

 
Lei nº 7.853/1989 
 

Dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Deficiente, e prevê a obrigatoriedade de se incluir nos censos 
nacionais questões específicas sobre os deficientes físicos e 
mentais. 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 Por volta das décadas de 1970 a 1990, as políticas no âmbito da 

educação foram fortemente voltadas para atender as demandas do capital, com 

seu regime de acumulação flexível. Seguindo esse princípio, “a educação além 

de ser determinante no processo de fortalecimento do sistema passa a ser o 

fator que explica as diferenças de capacidade de trabalho, de produtividade e de 

renda” (CARNEIRO; AZEVEDO, 2015, p. 6).  
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 Percebe-se no Brasil o crescente fomento e avaliação da educação por 

rankings e metas quantitativas, refletindo valores e princípios das sociedades 

dos países do norte, nos quais esses sistemas foram criados. Essas metas se 

preocupam com uma educação pautada no treino, no produto, e não levam em 

consideração aspectos qualitativos do processo formativo. Como exemplo, 

pode-se mencionar a baixa adesão que esses índices conferem à formação da 

pessoa crítica e reflexiva, inserida em seu mundo (FREIRE, 1979). Esse 

movimento por rankings e metas, fortalece o ideal de qualificação polivalente e 

flexível. Aquela que separa a formação voltada para o trabalho manual do 

trabalho Intelectual. O artigo nº 3 da Declaração Mundial sobre educação para 

todos, destaca: 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso 
tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação 
aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como 
parte integrante do sistema educativo (UNESCO, JOMTIEN, 
1990, p.01). 

 Essa Declaração representa um avanço e contribui para que os 

movimentos sociais pressionem os poderes públicos no intuito de garantir o que 

versa o texto. Ela também permite refletir sobre a normalização das 

desigualdades. 

Assim, o poder já não se caracteriza por impor 
constrangimentos, mas pela criação de cidadãos capazes de 
agir num determinado contexto de uma liberdade regulada. Nas 
sociedades liberais, a autonomia pessoal não é mais a antítese 
de poder político, antes a condição primeira do seu efectivo 
exercício (SILVA8, 2015, p. 211). 

 Nesse cenário, com marcas das políticas neoliberais, com pressões de 

movimentos sociais, e com imposição de organizações internacionais, é 

aprovada a Lei nº 8.213/1991, a qual visa garantir uma cota para a inserção da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho, três anos após as pessoas com 

deficiência serem inseridas no censo demográfico na categoria pessoas. O art. 

nº 93, da referida Lei versa:  

Empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a 
preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com 
beneficiários reabilitados, ou pessoas com deficiência, na 

 
8 É possível assistir a narrativa da professora Drª Izaura Maria Silva, gravada com exclusividade 

para o nosso canal, A deficiência não me define: 
https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ. 
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seguinte proporção: - até 200 funcionários - 2%; De 201 a 500 
funcionários........... 3%; - de 501 a 1000 funcionários - 4%. De 
1001 em diante funcionários... 5% (BRASIL,1991) 

 Para Veiga Neto e Lopes (2007, p. 954), as atuais políticas públicas de 

inclusão sustentadas pelas bandeiras com discursos como “Educação para 

todos”, “Respeito à Diferença”, revelam-se como forte instrumento de persuasão, 

e permite que o Estado, governando os corpos, governe quase tudo. Ou seja, 

esse movimento já garante a retirada das pessoas com deficiência da linha de 

invisibilizados sociais, o que possibilita ao Estado afirmar que está promovendo 

a inclusão dessa população, afinal tornam-se cidadãos e “responsáveis” pelos 

seus sucessos e fracassos.  

Movimentos de direitos do deficiente oferecem possibilidades 
poderosas para a interrupção de formas ideológicas capitalistas 
e suas formas subordinadas de organizar e controlar o trabalho. 
E eles fazem isso desafiando algumas das suposições que 
sustentam as economias e os modos de vida capitalistas dentro 
e fora das instituições educacionais. Ao resistir tenazmente aos 
modos pelos quais o trabalho remunerado e os trabalhadores 
remunerados são tratados, novas relações se tornam possíveis 
(APPLE, 2017, p. 31). 

Mesmo sabendo que as supracitadas conquistas se inscrevem no terreno 

das perversas políticas neoliberais, como apontam, Veiga Neto e Lopes (2007), 

não se pode deixar de ter em mira que a Lei de cotas para o mercado de 

trabalho representa um avanço significativo para a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Contudo, é importante ressaltar que muitas 

empresas não estão cumprindo tal regulamentação (FIORAVANTI, 2016). Ao 

analisar a figura 02 (abaixo), é possível perceber o percentual de cumprimento 

da Lei nº 8.213/91. Vale ressaltar que a maior inserção ainda se dá em relação 

às pessoas com deficiência física.  

A participação de pessoas com deficiência no mercado formal aumenta 

no último ano. Em 2017, elas ocupam 0,95% das vagas formais. Em 2018, 

ocupam 1,04%. O número de vínculos sobe de 441,33 mil para 486,75 mil. O 

aumento foi maior para os trabalhadores com deficiência múltipla (19,66%), 

visual (19,60%) e intelectual (18,09%). Mas a maior parte das pessoas com 

deficiência no mercado formal ainda são as que possuem deficiência física, que 

representam 47,3% do total. 
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Figura 03 - Cumprimento da cota para pessoa com deficiência e reabilitados em Salvador-Ba, 

em 2018 

 

Fonte: Compilação da autora, 2020. Disponível em: https://sit.trabalho.gov.br/radar/. 

 

É importante ressaltar que muitas empresas que tentam cumprir a Lei de 

Cotas não possuem pessoal habilitado para promover a inclusão de pessoas 

com deficiência Intelectual, haja vista as particularidades e adaptações que 

necessitam ser criadas no ambiente laboral, Annie Redig (2021) destaca a 

importância da empresa conhecer as potências da pessoa com deficiência para 

que a contratação seja efetiva tanto para a pessoa com deficiência quanto para 

a empresa, assista essa narrativa no canal, A deficiência não me define. Tais 

adaptações podem ser diversas e dependem das singularidades, podendo 

incluir desde mudanças comportamentais à ergonômicas.  

Por exemplo, exigências de que a organização de trabalho 
remunerado e o ambiente onde ele ocorre devem ser mudadas 
para responder respeitosamente às 'diferenças' de deficientes 
não são epifenomenais. Elas criam espaços para a resistência 
da ideia do 'trabalhador universal', que deve somente ser 
valorizado por sua produtividade ao menor custo possível. A 
exigência de que o ambiente físico deva ser alterado para suprir 
e ser responsivo a uma série de 'habilidades' tem implicações 
radicais para prover e depois trazer à existência novos 
ambientes nos quais os direitos da pessoa são tão cruciais 
quanto o lucro (APPLE, 2017, p. 31). 

A formação/preparação para mudança também pode contribuir na 

inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, porque auxilia as 

pessoas a lidarem melhor com a diferença, aguçando a capacidade de serem 

mais responsivas e abertas às novidades.   

Enquanto essa difusão de ideias e formação não acontece de modo mais 

disseminado, o atual movimento de inserção das pessoas com deficiência no 

https://sit.trabalho.gov.br/radar/
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mercado de trabalho, acaba não valorizando ou até mesmo afastando as 

pessoas com deficiência Intelectual do ambiente das empresas. Tais pessoas 

são limitadas em sua potência devido às barreiras atitudinais ainda bastante 

presentes nas regras e comportamentos sociais difusos, portanto, elas são 

constrangidas e impedidas de exercer e usufruir sua cidadania plena (MAIOR, 

2016; MAIOR, 2020; MARTORELLI, 2020)9. Em 2018, o portal da Inspeção do 

trabalho, o radar SIT, apresenta o número de pessoas com deficiência, por 

deficiência, no mercado de trabalho em Salvador - Ba, conforme figura abaixo.  

 

Figura 04 - Número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal e na 

população residente, por tipo de deficiência, Salvador- Ba, 2018 

 
Fonte: Compilação da autora, 2020. Disponível em: https://sit.trabalho.gov.br/radar/ 

 

Soma-se às questões atitudinais o fato de que algumas famílias das 

pessoas com deficiência temem, por conta das incertezas da continuidade dos 

contratos, perder o benefício de prestação continuada (BPC). Contudo, 

Capellini10 (2021) destaca que é possível solicitar o BPC novamente, se a 

inserção no mercado de trabalho não for bem sucedida. Porém, essa 

 
9 Narrativas disponíveis no canal, A deficiência não me define: 

https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ 
 
10 A prof. Drª. Vera Capellini gravou uma conversa muito interessante exclusivamente para o 

canal: A deficiência não me define: 
https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ 
 

https://sit.trabalho.gov.br/radar/
https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ
https://www.youtube.com/channel/UCN41ESzJ6TFC38J3_GCUNoQ
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pesquisadora afirma que, o insucesso nesse movimento também está 

relacionado às barreiras atitudinais que a sociedade constrói para as pessoas 

com deficiência.  

 

1.4 - Mas afinal, o que é esse Benefício de Prestação Continuada (BPC)? 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), é o 

direito garantido pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/93 e pelas Leis nº 

12.435/2011 e nº 12.470/2011, que altera os dispositivos da LOAS. E pelos 

Decretos nº 6.214/2007, nº 6.564/2008 e nº 7.617/2011. Tal benefício, assegura, 

1 (um) salário mínimo mensal ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e à 

pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprove não possuir 

meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. Em 

ambos os casos, é necessário que a renda mensal bruta familiar per capita seja 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística apresenta na categoria, deficientes mentais do seguinte 

modo:  

Como deficientes mentais, foram definidas as pessoas com 
retardamento mental resultante de lesão ou síndrome 
irreversível, que se caracteriza por dificuldades ou limitações 
intelectuais associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, 
autodeterminação, cuidados com saúde e segurança, 
aprendizagem, lazer, trabalho, etc. (IBGE, 2000, p. 22). 

A Lei nº 13 982 de 02 de abril de 2020, versa em seu art. nº 20-A: Em 

razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), o critério de aferição da 

renda familiar mensal per capita previsto no inciso I do § 3º do art. 20 poderá ser 

ampliado para até 1/2 (meio) salário-mínimo. A ampliação não foi aprovada pelo 

presidente da república. Logo, para garantir o benefício, faz-se necessário que 

as pessoas com deficiência que possuam renda per capita de ¼ de salário-

mínimo atendam aos critérios abaixo:  

I - o grau da deficiência; II - a dependência de terceiros para o 
desempenho de atividades básicas da vida diária; III - as 
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circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores 
socioeconômicos e familiares que podem reduzir a 
funcionalidade e a plena participação social da pessoa com 
deficiência candidata ou do idoso; IV - o comprometimento do 
orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 
exclusivamente com gastos com tratamentos de saúde, 
médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso 
ou da pessoa com deficiência não disponibilizados 
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou com 
serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social 
(Suas), desde que comprovadamente necessários à 
preservação da saúde e da vida. § 2º O grau da deficiência e o 
nível de perda de autonomia, representado pela dependência de 
terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida 
diária, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II do § 1º 
deste artigo, serão aferidos, para a pessoa com deficiência, por 
meio de índices e instrumentos de avaliação funcional a serem 
desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, 
observados os termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 2020).  

Outros critérios são descritos na referida Lei, são tantos critérios e crivos, 

os quais tendem a dificultar a garantia do benefício para quem realmente precisa, 

e tem direito adquirido pela constituição.  
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Capítulo 02 

REDES EDUCATIVAS E CIBERCULTURA - TECENDO NOVOS LAÇOS11 

 

 Os primeiros computadores datam da década de 1940 do século XX, nos 

Estados Unidos e na Inglaterra. As máquinas possibilitam uma mudança na 

organização social desses países, e contribui para otimizar os cálculos militares 

na segunda guerra mundial e posteriormente na guerra fria (LAIGNIER, 2008).  

 Após esse período, algumas modificações de cunho tecnológico, 

permitem que os computadores sejam utilizados como um artefato de consumo 

pessoal. As inovações tecnológicas das últimas décadas e a introdução das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação em quase todos os 

ambientes produtivos modifica o modo de interação entre as pessoas. 

Dificuldades espaçotemporais estão sendo ultrapassadas, possibilitando que 

pessoas dispersas geograficamente se conectem e tenham acesso à conteúdos 

diversos. 

 A tecnologia em si não pode ser considerada de modo bom ou ruim, afinal 

tudo depende dos usos que serão feitos dela. E deve-se ressaltar que há mil 

maneiras, sutilezas e malícias nas lógicas utilizadas pelos usuários (CERTEAU, 

2009)12. Com isso, tem-se que as pesquisas com os cotidianos rompem com a 

cisão entre sujeito e objeto, afinal, partem da adoção das “ideias de redes de 

conhecimentos e de tessituras do conhecimento em rede” (ALVES, 2010, p. 16), 

agora denominadas redes educativas e que expressam “caminhos que vão 

mudando” (ALVES, 2019, p. 40).  

 
11 O presente capítulo possui a ênfase diferente do primeiro, porque se aquele tenta apontar 

como as pessoas com deficiências foram marcadas historicamente pelos jogos de poder e 
violência de várias ordens. Este capítulo pretende acentuar os processos de criação e das 
possibilidades de cooperação/colaboração. Com isso, não estamos afirmando que o 
preponderante nas redes sociais sejam os dispositivos de emancipação e resistência, mas 
assinalamos a importância em aprender a usar as redes sociais de modo a criar movimentos de 
criação e resistência.  
 
12 Dito isso, não podemos reduzir os modos desiguais de apropriação coletivos, pois há sempre 
grupos que se apropriam das vantagens e produtos criados com os usos das tecnologias, até 
intensificando os processos de desigualdades que se tornaram mais pungentes no capitalismo 
avançado em que vivemos. Contudo, devido à natureza do nosso produto educativo, focaremos 
na importância criativa e na potência dos encontros possibilitados pelos usos das redes 
educativas.  
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 Aliás, a dificuldade em estudá-las se deve a sua inesgotável pluralidade 

e complexidade, porém, como posturas metodológicas e epistemológicas, 

podemos encará-las sem incorrer no tão frequente erro de querer simplificá-las, 

mas, ao invés disso, podemos nos movimentar em decifrar o pergaminho, 

“percebendo as intrincadas redes nas quais são verdadeiramente enredados” 

(ALVES, 2010, p.40) e tecidos. 

 Para Alves (2010, 2019), há modos de ‘fazerpensar’13 e criar 

conhecimentos nos cotidianos, autônomos e distintos dos modos de fazer, 

pensar e sentir, legitimados pela Ciência Moderna. Os conhecimentos nos/dos 

cotidianos levam a outras formas de operar, outros modos de ‘sentirfazerpensar’. 

Para acessar tais redes, Alves (2010, p.15) diz ser preciso: “estudar esses 

modos diferentes e variados de ‘fazerpensar’, nos quais se misturam agir, dizer, 

criar e lembrar, em um movimento que [denomina] ‘práticateoriaprática’.” 

 

2.1 A emergência do ciberespaço 

 

 A partir da década de 1970, os computadores possibilitam mais uma 

modificação no modo de agir e de se comunicar das pessoas. Contudo, é nos 

anos 1990 que a rede aberta de computadores se torna acessível a um número 

maior de usuários (LAIGNIER, 2008). Com base nas mobilizações criadas 

através dos novos ‘espaçostempos’ curriculares e formativos, têm sido criados 

diversos dispositivos didáticos de interação, a exemplo dos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA) e das chamadas redes sociais (RECUERO, 2009), que 

apoiam as iniciativas de formação, favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades, criatividades e competências cognitivas com autonomia, através da 

construção do conhecimento e aprendizagens colaborativas (RIOS, 2013). E os 

avanços desse artefato não param mais. 

