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Perspectivas do Emprego Apoiado  
Mudanças na forma de se pensar e conceber o acesso ao trabalho 
de pessoas com Deficiência Intelectual são necessárias e urgentes  
• Alexandre Prado Betti1 

Nos últimos anos, temos visto o fortalecimento gradual da metodologia do Emprego 

Apoiado no Brasil, inclusive com a perspectiva de constituição de um órgão nacional de 
Emprego Apoiado, em 2014. Esse movimento nos aproxima da realidade do Emprego 
Apoiado em outros países, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da 
Europa, onde existem associações nacionais atuantes, políticas públicas e financia-
mentos específicos para este campo.  
Qual a razão de, no Brasil, o Emprego Apoiado ainda não ser visto com a mesma 
centralidade e importância que em outros países? Ao se olhar para a realidade da 
inclusão no trabalho da pessoa com Deficiência Intelectual, percebe-se que ainda 
subsistem no País modelos guiados pelo paradigma da integração. Investem-se tempo, 
dinheiro e conhecimento para “preparar” as pessoas com Deficiência Intelectual para o 
trabalho. Já para aquelas que não conseguem atingir o nível de preparo que, se imagina, 
o mercado espera, oferece-se a possibilidade de trabalhar dentro da instituição nas 
oficinas protegidas de trabalho, em uma situação de segregação.  

Este artigo pretende mostrar a importância e o lugar que a metodologia do Emprego 
Apoiado deve e pode ocupar nas instituições que atendem às pessoas com Deficiência 
Intelectual, nas políticas públicas de geração de trabalho e renda, nos financiamentos 
públicos e, principalmente, nos projetos de vida dos possíveis usuários do Emprego 
Apoiado e de seus familiares. 
_______________________________________________________________________________________________ 

O Emprego Apoiado utiliza um processo de mediação em uma 
situação real de vida, o que mostrou que trabalhar diretamente 
na comunidade era o que poderia fazer a diferença em um 
processo de inclusão 

_______________________________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

O Emprego Apoiado surgiu nos Estados Unidos, no final da década de 1970, com o 
objetivo de resolver o problema da inclusão laboral das pessoas com Deficiência 
Intelectual. Foi também lá que surgiram e se desenvolveram, com muita força, as 

                                                           
1Psicólogo e consultor. Autor do livro Emprego Apoiado, São Paulo: Edição do autor, 2011, 138 p  
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oficinas protegidas de trabalho, seja como uma opção para preparar as pessoas com 
Deficiência Intelectual para o mercado de trabalho, seja como uma opção definitiva de 
trabalho. A lógica era de um corredor com uma porta de entrada e outra de saída. O 
problema era que a grande maioria só entrava e nunca saía, principalmente aqueles que 
precisavam de mais apoio.  

Para inverter a “lógica do corredor” das oficinas, os pesquisadores acharam que o 
melhor seria tentar realizar o treinamento das novas habilidades profissionais nos pró-
prios locais de trabalho. Foram duas as razões que motivaram esta ideia: pessoas com 
deficiência têm dificuldade de generalizar o que foi aprendido em um lugar para ser uti-
lizado em outro e as oficinas e os profissionais que trabalhavam nelas não tinham um 
real conhecimento do mercado de trabalho, ou seja, preparavam as pessoas para o que 
achavam ser uma necessidade das empresas. Naquela época, o Emprego Apoiado 
valorizava a importância da inversão do “treinar-colocar” para “colocar-treinar” como 
uma forma de se contrapor ao que era feito nas oficinas protegidas. Esse treinamento no 
local de trabalho era tão valorizado que um dos eixos da metodologia consistia em uma 
presença maciça na empresa de um profissional chamado job coach (treinador de 
trabalho), o qual auxiliava diretamente no treinamento e nos outros aspectos da 
inclusão. Dessa maneira, os especialistas em Emprego Apoiado começaram a incluir, 
com sucesso, pessoas que as oficinas não consideravam “preparadas” ou que mesmo 
preparadas não conseguiam permanecer no trabalho. 
No início do Emprego Apoiado coexistiam as modalidades individuais e grupais; as 
pessoas que precisavam de mais apoio normalmente eram incluídas em grupo. Existiam 
duas modalidades grupais: o enclave e a equipe móvel. O primeiro consistia na 
colocação de um grupo que dividia algumas tarefas dentro da empresa e ficava sob a 
coordenação de um supervisor. Já a equipe móvel era composta por um grupo de 
pessoas sob a supervisão de uma pessoa e prestava vários tipos de serviço na comuni-
dade (jardinagem, limpeza etc.). 
Percebe-se que, desde seu início, o Emprego Apoiado surge como uma metodologia que 
se propõe a atender um público antes excluído do mundo do trabalho. Pode-se dizer que 
sem ele essas pessoas não teriam acesso ao trabalho. Outro aspecto importante desta 
metodologia foi a utilização de um processo de mediação em uma situação real de vida, 
o que mostrou que trabalhar diretamente na comunidade era o que poderia fazer a 
diferença em um processo de inclusão. 