 Em 1984, o romancista norte americano, William Gibson cria o termo 

“ciberespaço”, definindo-o como todo o conjunto de rede de computadores nas 

 
13 Estes neologismos criados a partir da junção de palavras carregam a importante marca das 

lógicas dos cotidianos, que operam na pluralidade e na heterogeneidade, consistindo em tática 
utilizada pela pesquisadora como modo de ampliação das práticas de compreensão da 
complexidade constitutiva dos mundos da vida, no intuito de lançar mão de compreensões não-
dicotômicas e de separações que mais atrapalham do que auxiliam nos estudos e pesquisas 
com os cotidianos.  
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quais circulam toda informação possível.  

O ponto crucial é que o ciberespaço é ao mesmo tempo, coletivo 
e interativo, uma relação indissociável entre o social e a técnica. 
Essa perspectiva nos leva a pensar o ciberespaço, então, como 
um potencializador de infinitas ações interativas, um novo 
espaço de comunicação, de sociabilidade, de reconfiguração e 
de autorias (SANTOS; SANTOS, 2012, p. 162). 

 É notória a importância das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDICs) na contemporaneidade, os ciberespaços tecem redes 

sociais: Facebook, Instagram, Twitter, e por que não inserir a plataforma 

YouTube? Já que, “a cibercultura é a cultura contemporânea que revoluciona a 

comunicação, a produção e circulação em rede de informações e conhecimentos 

na interface cidade–ciberespaço” (SANTOS, 2019, p. 20). E é nesses ambientes 

virtuais que atores sociais mostram seus talentos, suas angústias, seu ódio, suas 

mazelas, seus amores. “No universo complexo que é o homem (máquina 

vivente), a convivência com a vida e a morte, o amor e o ódio, a alegria e a 

tristeza, gera contradições que organizam o modo de vida humano que auto-eco-

organizam.” (SANTOS, 2019, p. 97).  

 A popularização da Internet, inicia em meados da década de 1990 e traz 

consigo novas possibilidades de ‘fazerpensar’ a cultura, a cibercultura, que 

abrange os fenômenos relacionados ao ciberespaço, ou seja, os fenômenos 

associados às formas de comunicação, aprendizagem e trabalho mediadas por 

computadores conectados à web, porém não somente. Também pode servir 

como mola propulsora da transformação dos indivíduos e do coletivo, em relação 

a aspectos cognitivos, sociais, culturais e políticos. É ainda o ‘espaçotempo’ 

específico da: 

cibercultura caracterizada como um momento onde se 
entrelaçam elementos da tecnologia contemporânea, que 
possibilitam a interação e a comunicação com outras pessoas 
em lugar que está situado fora da denominação do que se 
entende como lugar determinado (PORTO; NETO; TEIXEIRA, 
2014, p. 14-15).  

 Assim, esses ambientes podem servir tanto como máscaras sociais 

quanto como espaços capazes de compor ambientes que contribuam no alcance 

de diversos propósitos pessoais e/ou sociais. Santos (2019, p. 30) destaca que 

o “ciberespaço é a internet habitada por seres humanos, que produzem, se 

autorizam e constituem comunidades e redes sociais por e com as mediações 
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das tecnologias digitais em rede”. Fazendo surgir uma nova e inédita maneira de 

se comunicar, se informar, produzir conhecimento, ampliar inteligências e 

fomentar culturas: a cibercultura. Nela temos que:  

a produção e liberação da emissão e consumo, é conexão, 
circulação, distribuição. A recombinação cibercultural se dá por 
modulações de informações e por circulação em redes 
telemáticas, servindo para criar processos de inteligência 
coletiva, de aprendizagens e de produções colaborativas e 
participativas (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 46). 

 Por assumir um caráter altamente interativo e ao mesmo tempo 

possibilitar novas formas de se relacionar com o outro, os ciberespaços ganham 

cada vez mais força. “As interfaces digitais incorporam os aspectos 

comunicacionais e pedagógicos, bem como a emergência de um grupo-sujeito 

que aprende enquanto ensina e pesquisa e pesquisa e ensina enquanto 

aprende” (SANTOS, 2019, p.19).  

 Estes ‘espaçostempos’ (ALVES, 2012) podem e devem constituir-se 

como importante provocador de mobilizações (reflexões, experimentações, 

maneiras de sentir, etc.) no âmbito educativo, na perspectiva da inclusão, 

respeito à diversidade e à pluralidade, sobretudo, por causa do seu poder de 

alcance. Trata-se de comunicação com potência de mais interativa, “uma vez 

que implica, na mensagem, tanto a imagem da pessoa como a da situação, que 

são quase sempre aquilo que está em jogo na comunicação” (LÉVY, 2009, p. 

81). 

 

2.2 O YouTube como ‘espaçotempo’ de criação colaborativa   

 

 A plataforma YouTube surge em fevereiro de 2005, idealizada por Chad 

Hurley e Steve Chen, dois funcionários de uma empresa de tecnologia situada 

em São Francisco, Estados Unidos. O aplicativo tem o propósito de sanar a 

problemática do compartilhamento de arquivos grandes de vídeo nos 

ciberespaços, uma vez que nem os e-mails os comportam. Desse modo, “como 

empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um agregador de conteúdo, 

embora não seja uma produtora do conteúdo em si” (BURGESS; GREEN, 2009, 

p. 21). Isso evidencia o caráter colaborativo, pois inicialmente não se manifesta 

como um espaço destinado a gerar lucro, visa permitir que as pessoas troquem 
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audiovisuais de forma gratuita. 

O fascínio da imagem atinge seu ápice quando nós somos a 
própria mensagem. Talvez por isso o YouTube seja um 
irresistível local dessa enorme ágora virtual que, 
independentemente dos seus problemas e formatos, permite a 
cada um ser a própria mídia, celebridades do nosso cotidiano 
(BURGESS; GREEN, 2009, p. 9). 

Em 2006, a Google compra o YouTube, pois sua plataforma de vídeos, o 

Google vídeo, não consegue a audiência do YouTube. Pouco tempo depois, a 

plataforma de vídeo do Google encerra as atividades. Contudo, em 2010 a 

Google destaca que o YouTube não tem gerado lucros, mesmo possuindo 

crescente avanço em visualizações. O YouTube é visto como meio inovador de 

comunicação entre massas, através do qual todos experimentam as vidas uns 

dos outros, visto que podem se identificar e reconhecer em algum vídeo e/ou até 

copiar traços dos modos de vida de outrem.  

Esse dispositivo se torna um espaço de destino e difusão de conteúdo, 

com pessoas apresentando e compartilhando demandas e aspectos das suas 

vidas, e muitas vezes buscando visibilidade social por meio de dinâmicas do seu 

cotidiano, das produções autorais, as quais elegem e são eleitas por outras 

pessoas comuns. “Os sujeitos não são meros informantes, são praticantes 

culturais que produzem culturas, saberes e conhecimentos no contexto da 

pesquisa.  

Fazer pesquisa na cibercultura não é, para nós, apenas utilizar softwares 

para ‘coletar e organizar dados’.” (SANTOS, 2019, p. 20). Isto faz com que o 

YouTube se caracterize como produtor de cultura participativa, na qual “os fãs e 

outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e 

circulação do novo conteúdo” (JENKINS, s.d., apud BURGESS; GREEN, 2009, 

p. 28). 

 

2.3 Tecendo redes educativas através da plataforma YouTube 

 O YouTube se manifesta na contemporaneidade como propulsor da 

difusão de conhecimentos e produção de estilos e conteúdo, atendendo diversos 

públicos, especialmente as massas populares mundiais (BURGESS; GREEN, 

2009). Este dispositivo se inscreve na política da cultura popular participativa. 
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Aliás, parte da aversão que uma parcela significativa das pessoas da academia 

nutre pela plataforma pode ser explicada pelo temor de união das massas, e, 

também, pelas tentativas em impor os princípios de um conhecimento tido como 

mais legítimo. Nesse sentido o canal, A deficiência não me define, apresenta 

uma cartografia bem simples, com relatos sem cortes, poucas edições, e com 

conteúdo de bate papo, entrevistado e a tela do seus smartphones. 

Frequentemente, especialistas afirmam exageradamente que o conteúdo 

produzido na internet é ruim. Esse julgamento é precipitado e generalista, pois 

há uma pluralidade quase inesgotável de conhecimentos disponíveis nas redes 

sociais. Parece que esse tipo de discurso possui muito mais a função de 

resguardar e valorizar o domínio da academia acerca da criação e difusão do 

conhecimento acadêmico, do que conseguir apontar para as complexidades que 

acontecem na rede. 

Trata-se mais da academia e das tentativas pretensiosas em querer impor 

seu domínio, utilizando-se de estratégias ultrapassadas que gravitam em torno 

de práticas perigosas, pois diminuem as potências dos diálogos e dos encontros, 

e acabam reforçando certo isolamento da academia. Isso aponta questões 

importantes de como e por quê esse site é considerado grande aglutinador, o 

maior, de mídias de massa da internet desde o início do século 21” (BURGESS; 

GREEN, 2009). Logo esta plataforma pode contribuir para: 

O empresário que deseja criar um novo canal de divulgação de 
seu pequeno negócio; 
 • professores que buscam novas maneiras de envolver seus 
alunos e 
aprimorar suas aulas; 
• criadores de conteúdo que querem ampliar seu público; 
• players do mercado de mídia e entretenimento que não 
queiram repetir os erros de seus pares nos EUA e na Europa; 
• um dos fundadores do YouTube, que afirmou que a internet 
mataria a TV – o livro mostra justamente o quanto um veículo 
ajuda o outro e vice-versa (BURGESS; GREEN, 2009, p. 08-09).  

E quando um canal se propõe a narrar os cotidianos das pessoas com 

deficiência Intelectual no mundo do trabalho, busca-se corroborar com o 

movimento que visa colaborar com os dispositivos de emancipação, através da 

ampliação da capacidade de falar desse grupo, utilizando-se de táticas 

características e valorizadas na sociedade contemporânea. As redes educativas 

estabelecidas são modos de: 
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Tecer conhecimentos e significações nos cotidianos, acionados 
por seus praticantespensantes, tanto quanto, em pesquisas, 
essas narrativas e imagens, estimulam a imaginação [..] e dão 
sentido aos conhecimentos e significados criados nos processos 
desenvolvidos (ALVES, 2012, p. 36). 

Na perspectiva de ampliar e contribuir com aprendizagens, envolver e 

mobilizar novas maneiras de ‘sentirfazerpensar’ no/com mundo das pessoas 

com deficiência Intelectual, é que surge a proposta de criar uma rede educativa 

de caráter colaborativo.  

Redes educativas são espaços plurais de aprendizagem. Além 
dos espaços e lugares plurais, entendemos redes educativas 
como modos de pensamento, uma vez que a construção do 
conhecimento é tecida em rede, a partir das aprendizagens 
construídas (SANTOS, 2019, p.35). 

As narrativas e as imagens produzidas pelos/pelas 

colaboradores/colaboradoras do canal permitem ampliar a visibilidade do 

potencial das pessoas com deficiência Intelectual. Logo, o YouTube apresenta-

se como solo fértil para educadores re/pensar sua atuação no mundo como 

multiplicadores e formadores, sejam docentes ou não, uma vez que a educação 

pode acontecer em qualquer lugar, na diversidade dos ‘espaçostempos’ 

formativos, em redes de colaboração, criação e difusão dos conhecimentos.  

A construção colaborativa do canal: “A deficiência não me define”, no 

YouTube, possibilita a difusão de conhecimentos e ações que permitam à 

comunidade acessar o canal, reconhecer as potencialidades e especificidades 

das pessoas com deficiência Intelectual. Esse movimento se constitui como solo 

fértil na desconstrução dos padrões preestabelecidos pela sociedade brasileira 

(alguns deles explicitados no capítulo 1). Isso pode contribuir para o rompimento 

de barreiras atitudinais que cerceiam o caminhar das pessoas com deficiência, 

pois como destaca Maior (2016; MAIOR, 2021) no canal, A deficiência não me 

define e Diniz (2007, p. 04):   

a concepção de deficiência como uma variação do normal da 
espécie humana foi uma criação discursiva do século XVIII, e 
desde então ser deficiente é experimentar um corpo fora da 
norma. O corpo com deficiência somente se delineia quando 
contrastado com uma representação de o que seria o corpo sem 
deficiência. (DINIZ, 2007, p. 4) 

Parte da sociedade discute a inclusão de pessoas com deficiência 

Intelectual no mundo do trabalho, mas grande parcela da população não permite 

essa consolidação, porque fica envolvida em esquemas e modos de 
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“sentirfazerpensar’ que tomam os corpos dessas pessoas como “corpos fora da 

norma” como apontado acima por Diniz (2007). Essa é uma “questão ética já 

que, de um ponto de vista spinozista, pode ser lido na chave dos afectos de que 

um corpo é capaz a fim de aumentar a sua potência de existir e de, portanto, 

reexistir” (OLIVEIRA; PARAÍSO, 2020, p. 55).  

Annie Redig (2021) em sua narrativa para o canal, A deficiência não me 

define destaca que toda pessoa tem o direito e tem condições de exercer uma 

atividade remunerada, o que as pessoas com deficiência Intelectual necessitam 

é encontrar algo/alguém que estabeleça a ponte entre o que essa pessoa gosta 

de fazer e o mercado de trabalho, de forma a identificar como e onde essa 

pessoa pode trabalhar. Nesse movimento é possível até criar uma atividade 

dentro da empresa, um segmento que esta empresa necessite e que a pessoa 

com deficiência se identifique (REDIG, 2021).  

As pessoas com deficiência em muitos ‘espaçostempos’ ainda são vistas 

como incapazes ou como coitadas, afinal seus corpos são sempre comparados 

com o padrão estabelecido pela sociedade, como também destacam Maior 

(2016; MAIOR, 2021) e Martorelli (2020, MARTORELLI, 2021).  

O contexto conduz a “superar a persistente influência de um modo de 

pensar as coisas como elas são feitas e usadas que tem prevalecido no mundo 

ocidental durante os últimos dois milênios ou mais, ao menos desde Aristóteles 

(INGOLD, 2012, p.26)”. Afinal, os termos usados para dar significado ao que 

somos, e os modos de “sentirfazerpensar” o outro e a nós mesmos, são mais do 

que simplesmente palavras (LARROSA, 2012), pois  

embora nós possamos ocupar um mundo repleto de objetos, 
para o ocupante os conteúdos do mundo parecem já se 
encontrar trancados em suas formas finais, fechados em si 
mesmos. É como se eles tivessem nos dado as costas. Habitar 
o mundo, ao contrário, é se juntar ao processo de formação. E o 
mundo que se abre aos habitantes é fundamentalmente um 
ambiente sem objetos – numa palavra, ASO (INGOLD, 2012, 
p.31).  
 

Esse debate de Ingold (2012) acerca do ambiente sem objeto (ASO), é 

importante, porque pode auxiliar às pessoas a sairem dos horizontes das 

relações instrumentais, em que o outro é tido como ser incompleto e meramente 

limitado, por não atender aos interesses e expectativas instrumentais que giram 
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em torno dos códigos e símbolos dos mercados. O que o autor aponta é 

importante, pois,  

como os praticantes no ASO, o que o cozinheiro, o alquimista e 
o pintor fazem não é impor forma à matéria, mas reunir materiais 
diversos e combinar e redirecionar seu fluxo tentando antecipar 
aquilo que irá emergir. O mesmo pode ser dito do ceramista, 
como sugerido pelo arqueólogo Benjamin Alberti (2007) num 
excelente estudo sobre cerâmicas datando do primeiro milênio 
d.C. encontradas no noroeste da Argentina. Seria um erro, 
argumenta ele, presumir que a cerâmica é um objeto fixo e 
estável, que traz a marca da forma cultural sobre a matéria 
“dura” do mundo físico (Alberti 2007, p. 211). Pelo contrário, as 
evidências sugerem que os potes eram tratados como corpos, e 
com a mesma preocupação: compensar pela estabilidade 
crônica, reforçar os recipientes contra a constante 
suscetibilidade a vazamento e descarga que ameaça lhes 
dissolver ou metamorfosear. Como parte da fábrica do ASO, as 
cerâmicas não são mais estáveis que corpos; são constituídas e 
mantidas no lugar dentro de fluxos de materiais. Deixados ao 
léu, os materiais fogem do controle. Potes se quebram, corpos 
desintegram. Esforço e vigilância são necessários para manter 
as coisas intactas, sejam elas potes ou pessoas. O mesmo vale 
para o jardineiro, que deve estar sempre vigilante para impedir 
que o jardim se transforme numa mata” (INGOLD, 2012, p. 36).  