EVOLUÇÃO 

O Emprego Apoiado evoluiu muito, se espalhou pelo mundo e passou a ser utilizado por 
pessoas com outras deficiências, por pessoas com transtorno mental e até por outros 
grupos em situação de vulnerabilidade social. É um costume declarar que o Emprego 
Apoiado é para quem precisa dele. 
As mudanças na metodologia foram grandes:  
 

• as modalidades grupais deixaram de ser consideradas como Emprego Apoiado; 
• atualmente, enfatiza-se o desenvolvimento dos apoios naturais em vez do direto do 
consultor em Emprego Apoiado; 
• o job coach passa a trabalhar como um consultor, tanto do usuário quanto da 
empresa (no Brasil, esse profissional é conhecido como consultor em Emprego 
Apoiado); e 
• busca-se customizar o processo de colocação no trabalho, valorizando as 
competências, as habilidades e os desejos dos usuários. 
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Essas mudanças refletem, de certa maneira, as transformações que o mundo da 
Deficiência Intelectual, especificamente, e das deficiências em geral viveram nesses 
últimos tempos.  
A definição de Emprego Apoiado que a Rede de Emprego Apoiado (REA) utiliza no 
Brasil pode ajudar a entender melhor essas mudanças: 
 
Emprego Apoiado é uma metodologia que visa à inclusão no mercado competitivo de 
trabalho — empregos em empresas públicas ou privadas, trabalho autônomo, esta-
belecimento de negócio próprio, participação em cooperativas e outros 
empreendimentos da economia solidária — de pessoas em situação de incapacidade 
mais significativa; respeitando e reconhecendo suas escolhas, interesses, pontos fortes e 
necessidades de apoio. Os usuários dos programas de Emprego Apoiado devem ter à 
sua disposição, sempre que precisarem, os apoios necessários para conseguir obter, 
manter e se desenvolver no trabalho. 

 
O público-alvo do Emprego Apoiado são pessoas em situação de incapacidade mais 

significativa que: não estão sendo atendidas pelos sistemas tradicionais de colocação; 
não conseguem se manter em um trabalho e que, devido à intensidade dos apoios que 
precisam, têm necessidade de serviços de Emprego Apoiado para conseguir um 
trabalho.  

 
Sua metodologia é dividida em três fases: 
• Descoberta do Perfil Vocacional – avaliação ecológico-funcional, baseada na 
comunidade para descoberta dos pontos fortes, interesses e necessidades de apoio da 
pessoa com Deficiência Intelectual. Consiste de entrevistas com o usuário, seus 
familiares e outras pessoas que a conheçam e de observações e acompanhamentos 
realizados na comunidade; 
• Desenvolvimento de Emprego – pesquisa e marketing com empresas para descobrir 
um trabalho que combine com o perfil vocacional. Pode ser também o 
desenvolvimento de um trabalho por conta própria ou a participação em um 
empreendimento de economia solidária. Para se verificar a compatibilidade entre o 
perfil da pessoa com o do trabalho a ser executado, deve ser feita uma análise da 
função, que leva em conta a cultura da empresa, a disponibilidade de apoios naturais 
e as exigências para executá-la. É negociado com o empregador para fazer as 
acomodações e adequações necessárias. Este processo pode resultar na criação de 
uma vaga customizada ou de uma já existente, que atenda ao mesmo tempo as 
necessidades do usuário de Emprego Apoiado e da empresa. Havendo a contratação, 
realiza-se uma análise pormenorizada das tarefas para a elaboração de um Plano 
Individual de Treinamento e Inclusão Social. No caso de um trabalho por conta 
própria ou constituição de uma empresa, essa fase consiste em auxiliar o usuário a 
planejar o seu negócio, verificar os apoios e fazer as adequações necessárias para que 
ele possa conduzi-lo satisfatoriamente; 
• Acompanhamento Pós-colocação – acompanhamento do treinamento e da inclusão 
social do usuário na empresa para verificar se as estratégias e os apoios naturais estão 
funcionando. Quando se considera que tanto o usuário quanto a empresa já estão 
prontos, inicia-se o acompanhamento contínuo, que é feito à distância e tem por obje-
tivo garantir a qualidade da inclusão, intervir em situações mais desafiadoras e 
auxiliar no desenvolvimento profissional e de carreira dos usuários. No caso de um 
trabalho por conta própria ou constituição de uma empresa, esta fase consiste em 
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acompanhar os primeiros meses do funcionamento da empresa ou do trabalho 
autônomo. 
 