Faz-se necessário ampliar o debate no sentido de superar essa ideia de 

que as coisas são como elas são, e que as pessoas com deficiência é que não 

são as normais. As pessoas são o que fazemos com elas.... Nós somos muito, 

fruto dos encontros. Se dermos atenção e cuidado, as pessoas desabrocham 

como a flor regada no jardim, no exemplo acima.   

Esse sentimento é evidenciado na narrativa de Ana Gaudênia (2021), 

exclusiva do canal, “A deficiência não me define”. Esse movimento permite 

atribuir às palavras um sentido que possa traduzir o sentimento e as 

potencialidades das pessoas com deficiência Intelectual, dando-lhes mais 

visibilidade social, respeitando seus modos de ‘sentirfazerpensar’ e criando 

novas possibilidades e horizontes de encontros. E assim, será possível 

coletivamente repensar formas de ultrapassar as barreiras atitudinais que 

impedem o exercício pleno da cidadania dessas pessoas, redimensionando o 

poder das práticas e das palavras para favorecer de fato a inclusão dessa 

população no mercado ou no mundo do trabalho.  

Quando a formação segue para o mundo do trabalho, a professora e 

pesquisadora Annie Redig (2021) destaca que a escola/instituição precisa dar 

condições/auxiliar as pessoas com deficiência Intelectual para terem uma vida 
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independente e assim, possam usufruir do mercado de trabalho, lazer, 

relacionamento, universidade, moradia independente, ou seja, todos os aspectos 

que acontecem após a vida escolar institucionalizada.  

A formação para o mundo do trabalho de acordo com a figura 05, promove 

a emancipação humana e corrobora com a narrativa de Redig (2021). Já a 

formação para o mercado de trabalho, acontece muitas vezes de maneira 

aligeirada, o que não contribui para a inserção dessas pessoas com deficiência 

Intelectual na empresa, ampliando o não cumprimento da Lei de Cotas, visto que 

formar tendo como foco o mercado de trabalho não favorece o desenvolvimento 

do Plano Individualizado de Transição (REDIG14, 2021) e esse necessita ser 

desenvolvido por volta dos 14 anos de idade ou antes e acompanhar a trajetória 

de vida da pessoa com deficiência. 

Figura 05 - Mundo do trabalho x Mercado de trabalho 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020 

No âmbito da educação esse movimento pode excluir vários atores e 

atrizes sociais, uma vez que essa informação também pode assumir papel 

desinformante, prendendo as pessoas em um único caminhar, sem possibilitar 

novas orientações. Segue-se sempre a mesma orientação de que as pessoas 

com deficiência são incapazes de exercer uma ação significativa no mundo do 

trabalho.  

O caminhar pela/para construção do canal colaborativo se manifesta 

significante para todas/os as/os participantes da nossa pesquisa. Pois, “o 

objetivo é restaurar a vida num mundo que tem sido efetivamente morto nas 

 
14 Disponível no canal, A deficiência não me define. 
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palavras de teóricos para quem o caminho para a compreensão e para a empatia 

está naquilo que as pessoas fazem com as coisas" (MILLER 1998 apud INGOLD, 

2012, p. 26).  

No momento em que a sociedade brasileira informada pelos grupos 

hegemônicos importa os testes de inteligência da Europa, ou assume traços da 

Eugenia, ou o darwinismo social, deixa-se de enxergar muitos grupos sociais, e, 

desse modo, uma maioria passa a ser minorizada. Logo, a construção 

colaborativa do canal é mais relevante do que sua finalização, pois só 

aprendemos a chegar nos lugares percorrendo os caminhos. Segundo Ingold 

(2015), educar é ser conduzido, ou se permitir dar voltas lá fora, entrar em 

relação com os outros. No movimento sugerido não há pontos de partida nem de 

chegada fixos, pois cada ponto do caminho já se encontra como possibilidade 

de abertura ao caminho para outro alguém.  Com esse ir e vir, muitas vezes, 

quando pega de surpresa, ‘sentimosfazemospensamos’ é que a pessoa se 

desenvolve como viventes e atuantes, dependentes, nos/dos ambientes em que 

vivemos. É como o exemplo da metamorfose da borboleta.  

É por meio das experiências que vamos nos envolvendo e nos 

desenvolvendo com/como os/as outros/as, e desse modo, aprendemos e 

podemos nos tornar indivíduos mais humanizados. Vale salientar que a 

experiência é algo que “nos toca diferente da informação que não deixa lugar 

para a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma 

antiexperiência” (LARROSA, 2002, p. 21). Por isso, a ênfase excessiva na 

informação pode ser perigosa, sobretudo porque “à informação não faz outra 

coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência” (LARROSA, 2002, p. 

21). Ficar preso às informações que pessoas com deficiência não são capazes 

de exercer funções no mundo do trabalho é cancelar nossa experiência e a 

experiência do outro com revela Martorelli (2020, MARTORELLI, 2021) e no 

canal, A deficiência não me define. 

Portanto, a experiência de se envolver nas etapas de criação do canal no 

YouTube contribui para que as coisas nos toquem, nos envolvam e nos 

perturbem. É dessa forma que se aposta nas possibilidades de mudança no lidar 

com essas comunidades minorizadas. Ao debater de forma colaborativa as 

potencialidades, as barreiras procedimentais e atitudinais das/para pessoas com 
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deficiência Intelectual nos seus itinerários no/para mundo do trabalho, nota-se 

que o modelo social posto, não facilita o acesso dessas pessoas no mercado de 

trabalho, apesar de isso ser determinado pela Lei de cotas para o mercado de 

trabalho, como já mencionado no capítulo 1. 

A rede colaborativa (ALVES, 2012) intitulada “A deficiência não me 

define”, assume o poder e a importância das redes educativas, definida por Alves 

(2012), e da noção de malha mencionada por Ingold (2012), pois ambas 

evidenciam a importância processual e relacional da existência educativa, que 

contribue para assinalar como as coisas nos acontecem, nos tocam. Para Ingold 

(2012) às malhas conduzem a percepção das pessoas e suas ações no mundo, 

apesar de não ligar todas as pessoas, promovem conexões que podem ampliar 

o acesso a essas pessoas. Já as redes, apesar de realizarem conexões entre 

pessoas, o fazem de forma a distribuir as coisas por todos os elementos que se 

encontram conectados ou mutuamente implicados num campo de ação.  

Em busca de ampliar o alcance dessa teia de encontros, a construção 

colaborativa do canal dissemina uma nova forma de consumo, afinal as pessoas 

são consumidoras, mas também são produtoras de significados dentro de uma 

comunidade/sociedade culturalmente erigida (CERTEAU, 1998). Essa 

construção de significados amplia por meio de múltiplas experiências, o alcance 

de consumidores, desenvolvendo sentidos sensíveis para questões tão antigas, 

que se mantém até a contemporaneidade: exclusões e mutilações sociais. Esses 

consumidores podem assumir a temática da inserção das pessoas com 

deficiência Intelectual no mundo do trabalho, como um labirinto que abre muitas 

possibilidades para ‘sentirfazerpensar’ novas relações sociais no mundo, sem 

que tenhamos etapas já rigidamente definidas de início ao fim (INGOLD, 2015).  

Quando Diniz (2007) destaca a mudança do paradigma médico para o 

paradigma social para as pessoas com deficiência, reforça a importância da 

medicina na construção da autonomia dessas pessoas. Maior (2016; MAIOR, 

2021) também enfatiza a importância da medicina nesse processo de aceitação 

e respeito. O relato da família de Gabriel, retirado do canal da multirio, disponível 

no canal, a deficiência não me define, exemplifica como a medicina pode ser 

uma potencializadora da exclusão, o depoimento do casal que tem o primeiro 

filho com Síndrome de Down, e que ouve do médico que a criança será um 
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problema, e ainda sugere que o casal tenha outro filho, no intuito de atenuar as 

perdas com a criança com deficiência, não são relatos difíceis de encontrar na 

contemporaneidade.  

Vale ressaltar que “as escolhas nunca são simples, e raramente são feitas 

com base em informações suficientes para que não reste uma margem de 

incerteza considerável” (INGOLD, 2015, p. 26). O caminhar pelo labirinto 

também nos impõe alguns desafios, incertezas, decisões não tão assertivas, 

mas a descoberta de novos pontos e os erros favorecem a reflexão e devolvem 

nossa humanidade. Formar no labirinto, visa mobilizar aprendizagens que 

acontecem nos encontros e no convívio com as diferenças, com os desafios 

enfrentados pelas famílias e pelas pessoas com deficiência Intelectual no 

convívio social. Dessa maneira constrói-se uma sociedade de fato inclusiva, na 

qual as barreiras atitudinais são superadas e erguem-se rampas de acesso e 

equidade. 
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Capítulo 03 

VOCÊ NÃO SABE O QUANTO CAMINHEI PARA CHEGAR ATÉ AQUI… 

No desafio de eleger uma temática para se debruçar durante o Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, campus Salvador, 

muitas temáticas foram levadas em consideração devido ao contato da autora 

desta dissertação com o ensino técnico profissionalizante.  

Sabe-se que os mestrados profissionais em ensino devem promover 

desenvolvimento científico, tecnológico, educacional, social, cultural, econômico 

e de inovação (BRASIL, 2013). O seu condicionante é a construção de um 

produto educacional. Este precisa ser desenhado de forma explícita, com roteiro 

objetivo e linguagem acessível. Também deve estar implicado com o desdobrar 

da pesquisa. Além disso, deve ser passível de ser replicado por qualquer 

indivíduo que se sinta provocado a desenvolvê-lo ou inspire-se em seu formato 

para debater sobre outras temáticas. Com isso, o projeto deve ser “pensado ora 

em termos de intenções, ora em termos de programas” (BARBOSA, 1998, p. 25), 

de modo que os atores envolvidos possam se reconhecer no processo.  

Uma das principais marcas da teoria social contemporânea é a busca por 

compreensões mais complexas do social, tratando-o como tecido constituído a 

partir de diversas lógicas, modos plurais de fazer, variadas formas de saber, de 

poder, de afetos, de pertenças etc. Seguindo essa movimentação elege-se, pela 

busca nos ciberespaços de alguns temas, a temática da Educação Especial na 

perspectiva da educação Inclusiva, sendo necessário delimitar essa temática no 

campo da Educação Profissional. E assim, dentro da grande área da Educação 

Especial, opta-se pela inserção das pessoas com deficiência Intelectual no 

mercado/mundo do trabalho, possibilitando difundir os ganhos individuais e 

coletivos que uma sociedade agrega ao conviver com pessoas com deficiência 

Intelectual. 

O intuito era apontar aspectos que mesmo já sendo conhecidos no âmbito 

da educação em Salvador, ainda possuem pouca visibilidade. Daí surge o foco 

na inclusão das pessoas com deficiência Intelectual no mercado de trabalho. 

Esse movimento da busca pelo “objeto de interesse” permite atualizar as 



49 
 

discussões acerca da educação Inclusiva, a qual tem um de seus subconjuntos 

a Educação Especial, conforme figura 06.  

Figura 06 - Educação Inclusiva e Educação Especial 

 
Fonte: Compilação da autora, 2021 

Acerca da busca pelo objeto de interesse, Caria (2004, p.1) destaca: “a 

metodologia é uma construção estratégica, que articula teoria e factos para 

abordar um objecto. Ora o objecto não é passivo à manipulação técnico-

instrumental, nem é imediatamente evidente à observação”, pois 

tendo-se em vista que nenhum estudo consegue captar o real 
em toda sua dinâmica, o/a pesquisador/a deve aprender a se 
colocar numa postura de abertura e modéstia, no intuito de tentar 
compreender os fenômenos em sua complexidade constitutiva, 
sabendo que nunca irá esgotá-los. Afinal, é quase consensual a 
constatação de que a época contemporânea é marcada pelo 
signo da diversidade, da pluralidade de perspectivas. Desse 
modo, seria ingenuidade e/ou arrogância acreditar que se pode 
reduzir o real aos nossos interesses e/ou planos (REIS, RIOS, 
LIMA, 2019, p. 29).  

Diante do marco contemporâneo que é o signo da diversidade, uni-se os 

dois fatores: temática com pouca visibilidade em debates da comunidade não 

acadêmica e escolar e o envolvimento com a criação do produto educacional. E 

nessa tecitura a inclusão das pessoas com deficiência Intelectual no 

mundo/mercado do trabalho, se manifesta como solo fértil para conversa. É a 

partir dessas histórias plurais, construídas/contadas por diversos sujeitos, de 

variados modos, que alguns temas realçados na/da Educação Profissional são 

desdobrados. Sendo assim, o principal objetivo é mostrar algumas 

possibilidades dos estudos do cotidiano no campo das pesquisas, já assinalado, 

pois “a apropriação da palavra e o desvelamento dos sons e imagens são 

ferramentas da construção de si, potencializadas pela vivência estética do fazer 

fruir” (MENDES; GALLO, 2020, p. 39), e, também, “se mostram ferramentas 
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educativas fundamentais para se pensar uma cultura outra” (MENDES; GALLO, 

2020, p. 39).  

 

3.1 Um pouco mais dos movimentos e mobilizações da nossa perspectiva, 

a partir de Salvador - Ba  

 

 Nas pesquisas relacionadas ao tema das pessoas com deficiência 

Intelectual e sua inserção no mercado/mundo do trabalho, a APAE ganha 

destaque, pois debate e difunde, essa temática, anualmente em seu congresso. 

Um evento, já consolidado, que conta com pesquisadores do Brasil e do mundo. 

Como desdobramento existem muitos estudos e proposições sobre a inserção 

das pessoas com deficiência Intelectual no mercado de trabalho. Em suas pautas 

são mobilizadas temáticas de como transpor as barreiras físicas, estruturais, 

sociais, legislativas, enfim, barreiras que impedem o exercício da cidadania 

plena para as pessoas com deficiência.  

A Associação para Promoção da Diversidade Sociocultural e Ambiental15,  

com sede em Salvador, se propõe a debater temáticas e promover a capacitação 

das pessoas com deficiência e encaminhá-las para o mercado de trabalho, por 

meio do Programa Emprego Apoiado, o mesmo programa desenvolvido pela 

APAE. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE - BA, 

promove há sete anos, o Dia D, de Inclusão Profissional das Pessoas com 

Deficiência e Reabilitados do INSS. Essa iniciativa visa aproximar a pessoa com 

deficiência de empresas que precisam cumprir a Lei de Cotas. Em 2020, por 

conta da pandemia da Covid-19 esse evento acontece totalmente online. O que 

torna mais fácil aferir o seu alcance.  

O evento ocorre nos dias 28 e 29 de outubro de 2020, durante todo o dia. 