O que mais chama a atenção na definição citada é o fato dela não restringir o acesso 

ao trabalho a nenhum grupo de pessoas, utilizando-se de algum critério de elegibilidade 
para participar do programa. O Emprego Apoiado surge para ser uma alternativa viável 
de acesso ao trabalho para as pessoas, até então, simplesmente excluídas ou atendidas 
precariamente pelos programas existentes. Ao enfatizar que é a situação que gera uma 
incapacidade mais significativa para se conseguir um trabalho e não o indivíduo que 
possui uma incapacidade mais severa, o Emprego Apoiado revela seu compromisso 
com uma visão baseada no modelo social da deficiência. Não basta mais apenas 
enfatizar a importância da inversão da lógica do treinar primeiro e depois colocar; corre-
se o risco de, ao se fazer isso, desconsiderar as escolhas e os interesses dos usuários. 
Com o modelo social, a ênfase deve recair na implementação de um bom plano de apoio 
e no enfrentamento das barreiras ambientais que prejudicam a participação plena da 
pessoa no trabalho e em outras áreas da vida. Ao valorizar a descoberta dos pontos 
fortes de usuários, essa definição propõe uma mudança radical nas práticas ainda 
predominantes, principalmente com relação às pessoas com Deficiência Intelectual, de 
avaliar e focar em apenas suas limitações. 
As fases propostas pelo Emprego Apoiado (Descoberta, Desenvolvimento de Emprego 
e Acompanhamento) possibilitarão a operacionalização do modelo social proposto pela 
metodologia. Primeiramente, proporão que o modelo de avaliação seja baseado na 
comunidade com a participação efetiva de todos os envolvidos. O Emprego Apoiado 
estabelece que, se é uma situação de incapacidade que precisa ser modificada, isso só 
ocorrerá na medida em que se entenda de que forma essa pessoa interage na 
comunidade onde vive, como as outras pessoas a vêem e quais os apoios disponíveis 
para realizar seu projeto de vida. Segundo, promoverão um trabalho customizado que 
enfatize os interesses, os pontos fortes e as necessidades de apoio do usuário, criando 
um círculo virtuoso que favorece a mudança de visão com relação às possibilidades de 
trabalho das pessoas em situação de incapacidade mais significativa, o empoderamento 
e a satisfação do usuário e seus familiares e a participação de todos (empresários, 
colegas de trabalho, familiares e outros) na construção de uma sociedade mais inclusiva. 
Por último, o trabalho do consultor, acompanhando a execução do que foi planejado e 
estando a postos para realizar as mediações necessárias, possibilita o fortalecimento de 
tudo o que foi planejado e o engajamento real dos atores envolvidos no processo. 
 

DESAFIOS 

 

Implantar programas de Emprego Apoiado implica mudanças significativas nos valores 
e crenças das instituições e dos profissionais que trabalham com a inclusão laboral de 
pessoas em situação de incapacidade mais significativa. Essas mudanças podem ser 
traduzidas nos seguintes desafios:• presunção de empregabilidade – ainda persiste a 
crença, que se traduz em prática, de que existem pessoas que podem trabalhar e 
outras que não. No âmbito das instituições que trabalham, principalmente, com 
pessoas com Deficiência Intelectual, isso ainda é muito comum. Profissionais e 
instituições ainda consideram que suas avaliações são instrumentos eficazes para 
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determinar quem pode ou não pode ser aceito, por exemplo, em um programa de 
inclusão no trabalho. Isso é consequência, principalmente, da forma como se avaliavam 
as pessoas com Deficiência Intelectual antes do surgimento da Teoria dos Apoios. 
Pessoas com tal deficiência eram classificadas com leve, moderada, severa e profunda e 
seu futuro era determinado por esse rótulo. Como o Emprego Apoiado considera a 
priori todas as pessoas como empregáveis, a pergunta que se deve fazer é outra: quais as 
condições que temos que proporcionar para que isso realmente aconteça?; 

 planejamento centrado na pessoa – historicamente, sujeitos com Deficiência 
Intelectual nunca tiveram voz ativa na definição dos seus projetos de vida, 
principalmente aqueles em situação de incapacidade mais significativa. 
Instituições e profissionais tomavam todas as decisões e relegavam à pessoa e a 
sua família um papel mais passivo. O desafio que o Emprego Apoiado solicita é 
o de colocar a pessoa, com o apoio de seus familiares, no centro de todas as 
decisões referentes ao seu projeto de vida;  
 