A live divulgada no dia 29, conta com 43 visualizações (ver figura 07), sendo que 

o canal possui 53 inscritos. No evento da SETRE, a diretora da ‘Pontos diversos’, 

apresenta um pouco do trabalho com pessoas com deficiência. É possível 

 
15 A Associação para Promoção da Diversidade Sociocultural e Ambiental - PONTOS DIVERSOS 

é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, criada com o propósito de valorizar 
a diversidade humana e reduzir as desigualdades sociais, mediante ações e práticas inclusivas 
em diferentes ambientes sociais. Disponível em: https://pontosdiversos.org/a-pontos-diversos. 
Acesso em 13 dez 2020. 

https://pontosdiversos.org/a-pontos-diversos
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conhecer a narrativa da Renata Martorelli (2020; MARTORELLI, 2021) no canal, 

A deficiência não me define. Esses dados podem refletir o pequeno alcance de 

eventos como esse e a necessidade de ampliar sua divulgação e visibilidade, 

para ressoar novos debates. 

          Figura 07 - Dia D de inclusão Profissional - SETRE 

 

                     Fonte: Captura da autora, em 2020. 

No momento pandêmico percebe-se um aumento na oferta de vagas de 

emprego para as pessoas com deficiência na Bahia. Porém, em contrapartida há 

o aumento das dificuldades de acesso ao ensino básico remoto por parte dessa 

comunidade. O ensino remoto se mostra altamente elitista e excludente, 

inclusive no âmbito da educação profissional. Não podemos nos esquecer que a 

Educação Profissional (EP), no Brasil, tem suas raízes históricas marcadas pela 

dualidade estrutural do ensino, que separa o trabalho intelectual do trabalho 

manual, conforme apresentado no capítulo I. Dito de outra forma, a EP no 

território brasileiro se estrutura a partir do apartheid educacional e social que 

privilegia um ensino voltado para a elite e outro para a classe trabalhadora.  

Contudo, o isolamento prescrito pelos organismos de saúde nacionais e 

internacionais não se torna um impeditivo para garantir o direito de aparecer das 

maiorias minorizadas.  “O ‘direito de aparecer’, como vem sendo pensado por 
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Judith Butler (2018a), trata-se de um tipo de agenciamento que liga as minorias 

sexuais e de gênero às populações precárias” (OLIVEIRA; PARAÍSO, 2020, p. 

58). Aqui inclui-se como minorias as pessoas com deficiência, tentando ampliar 

a essa população o direito de aparecer (CARNEIRO; PARAÍSO, 2020).  Por isso, 

é preciso tensionar e fazer com que essas pessoas possam ser vistas, sobretudo 

porque, seu aparecer desdobra possibilidades de novos modos de vida, novos 

afetos e novas relações corporais. A autoras seguem com: 

O ato de aparecer e ocupar as ruas das cidades não constitui 
apenas uma instância de expressão, de reivindicação de certas 
pautas políticas, mas, da produção e transformação das 
“condições para seu próprio aparecimento”. Isso significa que, 
ao se reunirem nas ruas, os corpos em aliança estão afirmando 
o seu direito de aparecer. Ao fazerem isso, estão expandindo o 
campo visual e político para seu próprio reconhecimento, 
configurando-se, de acordo com Butler (2018a), em um gesto 
“performativo” preponderante. O direito de aparecer, se afirmar 
e/ou se mover junto e dentro de uma ou várias categorias sociais 
subalternizadas, torna-se, assim, um marcador transversal de 
um agir em conjunto (OLIVEIRA; PARAÍSO, 2020, p. 58) 

O ambiente da cidade em nossa pesquisa se traveste de redes sociais, 

as quais garantem que os corpos das pessoas com deficiência Intelectual 

ocupem a cidade virtual, mesmo em época de isolamento físico. A mobilização 

de alianças nas redes sociais e a forma como elas reverberam e repercutem nas 

cidades, criam canais de tensão, movimentos e diálogos entre público e privado. 

Isso acontece mais do que nunca agora, com o contexto da pandemia da Covid 

- 1916, depois que “a internet assumiu contornos imensuráveis e várias dinâmicas 

do trabalho produtivo entraram no estágio de home office” (SANTOS; 

CAETANO, 2020, p. 237). Nesse cenário as pessoas com deficiência 

conseguem dar continuidade às suas atividades laborais? 

A coleta de dados dessa pesquisa, previstas com instrumento das 

entrevistas semi estruturadas, com o uso de questões orientadoras, seguem 

coletadas por meio de entrevistas gravadas por áudios e vídeos curtos 

pelos/pelas convidados/convidadas. E essas fazem uso de um roteiro com 

questões orientadoras individuais (ver apêndices C até H) e todas/todos assinam 

os termos de consentimento e de uso de voz e imagem, via e-mail (ver apêndices 

A e B).  

 
16 Voltaremos a falar acerca da pandemia no capítulo 4.  
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O contato via e-mail com Centro de Atendimento a Pessoas com 

Necessidades Especiais CAPNE), com a finalidade de apresentar o objetivo e o 

objeto de estudo dessa pesquisa e o interesse em selecionar dois estudantes do 

Ensino médio Integrado matriculados no componente curricular Sociologia de 

forma voluntária para participar da construção do canal do YouTube também 

sofre alteração. O contato com o estudante do ensino médio acontece pelo grupo 

de pesquisa Conversas sobre EPT, e o estudante do ensino médio integrado 

Herbert Vennas trouxe contribuições importantíssimas em nosso podcast sobre 

o filme: “I am Sam”, traduzido como “uma lição de amor”, assistam/ouçam essa 

produção em nosso canal, A deficiência não me define. O CAPNE também 

agrega muito à pesquisa, Gabriela Mattos segue conosco traduzindo as 

narrativas para a Língua brasileira de sinais (LIBRAS) o que deixa a cartografia 

do canal mais inclusiva. 

 

3.2 Desbravando um pouco mais o produto educacional  

 

 A ideia de criar um canal colaborativo no YouTube, em parceria com os 

estudantes do ensino médio integrado do IFBA, com os estudantes da APAE - 

Salvador (representados pelos profissionais da equipe multidisciplinar), com 

profissionais do IFBA e com pesquisadoras da temática, entre elas uma 

blogueira - Fernanda Honorato, que debatem e difundem essa temática nos 

ciberespaços não se concretiza. A pandemia da Covid-19 impossibilita toda 

movimentação prevista para acontecer face a face, e, por isso, a pesquisa segue 

tecida nas/pelas redes, viabilizada pela troca de e-mails e WhatsApp.  

 A dissertação que gera como produto educacional o canal no Youtube, A 

deficiência não me define, se desenvolve a partir do paradigma do interacionismo 

simbólico. Esse paradigma encontra-se inserido, segundo Morgan (1980 apud 

MENDONÇA, 2001, p.02) e Schwandt (1994 apud MENDONÇA, 2001, p.02) no 

paradigma interpretativista, que tem como objetivo entender o mundo das 

experiências vividas através do ponto de vista daqueles que nele vivem.  

 E nesse caminhar opta-se por estudar e pesquisar com os cotidianos de 

pessoas comuns, com as histórias comuns que nos são contadas, pois as 

narrativas e imagens são conhecimentos, significações dos 
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praticantespensantes (ALVES; ANDRADE; CALDAS, 2019, p. 19). Essas 

narrativas são interrogadas, incorporadas e analisadas, com o objetivo de buscar 

compreender as movimentações desses espaçostempos (ALVES; ANDRADE; 

CALDAS, 2019).  

 Seguindo o paradigma do Interacionismo simbólico, essa é uma pesquisa 

de abordagem qualitativa, pois tem o ambiente natural como fonte direta dos 

dados, sendo esse o ambiente virtual, haja vista que o mundo delineado pela 

Covid-19 teve, em muitos eventos, de se “enquadrar” nas telas, seja de um 

computador, do tablet, smartphones... Inspirado na metodologia como caminhos 

emaranhados, tecidos em colaboração, e no tema de pesquisa/proposição, 

pode-se afirmar que o objetivo metodológico maior é compreender as 

singularidades e características da inserção das pessoas com deficiência 

Intelectual no mercado/mundo do trabalho. Assim, tal problemática nos leva a 

instaurar toda uma problematização do que Michel de Certeau (2009) chama de 

artes do fazer.  

 Portanto, “há uma outra escritura a aprender: aquela que talvez se 

expresse com múltiplas linguagens (de sons, de imagens, de toques, de cheiros 

etc.) e que, talvez, não possa ser chamada mais de “escrita”; aquela que não 

obedeça à linearidade de exposição, mas que teça, ao ser feita, uma rede de 

múltiplos, diferentes e diversos fios” (ALVES, 2000, p. 3-4). Ela revela que o 

fundante da metodologia é a experiência, as itinerâncias. E assumir a 

experiência ou a experimentação como fundante é se abrir para os fluxos e 

devires, que são partes inilidíveis dos processos de criação/formação.  

 Trata-se sempre de “uma progressiva aprendizagem, que vai progredindo 

mediante a repetição do engajamento do corpo do usuário no espaço público até 

exercer aí uma apropriação” (CERTEAU e GIARD, 2011, p. 42). Essa postura de 

abertura é muito importante, sobretudo para a sociedade aprender a lidar com 

novos modos de vida e valores. Pela sua natureza, a pesquisa configura-se 

como qualitativa. Os principais dispositivos metodológicos necessários a esse 

tipo de pesquisa são: diário de campo e/ou diário/jornal de pesquisa; observação 

participante; entrevista; etc, os quais foram adequados ao momento pandêmico, 

conforme citado anteriormente.  

 A pesquisa em questão acontece na perspectiva da abordagem 
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multirreferencial. A “abordagem multirreferencial não é nem idealista, nem 

espiritualista, mas realista e relativista, e sua única ambição limita-se a fornecer 

uma contribuição analítica à inteligibilidade das práticas sociais”. (BARBOSA, 

1998, p. 39). E, por estar implicada com a construção de um produto 

educacional, criado de modo colaborativo, como já assinalado, tal metodologia 

segue o paradigma do Interacionismo simbólico, pois esse vê a “sociedade como 

um processo de atividade em andamento, de variadas interações, não como um 

sistema, estrutura ou organização relativamente estática” (MENDONÇA, 2001, 

p. 08).  

 É importante pensar na sociedade como processo de atividades em 

andamento, aliás, acerca disso a narrativa da professora Annie Redig (2021), 

exclusiva para o canal, A deficiência não me define, destaca a importância do 

olhar cuidadoso na construção do Plano Individualizado de Transição para as 

pessoas com deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Segundo Redig (2021), tal plano deve ser tecido tendo como centro de interesse 

e voz a pessoa com deficiência, em parceria com todos os atores que 

acompanham o desenvolvimento acadêmico e social dessa pessoa com 

deficiência. É possível perceber que as pessoas com deficiência Intelectual 

também são “corpos dissidentes, uma espécie de manifesto vivo contra qualquer 

tipo de normatividade que rebaixa a vida” (CARNEIRO, PARAÍSO, 2020, p. 55).  

 Dito de outra forma, seus corpos e capacidades tidos como incapazes 

confrontam os movimentos da sociedade que insistem no paradigma do 

in/capacitismo, onde muitas dessas pessoas com deficiência Intelectual não 

encontram apoio emocional suficiente para superar as barreiras atitudinais. “A 

concepção de sociedade do interacionismo simbólico tende a focar a sua 

atenção em relações interpessoais mais do que em sociedades como um todo 

ou em grandes grupos” (MANIS; MELTZER,1972 apud MENDONÇA, 2001, p. 

08). Isso é importante para as dinâmicas das pessoas com deficiência 

Intelectual, pois potencializa as demandas singulares e foca no prosseguimento 

aos seus direitos enquanto cidadãos e seres humanos.  

 Portanto, diante dessa possibilidade apresentada pelo interacionismo 

simbólico, tem-se uma pesquisa qualitativa, através da imersão na abordagem 

multirreferencial, com viés prático e implicado, desdobrando-se com ênfase na 
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qualidade dos processos de interação e criação e difusão do conhecimento. 

  

3.3 Tecendo redes: Eu e YouTube  
 
 

Ao pensar em criar o canal, a autora dessa pesquisa assume um desafio 

imenso, não sendo fã de aparecer em fotos, vídeos, enfim, fez-se necessário 

repensar estratégias para apresentar tal produto, e ainda desbravar com apoio 

da rede de colaboradores edição de vídeos, e pensar na estética do canal. Esse 

com já dito, assume um caráter simples, pois o foco é a difusão das potências 

das pessoas com deficiência Intelectual, e as produções acontecem, conforme 

também já mencionado, pelas convidadas em seus locais de moradia.  

Vencido esse primeiro desafio, a criação do canal é iniciada após a 

aprovação do Conselho de Ética de Pesquisa (CEP) em julho de 2020. Para criar 

o canal, A deficiência não me define fez-se necessário criar um e-mail no gmail. 

Em seguida, criam-se um banner e uma foto para o perfil, os quais devem ser 

atraentes para comunicar a proposta do canal, que é: conversando com a 

comunidade sobre as potencialidades das pessoas com deficiência Intelectual 

no mercado de trabalho. Clicando na aba: criar uma conta do gmail pela pesquisa 

rápida do google. com, a pessoa é direcionada para a nova aba, ver figura 08 

abaixo: 

                     Figura 08- Criando uma conta no gmail 

 

                    Fonte: autora, em 2020. 

 

Essa aba traz todas as explicações necessárias. Quando você clica em 

criar uma conta e preenche a guia com os dados solicitados: escolhe um nome 

para o e-mail, a senha e se o perfil será pessoal ou empresa. Surge assim 
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adeficiencianaomedefine@gmail.com. Criado a partir da opção empresa, com o 

nome fantasia de Tecituras nas redes educativas. Ao fazer o login com o nome 

do e-mail e a senha. Logo em seguida é só clicar no ícone quadrado, figura 09, 

abaixo, formado por nove pontos que fica ao lado da letra t (essa letra representa 

a primeira letra do nome da empresa) que se tem acesso ao Youtube. Clicando 

nele (youtube) já aparece o canal. O próximo passo é configurar, dar nome ao 

canal, inserir sua descrição, a foto do perfil, do banner e marca d'água. 

Figura 09 - Acessando o Youtube através do e-mail 

 

     Fonte: a autora, em 04 dez 2020 

Ao entrar no Youtube aparece a tela (figura 10), rolando a barra do lado 

esquerdo de quem está no computador, é possível clicar em configurações. 

 

Figura 10 - Acessando as configurações do canal 

 

    Fonte: a autora, em 2020. 

mailto:adeficiencianaomedefine@gmail.com


58 
 

Em um espaço, dentro das configurações, ver figura 11, é possível 

determinar, dentre outras coisas, qual o público destinado do seu vídeo/canal. 

Padrão de envios de vídeos, se será diário, semanal, mensal, entre outros. 

Figura 11- Configurações do canal no YouTube 

 

                    Fonte: a autora, em 2020 

Essa página apresenta caminhos importantes para a cartografia do canal. 

A partir dessas configurações é possível editar o país de origem e as palavras-

chave do conteúdo do canal. Fechando a aba acima (figura 11), após configurar 

as informações básicas, configurações avançadas e qualificação dos recursos, 

os quais contribuem para a estruturação do canal. Clicando em biblioteca ou na 

imagem da câmera no topo da tela a direita de quem acessa o canal, consegue-

se abrir um novo espaço, conforme figura 12. Nele têm-se algumas informações 

como quantidade de inscritos, gostei, não gostei, o histórico de publicações, 

entre outros.  Nele a pessoa avalia a aceitação do canal pela comunidade.  

 

Figura 12- Acessando os dados de aceitação, pela comunidade, do canal 

 

    Fonte: a autora, em 04 dez 2020 
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Vamos conhecer como inserir a imagem do perfil, banner e marca d’água 

do canal. Clicando no ícone painel acessa-se todas as opções da figura 13. 

Figura 13- Como inserir imagens no canal 

 
                           Fonte: a autora, em 2020 

Onde se vê a letra A, clicando dentro do espaço, aparece uma câmera, 

essa direciona para a inserção da foto do perfil e banner do canal (figura 14). 

Figura 14 - Câmera dentro do espaço circular, acesso para inserir as imagens no canal 

 

     Fonte: a autora, em 2020 

Após clicar na câmera que aparece na figura acima, é só seguir os passos 

da figura 15, inserir as fotos do perfil, banner e marca d'água (mesma foto do 

perfil). Atentar-se para o tamanho mínimo da imagem é importante para 
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obtenção de sucesso na qualidade do diálogo que se pretende desenvolver com 

a comunidade alvo. 

Figura 15 - Espaço destinado a inserir a foto do perfil e a do banner 

 

     Fonte: a autora, em 2020 

O estudante do Ensino médio integrado Herbert Venas (2020) e o 

estudante de comunicação social Alessandro Filho (2020), desenvolvem 

modelos de banner e perfil para o canal: A deficiência não me define, 

possibilitando que as pessoas percebam a tecitura das redes educativas, como 

também a necessidade em dar visibilidade às potencialidades das pessoas com 

deficiência. Para tanto usa-se uma foto panorâmica de um trecho de cartão 

postal de Salvador. Ao interseccionar as ideias dos estudantes com as da autora 

deste trabalho, tem-se a figura 16 abaixo.  

Figura 16 - Banner, foto do perfil e marca d’agua do canal 

      

       Fonte: Compilação FILHO, 2020. Ideia da autora, 2020; VENAS, 2020; FILHO, 2020. 
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A cartografia do canal precisa ser impactante e o layout dele se torna o 

cartão de visita, deve comunicar a proposta do canal e cativar a atenção dos 

frequentadores das redes sociais. 

A democratização da comunicação baseada na confluência 
dinâmica de mídias sociais abertas a qualquer pessoa em 
conexão móvel que se consolida com as expectativas e 
atuações dos usuários que nela encontram interfaces ricas em 
dispositivos para compartilhamento e colaboração (SANTOS, 
2019, p. 47). 

Na perspectiva dessas interfaces ricas em dispositivos para 

compartilhamento e colaboração, o canal deve ter linguagem verbal e não verbal 

acessível, e ainda não ser poluído visualmente. Trata-se de uma produção 

simples, sem muitos recursos do audiovisual e da estética do designer, pois o 

foco principal é tratar dos cotidianos e permitir que as pessoas que passeiam 

pelo YouTube se identifiquem com as narrativas das pessoas que aparecem no 

canal.  

Seguindo com as configurações do canal, personaliza-se tanto o layout, 

quanto os outros termos que aparecem abaixo. Nesse espaço descrevem-se os 

objetivos do canal, conforme tem-se nas figuras 17 e 18.   

  Figura 17 - Personalização do canal 

 

    Fonte: A autora, em 2020 

 

Figura 18 - Descrição do canal 
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      Fonte: A autora, em 2020 

 

Após a criação do canal no YouTube e a adequação das configurações, 

esse começa a ser alimentado pela rede colaborativa de atores sociais 

implicados em dar visibilidade social às conquistas sociais alcançadas pelos 

deficientes Intelectuais, com foco na discussão da inserção dessas pessoas no 

mercado-mundo do trabalho. Vale ressaltar que durante a inserção dos vídeos 

as configurações podem ser revisitadas e modificadas. Na figura 18 no topo 

direito da tela (no ícone de uma câmera) com o nome criar, inicia o envio de 

vídeos para o canal. Na figura 19 é possível inserir as palavras chave de cada 

vídeo. 

Figura 19 - Inserindo Tags 

 

Fonte: Compilação da autora, 2021. 
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Essa inserção de palavras chaves facilita a divulgação do canal e dos 

vídeos para qualquer pessoa que faça busca sobre esses temas no YouTube. A 

captação de pesquisadores e não pesquisadores da temática, oportuniza difundir 

as impressões, vivências e angústias das pessoas que convivem com pessoas 

com deficiência, ou que são pessoas com deficiência, como o caso da prof. Drª 

Izaura Silva (2021), que grava seu relato exclusivamente para o canal “A 

deficiência não me define”. Mesmo sendo uma acadêmica renomada, ainda 

enfrenta barreiras estruturais e atitudinais em seu cotidiano. 

O convite para participar da rede colaborativa do canal inicia em julho de 

2020, após a aprovação da pesquisa pelo comitê de ética, e aos poucos as 

pessoas foram aderindo e se mobilizando para contribuir com a temática, todas 

relatam a importância desse dispositivo para a nossa sociedade. Em três, quatro 

meses, a rede é composta por muitas pessoas, ainda houve um ganho imenso 

com a intérprete de sinais, Gabriela Matos. Contudo, devido a pandemia da 

covid-19, houve a necessidade de diminuir a participação dos estudantes do 

ensino médio do IFBA, visto que o contato, as possibilidades dos encontros com 

essa comunidade não se efetivam como planejado para solicitar a participação 

e a criação de mini documentários autorais, elaborados por eles. 

Assim, as pessoas imbuídas nas narrativas para o canal, suscitam um 

diálogo sobre os saberes, as singularidades, especificidades e experiências de 

emprego de pessoas com deficiência Intelectual ou não. E ainda trazem relatos 

das suas motivações por essa linha de pesquisa. Elucidam a efetivação de 

algumas conquistas, reverberadas na formação profissional por meio de 

programas como o emprego customizado (REDIG, 202117). Apresentam nos 

diálogos e narrativas os ganhos individuais e coletivos que uma sociedade 

agrega ao conviver com pessoas com deficiência.  

Desta forma o canal colaborativo propõe reflexões sobre a inserção dessa 

comunidade no mundo do trabalho para além das relações econômicas. 

Possibilita também que ao vislumbrar as contribuições que os deficientes 

Intelectuais podem agregar na formação e na vida de todos que convivem com 

 
17 Disponível no canal, A deficiência não me define. 
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eles, torna-se possível construir um mundo de fato inclusivo com respeito e 

empatia (MAIOR, 2016; MAIOR, 2021). 

As estratégias utilizadas para construir a cartografia do canal, segue os 

percursos da construção do próprio texto da dissertação, inicia-se com Izabel 

Maior (2016; MAIOR, 2021) em um apanhado geral e histórico sobre a trajetória 

da pessoa com deficiência, com questões de ordem discriminatória, barreiras 

atitudinais e padronizações. Segue com o relato de pessoas familiares ou 

pesquisadores da temática, recortes de vídeos do YouTube que favorecem a 

discussão sobre os ganhos individuais e coletivos que uma sociedade agrega ao 

conviver com pessoas com deficiência Intelectual no mercado e no mundo do 

trabalho.  

Em seguida, figura 20 e figura 21, é possível conhecer as publicações 

iniciais do canal e os/as colaboradores /colaboradoras deste - Tem-se a 

apresentação do canal, com um álbum com fotos de alguns/algumas 

colaboradores/colaboradoras. A narrativa de Izabel Maior capturada no canal, 

café filosófico, a conversa com: Ana Gaudênia sobre a sua Priscilla, Vera Lucia 

Capellini, Nilma Menezes sobre o seu filho Matheus, Liliane Dantas, um trecho 

da história de Gabriel capturado pelo canal da multirio e a conversa com Annie 

Redig. O canal ainda contará com a narrativa da professora Isaura Silva, o 

podcast com o grupo colaborativo, o qual tem o estudante do ensino médio do 

IFBA, Hebert Vennas, e a narrativa da Renata Martorreli, capturada no canal do 

SETRE, e o canal está no aguardo de outras contribuições que confirmam a 

participação, mas não enviam o vídeo até então. 

Figura 20 - As primeiras publicações do canal 

 

Fonte: Compilação da autora, em 2021. 
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Figura 21- Algumas publicações do canal, A deficiência não me define  

 

Fonte: Compilação da autora, em 2021. 
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Capítulo 04  

O MEU QUINTAL É MAIOR QUE O MUNDO                              

Amiorrigir 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 

Amarelo, rosa e azul 
Me aceita com eu sou 
Eu sou amarelo claro 

Sou meio errado pra lidar com amor 
No mundo tem tantas cores 

São tantos sabores 
Me aceita como eu sou 
Que o mundo é sortido 

Toda vida soube 
Quantas vezes 

Quantos versos de mim minh'alma houve 
Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora,  

Sol a pino e poente 
Tudo carrega seus tons, seu carmim 

O vício, o hábito, o monge 
O que dentro de nós se esconde 

O amor, o amor, o amor 
A gente é que é pequeno 

E a estrelinha é que é grande 
Só que ela tá bem longe 

Sei quase nada meu senhor 
Só que sou pétala, espinho, flor 

Só que sou fogo, cheiro, tato, platéia e ator 
Água, terra, calmaria e fervor 

Sou homem, mulher 
Igual e diferente de fato 

Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido,  
surpreendente, medroso e estupefato 

Sou ser humano, sou inexato 
Passarinho de toda cor 

Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 

Me aceita como eu sou… 
(De toda cor, de Renato Luciano) 

 

Debater e difundir as potencialidades das pessoas com deficiência 

Intelectual no tocante ao convívio dessas pessoas com a sociedade dita normal 

é de extrema relevância tanto para essa comunidade, quanto para as pessoas 

que alimentam esse sistema capitalista, em sua dinâmica de vida acelerada, com 

suas respirações ofegantes, suas doenças emocionais, marcadas pelas 

dificuldades em aceitar os limites do seu corpo e o limite do outro. Quando uma 

sociedade não se permite olhar para o outro em sua integridade e como extensão 

https://www.letras.mus.br/renato-luciano/de-toda-cor/de-toda-cor-print.html
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de si mesma, deixa de exercer sua humanidade. Fazendo emergir movimentos 

de rejeição de si e do outro e adoecimentos coletivos, pois todos perdem.  

A letra da música do Renato Luciano, citada acima, nos convida a 

perceber o outro dentro das suas singularidades, diversidades e pluralidades. 

Nessas caminhadas podem acontecer desabrochar de flores, florescimento das 

potências do viver dos seres vivos ou potências da morte (é o que podemos 

chamar, respectivamente, de biopolítica em sua versão positiva e necropolítica).  

Quando o assunto é a inserção das pessoas com deficiência Intelectual 

no mundo/mercado de trabalho, esse olhar sensível e cuidadoso torna-se 

indispensável para o sucesso e construção de uma sociedade que 

aceita/respeita o outro dentro de suas potencialidades e singularidades. 

A professora Izaura Silva (2021) em seu relato para o canal, A deficiência 

não me define, destaca que durante sua pesquisa de doutorado, identifica que a 

formação das pessoas com deficiência muitas vezes acontece numa perspectiva 

de oficinas formativas, as quais embora sejam importantes, não potencializam 

os ‘fazeressaberes’ dessas pessoas para o mundo do trabalho. Isso pode 

apresentar-se como limitação das capacidades criativas dessas pessoas, as 

quais podem ir além das habilidades desenvolvidas dentro de oficinas 

formativas.    

Lilianne Dantas (2021), revela também no canal, que os relatos de 

professoras e professores demonstram as dificuldades destes profissionais em 

lidarem com essa comunidade. Reforçando e fortalecendo a negação do 

processo de inclusão dessas pessoas nas classes regulares de ensino. 

Em diálogo com o mundo, Dantas (2021) nota que alguns professores 

investem muito pouco nesses/nessas estudantes. Ela ainda revela que seus 

itinerários iniciais de formação acadêmica em pedagogia, lhe apresentam uma 

realidade muito dura no tocante ao acesso equitativo das pessoas com 

deficiência ao ensino institucionalizado. 

A sociedade precisa re/pensar maneiras de incluir essas pessoas dando-

lhes condições de construir e dar continuidade aos seus anseios e desejos 

pessoais. Compreender como essas pessoas estão sendo acolhidas e tendo 

suas potencialidades respeitadas no mercado/mundo do trabalho é muito 

importante. Nilma Menezes, mãe de Matheus, traz vários argumentos 
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interessantes em narrativa disponível no canal, A deficiência não me define. O 

receio apresentado por esta mãe, ao relatar as possibilidades de inserção do 

filho no mundo do trabalho, pode ser compreendido pela fragilidade de formação 

em mudanças atitudinais (como apontamos nos capítulos anteriores), pela falta 

de políticas públicas efetivas e de reorganização do espaço escolar. 

 

4.1 Conversando de modo mais detido com os/as colaboradores/as da 

pesquisa  

Há histórias que são tão verdadeiras que parecem que foram 
inventadas. (Manoel de Barros) 

 

A partir da leitura do filme “I am Sam” (2001) traduzido como “uma lição 

de amor” que aborda a itinerância de uma pessoa com deficiência Intelectual, na 

busca pela garantia da guarda de sua filha, alguns elementos da narrativa nos 

chamam a atenção. No tocante à relação da sociedade capitalista com as 

pessoas com deficiência Intelectual, seja na vida cotidiana, seja no mercado de 

trabalho, o filme retrata os dramas e as delícias do relacionamento familiar, do 

mundo do trabalho, das relações com os amigos, sob o prisma de compreensão 

de uma pessoa com deficiência. Aliás, acerca disso, está disponível no canal, A 

deficiência não me define, um podcast18 ilustrado, criado no intuito de debater e 

difundir questões pertinentes ao convívio social de/com pessoas com deficiência 

Intelectual, no que tange às relações interpessoais, relações com o Estado e 

com o mundo/mercado do trabalho.  

Nas narrativas do referido podcast compreende-se as percepções que 

os/as participantes da pesquisa, grupo bem heterogêneo, possuem em relação 

ao filme e sobre a realidade de uma pessoa com deficiência Intelectual numa 

sociedade capitalista que necessita de indivíduos agressivos, acelerados e não 

empáticos. Esse artefato também permite conversar acerca do que 

convencionou-se chamar de comportamento ingênuo e honesto no competitivo 

sistema capitalista avançado, com imposição do estilo de vida acelerado, e os 

 
18 Esse podcast foi gravado em 13 nov. 2020, exclusivamente para o canal: A deficiência não 
me define. 
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‘espaçostempos’ do afeto nas vidas das pessoas e suas relações com: o 

cuidado, a criatividade, a habilidade para as artes e a sinceridade, etc., muitas 

vezes reduzidas como coisas menores e apresentadas implicitamente como 

movimento de pessoas fracas e até loucas, ou como um demérito. 

O filme retrata a predominância da racionalidade técnica em detrimento 

das habilidades afetivas. Essa racionalidade técnica a sociedade herda do 

ensino jesuítico, e prevalece até os dias atuais, permitindo que a soberania da 

razão instrumental sobreponha os outros sentidos intuitivos. Esse movimento 

pode contribuir para gerar patologias socioemocionais e doenças psíquicas.  

No que tange as habilidades afetivas e a lentidão no fazer profissional do 

personagem Sam, esses elementos contribuem para que pessoas ditas normais, 

se convençam de que uma pessoa com deficiência Intelectual não possui 

capacidades para exercer sua ação profissional em outros ambientes que não 

sejam do atendimento básico, da arrumação de mesas em fast foods, entre 

outros. Porque, o normal no capitalismo avançado se relaciona com um estilo de 

vida cotidiano acelerado, muitas vezes associado a eterna busca por bens 

materiais. A narrativa de Ana Gaudênia (2021) sobre a inserção no mercado de 

trabalho corrobora com essa percepção.  

A sociedade contemporânea com sua ênfase no desenvolvimento, 

progresso, em que as pessoas são formadas para ganhar dinheiro e fazer 

sucesso, acaba por retirar das pessoas as relações afetivas, o olhar atencioso, 

o cuidado com o outro. Instigando o fenômeno do descuido e da não atenção 

com a vida, a não experiência, pois segundo Larrosa (2002), esta necessita da 

maturação, da lentidão e isso acaba gerando exclusão de vários grupos 

principalmente o grupo das pessoas com deficiência.  

a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 

toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 

impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, 

parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 

mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 

mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 

olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 

lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 
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muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, 

p. 24). 