 teoria dos apoios – uma nova forma de diagnosticar e classificar as pessoas com 
Deficiência Intelectual começou a ganhar corpo nos anos 1990. Em 1992, a 
antiga American Association on Mental Retardation (AAMR), atual American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), cuja 
tradução é Associação Americana de Deficiências Intelectual e de 
Desenvolvimento (AAdid), incorporou a classificação por intensidade de apoio, 
na definição de Deficiência Intelectual. Portanto, isso deixou de ser algo coletivo 
para ser individualizado, incorporando o modelo social de deficiência ao 
equiparar a medição de quociente intelectual (QI) com uma avaliação das habili-
dades adaptativas do indivíduo. Passou-se a reconhecer o apoio como parte 
integrante da definição de Deficiência Intelectual, o que torna esse conceito um 
poderoso instrumento para promover mudanças na funcionalidade e inclusão 
social dessas pessoas. Com os apoios necessários, uma pessoa com Deficiência 
Intelectual pode deixar de ser considerado em situação de incapacidade para 
realizar atividades, trabalhar e estudar na comunidade com as outras pessoas, se 
tornando mais valorizado e podendo pensar em planejar sua própria vida. O 
desafio para as instituições e profissionais é realmente operacionalizar o 
conceito de apoio, fazendo com que se torne um planejamento efetivo de apoios 
que promovam a inclusão efetiva das pessoas com Deficiência Intelectual; 
 

 sujeito de direito – o desafio aqui é colocar em prática a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008, com valor 
de emenda constitucional. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência, 
principalmente aquelas em situação de incapacidade mais significativa, foram 
tratadas como cidadãos de segunda classe. Não tinham acesso aos mesmos 
direitos que as outras pessoas, com isso a Organização das Nações Unidas 
(ONU) teve que provar ao mundo o contrário. A Convenção é um grande aliado 
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do Emprego Apoiado pela forma como aborda o direito ao trabalho como um 
direito de todas as pessoas com deficiência; 
 

 transformação das oficinas protegidas de trabalho em programas de Emprego 
Apoiado – ainda existem, no Brasil, muitas oficinas protegidas de trabalho e 
instituições e profissionais que acreditam neste modelo. A legislação suporta 
esse tipo de atuação. O desafio de quem acredita, faz e precisa do Emprego 
Apoiado é lutar pelo fechamento das oficinas protegidas, deixando claro que o 
objetivo para todas as pessoas com deficiência deve ser o trabalho competitivo 
e não, o segregado. Essa transformação ocorrerá de forma gradual, respeitando 
as pessoas que não conseguirem fazer a transição para o modelo de Emprego 
Apoiado. 
 

CONCLUSÕES 

Mais do que apenas uma nova metodologia de trabalho, o Emprego Apoiado solicita 
uma mudança estrutural na forma de se pensar e conceber o acesso ao trabalho de 
pessoas em situação de incapacidade mais significativa. Essas transformações 
forçosamente implicam a elaboração de uma política pública de Emprego Apoiado, com 
a elaboração de uma legislação específica, mudanças em legislações existentes e fontes 
de financiamento que possibilitem a formação de consultores e a constituição de 
programas em todo o Brasil.  
Existem milhões de pessoas que precisam de Emprego Apoiado em nosso país, e elas 
têm o direito de ter acesso a este serviço aonde quer que estejam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo sobre o texto 
 

1. O texto traz à tona a teoria dos apoios, você conhece os tipos de apoios  
elencados pela American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities (AAIDD)? Vamos relembrar: 
 

De acordo com a AAIDD, os apoios podem ser classificados, segundo sua 
intensidade,  em: 
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(a) intermitentes – são episódicos, disponibilizados apenas em momentos 
necessários, com base em demandas específicas. Aplicados particularmente em 
momentos de crise ou períodos de transição no ciclo de vida da pessoa; 

(b) limitados – são caracterizados por sua temporalidade limitada e persistente. 
Destinam-se a apoiar pequenos períodos de treinamento ou ações voltadas para o 
atendimento a necessidades que requeiram assistência temporal de curta duração, 
com apoio mantido até sua finalização; 

(c) extensivos – são caracterizados por sua regularidade e periodicidade (por 
exemplo, diariamente, semanalmente). Recomendados para alguns ambientes 
(escola, trabalho, lar), sem limitações de temporalidade. 

(d) pervasivos – são constantes, estáveis e de alta intensidade. Disponibilizados 
nos diversos ambientes, potencialmente durante toda a vida. São generalizados, 
podendo envolver uma equipe com maior número de pessoas. 

 
2. Com uma lista dos estudantes que você tem hoje, é possível estabelecer o 
tipo de apoio que eles necessitam? 
 
Ex.: 
Estudantes Tipo de Apoio  
João da silva intermitentes  
xxxxx limitado  
xxxxx extensivo  
 
 
 

  
 
 
 

 