No contexto das relações de trabalho, apresentadas no filme, percebe-se 

que as empresas não estão preparadas/interessadas para/em adequar os seus 

“espaçostempos” para incluir pessoas com deficiência Intelectual no trabalho, 

haja vista que não ter um/a colaborador/a tão voraz, não é vantajoso do ponto 

de vista da produtividade e do lucro. Aspectos interpessoais não são 

considerados. Quando Sam consegue finalmente uma promoção: “fazer café”, 

ele não dá conta do serviço devido ao estilo acelerado das pessoas que solicitam 

o produto. Segundo Maior (2016; MAIOR, 2021) a barreira mais difícil para 

pessoas com deficiência vencer é a inserção no mercado de trabalho, pois os 

empresários afirmam que elas são menos qualificadas.  

Outra impressão do filme, disponível no podcast, é a posição que o Estado 

assume ao optar por separar a pessoa com deficiência Intelectual das relações 

mais efetivas com o mundo, porque isso torna mais fácil do que criar políticas 

para integrá-las, rompendo as barreiras atitudinais. No filme, isso se apresenta 

pela demora de oito anos para se ter uma progressão, e, no trabalho anterior, 

ele não consegue a vaga na bilheteria, por ser considerado sem capacidade para 

assumir tal lugar. A pessoa que assume o lugar na bilheteria coloca muitas 

pessoas sem pagar para dentro do espaço, será que a lentidão foi vencida pela 

desonestidade? Essa realidade pode ser validada pelas narrativas das 

pesquisadoras Isabel Maior (2016; MAIOR, 2021) e Renata Martorelli (2020; 

MARTORELLI, 2021).  

A temática da inserção das pessoas com deficiência Intelectual no 

mercado/mundo do trabalho é relevante e inquietante, porque tal inclusão se 

manifesta como fenômeno marcado por desafios estruturais e interpessoais, 

entre outros. Redig (2021) destaca em sua narrativa para o canal, a deficiência 

não me define, que todos têm o direito de exercer uma atividade no mundo do 

trabalho, seja no campo das relações, no campo do ensino, no campo do 

emprego. E quando se discute as potencialidades da inserção das pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho, necessita-se ouvir os desejos e anseios 

dessas pessoas, como bem destaca Ana Gaudênia em relação a sua filha 

Priscila.  
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As dificuldades em romper barreiras de cunho atitudinal e estrutural para 

cumprir a Lei de Cotas para o trabalho manifestam-se pelo fato das empresas 

não conhecem as potencialidades das pessoas com deficiência, como afirmam 

Fioravante (2016); Martorelli (2020; MARTORELLI, 2021) e Maior (2016; MAIOR, 

2021).  

4.2 A vida imita a arte ou a arte imita a vida? 

 

Ao realizar uma pesquisa no google com a busca “vagas de emprego para 

PCD em Salvador”, encontra-se um site que traz as vagas sob a rubrica 

“próximas a Salvador”. Conforme figura 22, nota-se que abaixo do local da vaga, 

aparece o site em que a mesma está disponibilizada. Ao clicar em algumas 

vagas, a página redireciona para o site: pcd.com.br. Nesse espaço há várias 

informações sobre a vaga, a caracterização do tipo de deficiência, ou seja, se a 

vaga é destinada a pessoas com deficiência física, em que não há 

comprometimento visual/sensorial/intelectual, entre outros. Infere-se que 

algumas vagas são repostadas, por conta da repetição do nome da empresa e 

da vaga a ser exercida.  

 Figura 22 -Vagas de emprego para pcd em Salvador- Ba 

 
                    Fonte: Compilação da autora, em 2020. 

Também nota-se que as vagas que apresentam um perfil de liderança ou 

que necessitam de uma capacitação maior, como o nível de escolaridade, estão 

disponíveis no site há mais tempo. O quadro de vagas revela muitas vezes o 

termo auxiliar/assistente ou atendente/recepcionista em menor quantidade do 
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que a vaga de empacotador. Apresenta também uma única vaga aberta, mais 

de um mês, levando-se em consideração a data de consulta do banco de dados, 

15 de dez 2020, para engenheiro de projetos e montagem sênior, conforme 

figura 22. 

Figura 23- Vaga para engenheiro de projetos em montagem sênior 

 
                                 Fonte: Compilação da autora, em 2020.  
 

Esse aumento do número de vagas num momento em que a população 

com alguma comorbidade deve ficar em isolamento físico pode se manifestar 

como necropolítica? Afinal, no capitalismo avançado, ou você torna-se 

responsável por produzir as condições para se manter vivo ou se coloca 

disponível para a morte. E, nesse sentido, se as pessoas com deficiência não 

conseguem o benefício de prestação continuada, ou têm o seu benefício cortado 

ou suspenso, ainda mais em momento tão delicado como o da pandemia, buscar 

uma vaga no mercado de trabalho pode ser a única opção para não cometer 

nenhum ato desesperado, como o suicídio.  

 

4.3 FELIZ 2020, para quem?  

Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, no ano que 
vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender... 
(David Nasser / Francisco Alves) 
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O início19 de 2020 na Bahia, Salvador em especial, começa com o debate 

sobre o isolamento físico necessário para conter o avanço da pandemia da covid-

19. 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções 
respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 
31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença 
chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros coronavírus 
humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, 
foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 
decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. A 
maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao 
longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se 
infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus 
mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 
229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. (BRASIL, 
Ministério da Saúde, 202020) 

As autoridades internacionais, nacionais, estaduais e municipais de saúde 

determinam tal isolamento. O termo escolhido, isolamento físico, se dá devido a 

leitura de Brum (2020), que afirma: 

Quem criou esse conceito — “isolamento social” — estava com 
falha de raciocínio. O que temos que fazer e muitos estão 
fazendo é “isolamento físico”, como apontou no Twitter o 
sociólogo Ben Carrington. O que está acontecendo hoje é 
exatamente o contrário de isolamento social. Fazia muito tempo 
que as pessoas, no mundo inteiro, não socializavam tanto. 
(BRUM, 2020) 

Contudo, a mesma autora diz “na pandemia de coronavírus há o 

mesmo apartheid. É bem explícito qual é a população que tem o direito a não 

ser contaminada e qual é a população que aparentemente pode ser 

contaminada” (BRUM, 2020), ou seja, a divisão de classes opera forte na 

pandemia e demarca quem pode se isolar, e quem continuará tendo a 

exploração presencial da força de trabalho, seja das atividades das empregada 

doméstica, ao trabalho dos porteiro de prédio, ou dos serviços de entrega via 

aplicativos que aumentaram sensivelmente, os quais seguem “servindo seus 

 
19 Usamos o termo início do ano, pois há uma máxima em Salvador de que o ano só começa 
após o carnaval. E mesmo com rumores e confirmações da contaminação da covid-19, em 
alguns países do mundo, a maior festa popular de rua do planeta foi mantida e trouxe à cidade 
muitos benefícios financeiros, opção de renda extra para pessoas que vivem na informalidade, 
mas também intensificou o fluxo de trocas, de vários tipos, entre os/as residentes e os/as turistas 
de diversas partes do mundo. Isso certamente teve impacto na proliferação da doença na Bahia. 

 

20 https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-20/moradores-de-rua-a-margem-da-prevencao-contra-a-covid-19-lavamos-as-maos-nas-pocas-quando-chove.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-20/moradores-de-rua-a-margem-da-prevencao-contra-a-covid-19-lavamos-as-maos-nas-pocas-quando-chove.html
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
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senhores”, para que estes possam seguir com algum conforto os tempos do 

covid-19, como afirma Brum.  

Afinal, as políticas públicas de um Estado cada vez mais mínimo, não têm 

garantido aos trabalhadores o direito de ficar em casa, com a remuneração 

salarial mantida, nem com o apoio dos benefícios sociais, como o auxílio 

emergencial, o bolsa família. Outra situação emergente, em meio a essa 

Pandemia, foi o crescimento dos invisibilizados/as, que sequer possuem registro 

social, muito menos certidão de nascimento. 

Os meios de comunicação de massa, reforçam que esses números 

aumentarão de forma exponencial e que o isolamento físico é o único meio eficaz 

para o controle da contaminação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as 

Secretarias da Saúde Estaduais e Municipais, demonstram matematicamente o 

despreparo dos Sistemas de Saúde, inclusive em países desenvolvidos, para 

atender a população infectada, tornando o movimento “#fiqueemcasa cada vez 

mais necessário.  

As mídias digitais e televisivas também informam que esse vírus apesar 

de se espalhar de forma muito rápida, revela uma taxa de letalidade21 (morte) 

pequena, em torno de 2,38%. Ainda assim, o número de óbitos em todo o mundo 

é assustador. Esse dado está atrelado tanto ao não conhecimento científico da 

atuação desse vírus no organismo humano como à falta de espaço físico e 

material do sistema de saúde (hospitais, clínicas, postos de saúde) para atender 

a todos de forma equânime. 

A Secretaria da Saúde do estado da Bahia (SESAB), divulga diariamente 

os gráficos com o número de infectados na cidade, desde que o isolamento físico 

se torna um imperativo. Em Salvador, supõe- se que as relações trabalhistas 

entre “senhores e servos”, não se estabelecem de maneira diferente da descrita 

por Brum (2020), pelo contrário, porque Salvador é uma das capitais do país com 

grande índice de trabalhos informais. Em apoio a esses/as trabalhadores/as, o 

grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistências - CRH/FFCH/UFBA, 

divulgou em 2020, um manifesto, na tentativa de fortalecer as políticas públicas 

para o setor, que diz: 

 
21 Segundo o site: http://infovis.sei.ba.gov.br/covid19/. Acesso em 04 abr 2020. 

http://infovis.sei.ba.gov.br/covid19/
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temos, no Brasil, uma classe trabalhadora ocupada composta 
por cerca de 41% de trabalhadores informais – ou quase 39 
milhões de pessoas, conforme o IBGE/2019. Estes são, 
portanto, um vetor social relevante para manutenção de 
ocupações e para a dinâmica econômica. Se somarmos a esse 
número os desempregados (cerca de 12 milhões ou quase 12% 
da população em atividade), pode-se falar em mais de 51 
milhões de pessoas que vivem do trabalho informal ou de “bicos” 
(em alguns casos) como única forma de sobrevivência. A maioria 
da população ocupada do Brasil é vulnerável (informal e 
desempregada). Na Bahia, conforme dados do IBGE/2019, 
temos 54,7% de trabalhadores informais e cerca de 17% de 
desempregados. Conforme dados da PED (Pesquisa de 
Emprego e Desemprego/DIEESE/SEI 2018), na Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), temos cerca de 620.457 mil 
trabalhadores informais, incluindo autônomos (327 mil), 
assalariados sem carteira (115 mil), diaristas, trabalho 
doméstico (sem e com carteira assinada, motoristas, 
jardineiros), trabalhos sem remuneração, profissionais liberais e 
pequenos negócios familiares (178.457 mil), os quais 
representam aproximadamente 42% do total de um milhão e 
meio de ocupados na RMS. A taxa de desemprego na RMS é de 
aproximadamente 25,7% ou de 520 mil pessoas (PED/2018) da 
população economicamente ativa22.  

Essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social 

necessitam de programas do governo Federal para garantir suas necessidades 

básicas. Trata-se da busca dos direitos básicos, de garantir o direito à 

alimentação, saúde e saneamento. 

Em âmbito nacional, o art. 6º da Constituição Federal do Brasil 
de 1988 aponta que são direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância e a assistência aos desamparados. Tal posicionamento 
explicita os chamados “direitos sociais”, dando conta então de 
dimensões importantes para o bem-estar da população 
(BRASIL, 1988). 
 

Uma emissora de TV divulga em seu canal no YouTube23, em 25 de março 

de 2020, ver figura 24, o caso de uma senhora com deficiência Intelectual que 

tenta suicídio em um viaduto do bairro da Federação em Salvador. “A expressão 

 
22 http://abet-trabalho.org.br/nota-publica-em-defesa-dos-as-trabalhadores-as-informais-de-

salvador-e-da-bahia-diante-da-pandemia-do-covid-19/ 

23 Disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=1T0TdUr3zIU&t=2027s. Acesso em 28 mar 
2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=1T0TdUr3zIU&t=2027s
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máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de 

ditar quem pode viver e quem deve morrer”. (MBEMBE, 2018, p. 123) 

 Figura 24 - Pessoa com Deficiência Intelectual tenta suicídio por ter seu BPC 

suspenso. 

 

             Fonte: Compilação da autora, em 2020.  

Essa senhora revela que está com seu benefício de prestação continuada 

suspenso, justamente no momento em que o mundo enfrenta uma pandemia, a 

qual impede os indivíduos de circularem pela cidade e de venderem sua força 

de produção no mercado de trabalho, em troca do salário. Sobre essa seleção 

vale avaliar o que diz Mbembe (2016): 

De fato, é sobretudo nesses casos que a seleção de raças, a 
proibição de casamentos mistos, a esterilização forçada e até 
mesmo o extermínio dos povos vencidos foram inicialmente 
testados no mundo colonial. Aqui vemos a primeira síntese entre 
massacre e burocracia, essa encarnação da racionalidade 
ocidental (MBEMBE, 2016, p. 132). 

Cortar o benefício dessa senhora num momento em que a maior parte do 

serviço burocrático do país migra para o trabalho remoto, pode ser considerado 

como o Estado selecionando quem deve ou não viver? Afinal, através do controle 

dos corpos e da força vital dos cidadãos/as o Estado exerce o extermínio dos 

povos vencidos, a maioria minorizada. É o que chamamos no capítulo 1, de 

estratégia do darwinismo social, como condição de operação dos processos 

eugênicos e micropolíticos (MBEMBE, 2016), uma vez que: 

O Brasil atingiu um nível recorde de pessoas vivendo em 
condições de miséria no ano passado, 13.537 milhões de 
brasileiros, contingente maior do que toda a população da 
Bolívia. Na Bahia, quatro em cada dez baianos (42,9% da 
população) e um em cada cinco soteropolitanos (22,3%) 
vivem nessa condição. Em números absolutos, são 6,3 
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milhões de pobres e 1,9 milhão de extremamente pobres no 
Estado. (BAHIA, redacao@correio24horas.com.br24. 2020)  

Vale ainda ressaltar que o interesse dessa senhora era conseguir 

visibilidade através de um certo programa de tv, para relatar que seu benefício 

de prestação continuada (BPC) estava cancelado há três meses, e ela não 

obteve êxito no contato com os órgãos públicos responsáveis para solucionar a 

situação, haja vista o home office (trabalho em casa) determinado por muitas 

empresas. 

A senhora mora com uma filha e a chama de vizinha, a filha está 

desempregada desde janeiro, e seu companheiro “vive de bicos” trabalha 

informalmente. A filha da senhora relata ainda que não tem como prender a mãe 

dentro de casa, pois se o fizer a “mãe torna-se agressiva.“ Informa que de fato o 

BPC da mãe teria sido suspenso a três meses, e a situação financeira da família 

se complica a cada dia, devido ao isolamento físico, pois não tem conseguido 

contato efetivo com os órgãos responsáveis para sanar o problema da 

suspensão, as pessoas que podem desenvolver alguma atividade laboral, não 

encontra oferta, pois o setor de serviço praticamente parado.  

 

4.4 E as notícias se multiplicam, em quem confiar? 

Muitas são as especulações sobre o vírus Covid-19. Há afirmações que a 

China tenha criado o vírus, pois com a disseminação dessa pandemia, pode 

assumir o controle das commodities no mercado internacional, superando os 

Estados Unidos, ver figura 25.  

       Figura 25- Fake news sobre o coronavírus 

 
               Fonte: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/04/02. 

 
24Ver mais em:  https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-tem-13-em-extrema-

pobreza/. Acesso em 03 abr 2020. 

mailto:redacao@correio24horas.com.br
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/04/02/e-fake-mensagem-que-diz-que-pequim-e-xangai-nao-tiveram-casos-de-coronavirus.ghtml
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-tem-13-em-extrema-pobreza/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-tem-13-em-extrema-pobreza/
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Nessa mesma página é possível ler a postagem:  

O outro argumento da mensagem falsa, de que o vírus é uma 
arma biológica da China, é refutado por um estudo que mostra 
que o vírus não foi criado em laboratório. Pesquisadores dos 
Estados Unidos, Reino Unido e Austrália encontraram 
evidências de que características do genoma do novo 
coronavírus são resultado de seleção natural (G1, Globo, 2020). 

Outras reportagens similares, com o mesmo cunho são encontradas 

facilmente ao realizar uma busca rápida no google. Interessante pontuar que em 

todas aparece o ícone para compartilhar, seja pelo face book, twitter e/ou 

WhatsApp. É com um único clique que se inicia a disseminação das fakes News. 

Ainda há também quem afirme que esse vírus, só atinge pessoas debilitadas, 

que apresentam alguma doença crônica, e que em atletas aposentados ou em 

jovens atletas, não passará de uma gripezinha (ver figura 26).  

Figura 26- Atleta sem deficiência se pega o vírus só terá uma gripezinha 

 

      Fonte: https://noticias.uol.com.br, em 2020. 

 

Contudo o biólogo e pesquisador, Atila Iamarino, em entrevista para o 

programa de TV Roda Viva25, afirma: 

A covid-19 mata muito mais do que a Sars (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave) e o H1N1 por se tratar de uma nova 
infecção, desconhecida pelo sistema imunológico dos seres 
humanos. A covid mata de dez a vinte vezes mais que o vírus 
da gripe comum, hospitaliza de dez a vinte vezes mais pessoas 
que a gripe comum, então ela satura o sistema de saúde muito 
rapidamente, ela pode se transmitir para duas a três pessoas 
logo em seguida, isso é mais viral que memes na internet, que 
normalmente se espalham para duas pessoas ou menos, em 
média. E ela consegue fazer isso em questão de dias, então ela 
é muito preocupante por isso. (IAMARINO, 2020) 

 
25 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/30/covid-

hospitaliza-e-mata-mais-que-sars-e-e-mais-viral-que-meme-diz-biologo.htm?cmpid 
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Em tempos de redes sociais, as notícias falsas (Fakes News) só 

aumentam e contribuem para gerar desinformação e ampliar a ignorância sobre 

o que de fato acontece no país e no mundo. Inserida nesse contexto, a sociedade 

soteropolitana não é diferente. Os índices de baixa escolarização e de acesso 

aos bens culturais, permite que algumas pessoas se condicionem a receber 

informações prontas. Interpretadas por outrem. De modo geral, as pessoas não 

possuem o hábito de checar a veracidade dos fatos, salvo algumas exceções.  

Na página do Ministério da Saúde encontram-se algumas notícias falsas 

(ver figura 27), compartilhadas no WhatsApp, nos últimos dias do mês de março 

de 2020. Muitas pessoas assumem o comportamento ingênuo de acreditar 

fielmente nas mensagens divulgadas. Não buscam nenhum tipo de estratégia de 

checagem relativa à veracidade das mesmas.  

Figura 27- Fakes news esclarecidas pelo Ministério da Saúde 

 
Fonte: Compilação da autora em 2020. Disponível em:www.ministeriodasaude.gov.br. 

 
As últimas eleições, inclusive, revelam que grande parte das pessoas 

costumam se informar apenas através das redes sociais, em especial o 

WhatsApp (que dissemina de forma agressiva o “pânico social”, inclusive nesse 

momento de pandemia). O bombardeio de notícias prontas, textos de opinião, 

sem fundamentação teórica é alto.  

Pessoas com baixa escolarização, e até em idade avançada, tendem a 

ser mais ingênuas ao receber uma informação pronta, pois essas surgem com 

um forte teor apelativo, e essa geração não é letrada tecnologicamente. É mister 

pontuar que uma parcela significativa da população baiana vive abaixo da linha 

da pobreza. Tal situação é amenizada com os programas sociais, entre eles o 

bolsa família, no âmbito das pessoas com deficiência tem-se o benefício de 

http://www.ministeriodasaude.gov.br/
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prestação continuada, que com tantos crivos como já pontuado no capítulo 1, 

não atinge a população que necessita. 

O caso da senhora com deficiência Intelectual, as notícias falsas e caso 

do benefício de prestação continuada, se relacionam de modo muito sutil. 

Conforme capítulo 1 desta dissertação, a Lei nº 13 982 de 02 de abril de 2020 

com objetivo de alterar alguns critérios para a concessão do BPC não foi 

aprovada pelo presidente da república, contudo, é contraditório avaliar que o 

BPC é concedido para pessoas que possuem renda familiar por pessoa de até 

¼ de salário mínimo, e Salvador tendo no último censo de 2010, 35 377 pessoas 

com deficiência Intelectual e quase 30% da população vivendo com renda inferior 

a ½ salário mínimo, certamente essas 35 377 pessoas estão dentro dos 30%. 

Certamente o número de pessoas com deficiência Intelectual em 2020 tende a 

ser maior, afinal os recursos médicos para diagnosticar as deficiências estão 

mais precisos. 

A tentativa frustrada da adequação de Lei que garante o BPC, acontece 

no momento da Pandemia concomitante a um projeto de Lei nº 3803/2019 que 

visa debater a educação das pessoas com deficiência, a votação acontece na 

página do senado.leg.gov26, conforme figuras 28 e 29. 

Figura 28 - Consulta pública PL 3803/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Capturada pela autora, em 2020. 

 
26 https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=137500&voto=contra 

 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=137500&voto=contra
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Figura 29- Consulta pública PL 3803/2019 

 
Fonte: Capturada pela autora, em 2020. 

 

Ao ler as figuras 28 e 29 percebe-se a pequena divulgação e debate sobre 

a temática, pois do dia 08 de abril até o dia 25 de abril, houve um aumento do 

Não de 15 817 para 15 820 e do Sim de 20 366 para 20 381. Será que se a 

comunidade implicada com o ensino das pessoas com deficiência estivesse 

informada dessa consulta, o avanço do Não e do Sim em 17 dias seria tão 

pequeno? Esse tipo de consulta pública não tem um alcance pelo WhatsApp que 

tem uma notícia falsa. Por quê? Será que essa consulta pública revela a verdade 

dos dados? Será de fato uma consulta pública levada em consideração para 

aprovação ou não de uma Lei? 

Na ementa explicativa da Lei tem-se: “Propõe e detalha uma política para 

o trabalho educacional com pessoas com Transtorno de Espectro Autista, 

deficiência mental e deficiências múltiplas, que leva em consideração o 

atendimento individualizado, a intersetorialidade e a multidisciplinaridade”. 

Contudo no corpo do projeto que está ganhando e muito provavelmente será 

aprovado tem-se: 

a revitalização dos Centros de Convivência pode se tornar 
providência bastante adequada, na medida em que esses 
centros poderão funcionar exatamente como mediadores e 
articuladores entre as pessoas com TEA, deficiência mental e 
deficiências múltiplas, em relação às pessoas com Transtornos 
Mentais, já estão instituídos na política pública que os atendem 
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) , no qual este, não 
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atende a necessidade da propedêutica necessária para os 
autistas (BRASIL, PL nº 3803/2019). 

A seguir o texto destaca os benefícios com a revitalização dos Centros de 

Convivência. 

com a aprovação desta proposição, não ganham somente as 
famílias, que disporão de mais recursos para atender os direitos 
constitucionais dos seus filhos, mas também o próprio Poder 
Público, que evitará custos financeiros  maiores no futuro, 
advindas da judicialização e do agravamento de eventuais 
quadros com custos ao fundo social, e a própria sociedade, que 
vivenciará a verdadeira inclusão e perceberá que o exercício dos 
direitos não é ônus, mas oportunidade de desenvolvimento 
como nação que respeita seus cidadãos, por meio do convívio e 
do aprendizado a partir das diferenças (BRASIL, PL nº 
3803/2019). 
 

Com isso fica evidente o motivo que leva a senhora com deficiência 

intelectual, optar em voltar para casa com o apresentador de televisão, ao invés 

de aceitar voltar com os policiais militares, os quais a todo momento ela dizia 

que a levariam para o manicômio. Importante ainda pontuar que o decreto nº 

10.502, de 2020, aprovado pelo presidente da república que gera o Plano 

Nacional de Educação Especial (PNEE) é redigido com bases nesse projeto de 

lei. Contudo o senado ainda no segundo semestre de 2020 segue tentando 

sustar esse decreto, por este se apresenta como um retrocesso no acesso aos 

direitos das pessoas com deficiência desde sua inserção no censo 

demográfico, quando passam a ser cidadãos.  

O PNEE favorece a flexibilização da oferta da educação, por parte dos 

sistemas de ensino, para os estudantes com deficiência. Essa medida visa 

transferir para a família as preferências da matrícula de seus familiares com 

deficiência, o texto cita: "definir critérios de identificação, acolhimento e 

acompanhamento dos educandos que não se beneficiam das escolas regulares 

inclusivas" (BRASIl, 2020).  Dito de outra forma, o sistema de ensino público, 

certamente irá limitar ainda mais o número de vagas disponíveis para pessoas 

com deficiência, e aumentar o crivo da seleção, conduzindo essas pessoas com 

deficiência para escolas especiais ou específicas, deixando de oportunizar a 

sociedade dita normal a possibilidade de conviver e aprender com a diversidade 

apresentada na letra da música do Renato Luciano.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Fica%20institu%C3%ADda%20a,%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20ao%20atendimento
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Fica%20institu%C3%ADda%20a,%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20ao%20atendimento
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa objetiva tecer redes colaborativas a partir da produção de 

um canal na plataforma YouTube, relacionada à inserção das pessoas com 

deficiência Intelectual no mercado/mundo de trabalho. Nesse contexto o 

caminhar com as pessoas que compõem a rede colaborativa, os relatos que 

contribuem para essa execução, foram determinantes para contribuir com a 

formação da autora dessa pesquisa. 

Não há como aceitar que as pessoas com deficiência sejam excluídas dos 

processos sociais, por terem seus corpos comparados aos corpos definidos 

como normais, os quais podem ter sua força de trabalho explorada ao extremo 

pelo sistema capitalista. Dito de outra forma, a sociedade deixa de agregar ao 

seu perfil, a humanidade, o cuidado com o outro que lhes é tirada pela relação 

com o capital, em seu movimento de produção sem reflexão, e assim o não 

convívio com as diferenças faz com que todos percam, pois a análise sobre a 

condição humana no mundo não acontece.  

Quando Fioravante (2016), destaca que as pessoas com deficiência 

Intelectual estão enfrentando sérios desafios para serem inseridas no mercado 

de trabalho, mesmo com a aprovação da Lei de cotas para o trabalho, ela 

evidencia as barreiras atitudinais que ainda se manifestam impossibilitando que 

as pessoas com deficiência Intelectual tenham uma travessia de sucesso para 

uma vida independente garantindo sua humanidade.  

Maior (2016; MAIOR, 2021), Martorelli (2020; MARTORELLI, 2021) 

também revelam que as várias barreiras educativas e formativas que estes 

indivíduos enfrentam ao longo da sua trajetória de vida, sendo uma delas, a 

resistência de algumas empresas em acolher a pessoa com deficiência 

Intelectual, impedem o exercício pleno da cidadania dessa população. 

Contudo, Redig (2021) destaca, que é possível conduzir essas pessoas 

para uma vida independente, basta planejamento e uma equipe atenta aos 

interesses dessa pessoa com deficiência. Outro fato relevante, é que pessoas 

com deficiência Intelectual se destacam pelo viés da arte, afinal a arte liberta, em 

contraponto a arte é associada aos “loucos” pelo sistema capitalista. Seria 

proposital essa relação? 
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É notória a falta de informação de muitos setores da sociedade sobre as 

especificidades dessas pessoas. No âmbito da educação profissional, muitos 

docentes não reconhecem tal especificidade, e muitos sequer conseguem 

dialogar acerca da temática, Dantas (2021) destaca isso no trecho da sua 

narrativa. Assim, a pesquisa que gera essa dissertação e o produto educacional, 

A deficiência não me define, visa debater e difundir as conquistas cívicas, os 

saberes e as potencialidades das pessoas com deficiência Intelectual para o 

mercado e mundo de trabalho, por meio do objetivo geral que é: tecer redes 

colaborativas a partir da produção de um canal na plataforma YouTube, 

relacionada à inserção das pessoas com deficiência Intelectual no 

mercado/mundo de trabalho.  

Ao longo da escrita e produção do canal, é possível perceber os ganhos 

individuais e coletivos que uma sociedade agrega, no que tange a formação 

humana e profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a 

partir da sua inserção no mercado/mundo de trabalho. Essas pessoas são 

sensíveis, determinadas, comprometidas, amorosas e sinceras. O dito normal 

ganha muito mais em conviver com essas pessoas. No relato da família de 

Gabriel (2021), e no relato de Ana Gaudênia (2021) disponível no canal, A 

deficiência não me define, é possível validar essa hipótese. Alguns dos 

sentimentos citados ferem a conduta descrita por uma sociedade capitalista, que 

visa o lucro e a exploração demasiada dos corpos. 

 É nesse cenário que se busca possibilitar, por meio da visibilidade social 

das pessoas com deficiência Intelectual, a construção de um olhar mais 

respeitoso de toda a sociedade, visto que rejeição pode acontecer por não 

conhecerem as especificidades e potencialidades deles. Alcançar um olhar 

cuidadoso da sociedade por meio da difusão de conhecimentos e questões 

relativas às especificidades desse grupo, especialmente o que diz respeito a sua 

inserção no mercado\mundo do trabalho, por meio de redes educativas e 

colaborativas se mostra muito potente.  

Entretanto, devido ao cenário pandêmico, marcado por muitas exposições 

em webinars, lives, entre outros, o canal ainda se encontra com uma baixa 

visibilidade, mas trabalhando junto com a rede é possível amplificar as 

postagens, as quais possuem caráter simples, sem grandes edições de vídeos 
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e imagens. O canal sugerido deve ter uma cartografia amadora, para convidar 

outras pessoas a criarem na plataforma YouTube, como conta Redig (2021) 

sobre uma estudante que potencializa suas habilidades por meio da fotografia e 

ainda contribue com a divulgação dos produtos feitos por sua mãe. A deficiência 

não me define segue tecido com um forte comprometimento emotivo e social da 

comunidade que se propõe a compartilhar vivências. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA - PROFEPT 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº
 466/12 A RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL 

DE  2016 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Participante: 

____________________________________________________ 

Documento de Identidade n°:_________________________Sexo: F (   ) M (  ) 

Data de Nascimento:  / /  

Endereço:____________________________ Complemento:_____________ 

Bairro:___________________ Cidade:______________ CEP: ______________ 

 

II - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar da pesquisa “Tecituras nas/das/com 

redes educativas: conversando com a comunidade acerca das potencialidades 

das pessoas com deficiência Intelectual por meio de um canal no YouTube”, sob 

a responsabilidade da pesquisadora Bárbara F Rocha da Silva e orientação do 

Prof. Dr. Leonardo Rangel dos Reis.  



95 
 

A investigação tem como objetivo tecer redes colaborativas a partir da produção 

e da divulgação de materiais visuais e audiovisuais, em um canal na plataforma 

YouTube, relacionados à inserção das pessoas com deficiência Intelectual no 

mercado/mundo de trabalho.  

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer os seguintes benefícios: gerar 

conhecimento sobre as pessoas com deficiência Intelectual, contribuindo para 

difundir conhecimentos e questões relativas às especificidades desse grupo. No 

âmbito educacional, muitos docentes e profissionais envolvidos no processo de 

formação dessas pessoas, revelam que não conhecem e não sabem como 

mediar situações de ensino-aprendizagem para essa população.  

Assim a criação do canal pode contribuir para que as pessoas que acessem o 

material disponível possam reconhecer as potencialidades desses indivíduos 

facilitando assim a sua inserção no mercado\mundo do trabalho. Por isso nos 

propomos a debater a metodologia do Emprego Apoiado da APAE, pois essa 

metodologia pode ser um vetor que irá contribuir para uma formação na 

perspectiva do trabalho como princípio educativo, pois insere o estudante na 

empresa, local em que a formação deve ser concretizada, unindo-se a ciência, 

outros saberes e o trabalho. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e se dará por meio de entrevista 

tendo como base questões orientadoras disponibilizadas para (a) Sr.(a) e que 

posteriormente virará produção de audiovisuais sobre a temática, desenvolvidas 

em parceria com os estudantes do IFBA. 

Destacamos que o estudo proposto contempla os requisitos éticos previstos na 

legislação atual, sobretudo em relação ao anonimato, confiabilidade e 

participação voluntária conforme preconizam as resoluções n° 466/ 2012 e nº 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. O CEP constitui-se como um 

colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter 

consultivo, deliberativo, normativo e educativo nas questões éticas relacionadas 

às pesquisas envolvendo seres humanos, individual ou coletivamente, de forma 

direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações e materiais 

biológicos, a fim de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro dos padrões éticos atuais. 
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Asseguramos a garantia da sua dignidade mantendo o princípio da integridade 

e da justiça, bem como o direito de manifestar sua liberdade (autonomia) 

expressa abaixo em seu de acordo (ou não) com o que está sendo apresentado 

como proposta. Enfatizamos o nosso interesse em disponibilizar para o (a) Sr.(a) 

os dados gerados e os resultados finais do estudo. Quanto ao risco da pesquisa, 

acreditamos que podem ser considerados mínimos, pois referem-se a situações 

corriqueiras do dia a dia dos pesquisados, mas entendemos que a observação 

e a entrevista podem gerar nos participantes alguma irritação ao responder as 

questões, cansaço ou frustração, caso tenham dificuldade em responder 

algumas das questões. A exposição num canal de Youtube também pode gerar 

tais irritações ou frustrações, risco de quebra de sigilo, constrangimento ao ser 

entrevistado; tomar o tempo do/da participante ao responder a entrevista e 

invasão de privacidade. 

Diante disso, enfatizamos que a pesquisa manterá o seu sigilo, assegurando sua 

privacidade quanto às informações confidenciais envolvidas, por meio da 

codificação dos dados e utilização de senha de acesso aos bancos de dados.  

Asseguramos ainda minimizar os possíveis desconfortos, garantindo local 

reservado e liberdade para não responder questões que julgar constrangedoras, 

bem como asseguramos que os horários utilizados para as entrevistas serão 

agendados de acordo com a sua disponibilidade de horário, sendo devidamente 

autorizada pela gestão da instituição de ensino.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não 

terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

Portanto, ciente da responsabilidade que lhe cabe quanto ao bem-estar e 

integridade dos participantes da pesquisa, em todas as suas dimensões, o 

pesquisador indica de antemão, três instituições que podem prestar atendimento 

psicopedagógico: ADAB – Ambulatório Docente - Assistencial da Bahiana; CAPS 

– Centro de Atenção Psicossocial; ION Bahia - Instituto de Organização 
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Neurológica da Bahia. Esta última tem como público alvo as pessoas com 

necessidades especiais. 

Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas pelo(a) 

pesquisador(a) e o (a) Sr (a) caso queira poderá entrar em contato também com 

o Comitê de ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia.  Esclareço ainda que de acordo com as Leis brasileira o Sr (a) tem direito 

a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa.  O (a) senhor (a) 

receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que 

poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento.  

III. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS. 

Pesquisador (a) responsável: Bárbara Rocha Silva Endereço: Rua Jaime 

Zaverucha, 276. Telefone: 71 988435207/ barbarafrs27@gmail.com  

 Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/IFBA Av. Araújo Pinho, Nº 39, Canela, 

Salvador - BA. Tel.: (71)3221-0332. E-mail: cep@ifba.edu.br.  

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO 

A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-

521 - Brasília-DF. 

IV. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, ___________________________________________________________, 

declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador (a) sobre 

os objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa 

“Tecituras nas/das/com redes educativas: conversando com a comunidade 

acerca das potencialidades das pessoas com deficiência Intelectual por meio de 

um canal no YouTube e ter entendido o que me foi explicado. Por isso, eu 

concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei nenhum provento, 

minha identidade será preservada e que posso sair quando quiser. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

Salvador, ___ de ________________ de 2020. 

_____________________________________ 
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Assinatura do participante da pesquisa 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

 

APÊNDICE B - – Termo de uso de imagem e depoimentos 

  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA - PROFEPT 

 

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 Eu, 

_____________________________________________________________________

__, CPF _________________________, RG __________________________, depois 

de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios 

da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Bárbara F Rocha Silva, sob a 

orientação do Prof. Dr. Leonardo Rangel dos Reis, do projeto de pesquisa “Tecituras 

nas/das/com redes educativas: conversando com a comunidade acerca das 

potencialidades das pessoas com deficiência Intelectual por meio de um canal no 

YouTube,” a realizar as fotos e/ou vídeos que se façam necessárias e/ou a colher meu 

depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Declaro que fui 

informado (a) sobre benefícios e riscos específicos em relação à elaboração de um 

produto em forma de um Jornal eletrônico. Assim, LIBERO a utilização destas fotos e/ou 

vídeos (seus respectivos negativos ou cópias) e/ou depoimentos para fins científicos e 

de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados. Por ser a expressão da minha vontade assino a presente 

autorização, cedendo, a título gratuito, todos os direitos autorais decorrentes dos 

depoimentos, artigos e entrevistas. 
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Salvador, ___ de ________________ de 2020. 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C - Roteiro para a Profª Drª Vera Lúcia Messias Fialho Capellini 

 

Como nosso produto educacional é à criação de um canal no YouTube, 
pensamos em lhe pedir para gravar um vídeo curto, com no máximo 10 ou 15 
minutos. Ou você pode gravar a resposta de cada pergunta. Ou ainda pode 
gravar como for mais agradável para você. 

Professora, fique à vontade para inserir ou retirar algo deste roteiro. Ele servirá 
apenas para início de conversa.  

Os termos de consentimento e de uso de imagem e voz, estarão em anexo. 

Conte-nos algo que move a sua trajetória, e suas redes educativas, como 
pesquisadora da Educação Especial com foco na deficiência Intelectual. 

Como a Lei de cotas para o mercado de trabalho pode contribuir para que as 
pessoas com deficiência Intelectual possam sentir -se cidadãos plenos? 

O que representa a projeto de Lei nº 3803/2019 para as pessoas com 
deficiência? Muitas famílias de pessoas com deficiência Intelectual aqui em 
Salvador, temem que seus entes sigam para o mercado de trabalho para não 
perder o Benefício de Prestação Continuada, estas famílias não acreditam na 
Lei de cotas como inclusiva. Comente um pouco essa situação. 

 

Como uma pessoa que produz material didático e reflexivo, em redes 
colaborativas, sobre a temática da educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva. Comente um pouco essa trajetória, situando a importância 
da inserção das pessoas com deficiência Intelectual no contexto 
socioeconômico.  

Como você percebe o cenário da covid-19 para a inserção dessas pessoas no 
mercado de trabalho? Se possível diferencie o modelo social e o médico da 
deficiência. 

Como você as empresas podem se organizar para garantir a efetivação da Lei 
de Cotas para deficientes Intelectuais, para além do seu cumprimento?  
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O nosso problema de pesquisa é: Quais são os ganhos individuais e coletivos 

que uma sociedade pode ter, no que tange a formação humana e 

profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir 

da sua inserção no mercado/mundo de trabalho? Comente um pouco sobre 

ele. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D - Roteiro para professora Dr.ª Lilianne Dantas 

 

Mais uma vez, muito obrigada pela valiosa colaboração!  

Como nosso produto educacional é à criação de um canal no YouTube, 
pensamos em lhe pedir para gravar um vídeo curto, com no máximo 10 ou 15 
minutos. Ou você pode gravar a resposta de cada pergunta. 

Professora, fique à vontade para inserir ou retirar algo deste roteiro. Ele servirá 
apenas para início de conversa.  

Os termos de consentimento e de uso de imagem e voz, estarão em anexo. 

 

Pode nos contar o que a motivou/motiva a seguir no lidar/pesquisar esse 
universo das pessoas com deficiência? 

 

O nosso problema de pesquisa é: Quais são os ganhos individuais e coletivos 

que uma sociedade pode ter, no que tange a formação humana e 

profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir 

da sua inserção no mercado/mundo de trabalho? Comente um pouco sobre 

ele. 

 

As conquistas foram muitas para a população com deficiência Intelectual, 
inclusive com a aprovação da Lei de cotas para o mercado de trabalho. Como 
você avalia esse processo e o projeto de Lei 3803/2019? 

 

Como as potencialidades sociocognitivas das pessoas com deficiência podem 
ser desveladas a partir da imersão no mundo do trabalho? 
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Como percebe as possibilidades de ascensão no mercado de trabalho de uma 
pessoa dita normal e de uma pessoa com deficiência Intelectual? 

 

Conte-nos algo do seu cotidiano, as redes que estabelece com as pessoas com 
deficiência Intelectual. Se possível foque em alguns relatos de experiência 
que conhece.  

 

 

 

 

APÊNDICE E - Roteiro para professora Drª Izaura Maria de Andrade 

 

Mais uma vez, muito obrigado pela valiosa colaboração!  

Como nosso produto educacional é à criação de um canal no youtube, pensei 
em lhe pedir para gravar um vídeo curto, com no máximo 10 ou 15 minutos.  

Professora Izaura, fique à vontade para inserir ou retirar algo deste roteiro. Ele 
servirá apenas para início de conversa.  

Os termos de consentimento e de uso de imagem e voz, estarão em anexo. 

Pode nos contar o que a motivou/motiva a seguir no lidar/pesquisar esse 
universo das pessoas com deficiência? 

Conte-nos acerca da sua pesquisa de doutorado, na qual apresentou dentre 
tantas informações, a trajetória das pessoas com deficiência. 

As conquistas foram muitas para a população com deficiência, inclusive para as 
pessoas com deficiência Intelectual. Como você avalia o projeto de Lei nº 
3803/2019? 

Como as potencialidades sociocognitivas das pessoas com deficiência podem 
ser desveladas a partir da imersão no mundo do trabalho? 

Como percebe as possibilidades de ascensão no mercado de trabalho de uma 
pessoa dita normal e de uma pessoa com deficiência Intelectual? 

Como criar currículo e relações de ensino-aprendizagem emancipadores para 
pessoas com deficiência Intelectual? A equidade é possível na escola tida como 
regular? 

Conte-nos algo do seu cotidiano, as redes que estabelece com as pessoas com 
deficiência Intelectual. Se possível foque em alguns relatos de experiência 
que conhece.  

O nosso problema de pesquisa é: Quais são os ganhos individuais e coletivos 
que uma sociedade pode ter, no que tange a formação humana e 
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profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir 
da sua inserção no mercado/mundo de trabalho? Comente um pouco sobre 
ele. 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F - Roteiro para Ana Gaudênia 

 

Inicialmente agradeço imensamente sua participação, ela contribuirá muito com 
a pesquisa.  

Você pode gravar a resposta de cada pergunta, ou utilizar o movimento que for 
mais agradável para você. Fique à vontade para inserir ou retirar algo deste 
roteiro. Ele servirá apenas para início de conversa.  

Os termos de consentimento e de uso de imagem e voz, estão em anexo. A 
gravação pode girar em torno de 10 a 15 minutos. Pense nela como uma 
conversa/bate papo com a comunidade. 

Inicialmente peço que você se apresente, como pessoa e profissional. Revele 
como foi/é suas experiências como essa comunidade, os desafios e alegrias 
enquanto ser humano e profissional em conviver com pessoas com deficiência 
Intelectual.  

Se puder descrever um pouco o cotidiano com sua filha Priscila, como ela se 
relaciona com o mundo e o que a relação dela com os/as irmãos/irmãs agrega 
na vida da família. 

 O que essas pessoas com deficiência Intelectual ensinam a você enquanto ser 
humano? Você considera possível a inserção dessas pessoas no mundo do 
trabalho? Caso seja afirmativo, de quais modos? Fazendo o que, quais 
atividades?  

O nosso problema de pesquisa é: Quais são os ganhos individuais e coletivos 
que uma sociedade pode ter, no que tange a formação humana e 
profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir 
da sua inserção no mercado/mundo de trabalho? Comente um pouco sobre 
ele. 
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APÊNDICE G- Roteiro para Nilma Menezes 

 

Querida Nilma, agradecemos imensamente sua participação, ampliará muito o 
nosso entendimento sobre os processos de aceitação e respeito das pessoas 
com Transtorno Espectro Autista e deficiência Intelectual. 

Você pode gravar a resposta de cada pergunta, ou utilizar o movimento que for 
mais agradável para você. Fique à vontade para inserir ou retirar algo deste 
roteiro. Ele servirá apenas para início de conversa.  

Os termos de consentimento e de uso de imagem e voz, estão em anexo. A 
gravação pode girar em torno de 10 a 15 minutos. Pense nela como uma 
conversa/bate papo com a comunidade. 

Inicialmente peço que você se apresente, como pessoa e profissional. Revele 
como foi/é suas experiências como essa comunidade, os desafios e alegrias 
enquanto ser humano e profissional em conviver com pessoas com deficiência 
Intelectual.  

Se puder descrever um pouco o cotidiano da sua família, das rotinas 
estabelecidas ou modificadas com a chegada de Matheus.  Como ela se 
relaciona com o mundo e o que a relação com ele agrega na vida da família. 

 O que essas pessoas com deficiência Intelectual ensinam a você enquanto ser 
humano? Você considera possível a inserção dessas pessoas no mundo do 
trabalho? Caso seja afirmativo, de quais modos? Fazendo o que, quais 
atividades?  

O nosso problema de pesquisa é: Quais são os ganhos individuais e coletivos 
que uma sociedade pode ter, no que tange a formação humana e 
profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir 
da sua inserção no mercado/mundo de trabalho? Comente um pouco sobre 
ele. 
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APÊNDICE H- Roteiro para a professora drª Annie Redig 

 

Professora Annie Gomes Redig, mais uma vez, muito obrigada pela valiosa 
colaboração!  

Como nosso produto educacional é um canal no youtube, pensei em lhe pedir 
para gravar um vídeo curto, com no máximo 10 ou 15 minutos com o celular na 
horizontal.  

Professora, fique à vontade para inserir ou retirar algo deste roteiro. Ele servirá 
apenas para início de conversa.  

Os termos de consentimento e de uso de imagem e voz, estão em anexo. 

Inicie o vídeo se apresentando e em seguida pode nos contar o que a 
motivou/motiva a seguir no lidar/pesquisar esse universo das pessoas com 
deficiência Intelectual. 

 

Conte-nos um pouco sobre suas impressões validadas em textos científicos 
publicados, inclusive recentemente “A vida pós-escola para a pessoa com 
deficiência intelectual: uma análise a partir de seus relatos”. E como esse 
pós-escola valida ou invalida o acesso ao mundo do trabalho.  

 

Como as potencialidades sociocognitivas das pessoas com deficiência podem 
ser desveladas a partir da imersão no mundo do trabalho? 

 

Conte-nos algo do seu cotidiano, as redes que estabelece com as pessoas com 
deficiência Intelectual. Se possível foque em alguns relatos de experiência 
que conhece/vivencia.  

 

O nosso problema de pesquisa é: Quais são os ganhos individuais e coletivos 
que uma sociedade pode ter, no que tange a formação humana e 
profissional, ao conviver com pessoas com deficiência Intelectual, a partir 
da sua inserção no mercado/mundo de trabalho? Comente um pouco sobre 
ele. 
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