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Vida adulta

A independência
pode ser
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Diversas iniciativas buscam incentivar
a ingressão do autista no mercado de
trabalho e a autonomia em todos os
setores da vida cotidiana
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A

lgumas características comuns aos
autistas, como as dificuldades de
comunicação e adequação a normas
sociais, podem ser obstáculos na
inserção em diversos âmbitos da fase
adulta. Na educação, por exemplo, é necessário que
a pessoa com TEA tenha um acompanhamento
especial, tanto da família quanto de especialistas
multidisciplinares (leia mais na página 26), que
busque desenvolver as habilidades e maximizar o
aprendizado. Independentemente das dificuldades,
essa inserção se torna possível – seria diferente,
então, no mercado de trabalho?
Em 1991, foi criada a Lei de Cotas (8.213), que
prevê uma porcentagem mínima de beneficiários
reabilitados ou pessoas com deficiência, desde
que habilitadas, ocupando cargos em empresas.
A proporção varia de 2 a 5% conforme o total
de empregados no local. Ainda assim, o sujeito
com o TEA não poderia usufruir esses benefícios
até o final de 2012, quando a Lei Berenice Piana
(12.764) definiu que o indivíduo “com transtorno
do espectro autista é considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Antes disso,
não havia nenhum texto jurídico que colocasse o
autismo nessa categoria.
Desde então, a situação começou a melhorar.
Segundo dados do Ministério do Trabalho, no
ano de 2015, foram abertas mais de 403 mil vagas
de trabalho para deficientes – o levantamento
de 2011 mostrava que cerca de 325 mil pessoas
com deficiência estavam trabalhando. Apesar do
aumento, ainda segundo o Ministério, se todas
as empresas cumprissem a lei, ao menos 764 mil
postos poderiam estar disponíveis.

Intervenção

Segundo a psicopedagoga Luciana Brites, “quanto mais cedo
o autismo for diagnosticado e houver uma intervenção, melhor o
prognóstico e processo de inclusão social futura”. Nesse sentido, é
indispensável pensar precocemente a questão da profissionalização
e do acesso ao mercado de trabalho, como complementa o terapeuta
ocupacional Fábio Carvalho.
“Os profissionais, a escola e os pais deveriam colocar em análise
o desenvolvimento das competências e as habilidades ocupacionais
desses jovens desde o início do acompanhamento de um autista”, reforça o especialista. Dessa forma, segundo Fábio, “a profissionalização
compõe o conjunto de eixos do cuidado com o autismo”.
O psicólogo Klayson Santana ressalta, ainda, que além do preparo
do indivíduo, “a inclusão no mercado de trabalho depende de uma
maturação dos próprios geradores de emprego sobre os aspectos do
TEA”. O especialista ainda destaca a necessidade de uma comunicação
objetiva com o autista: “seu sucesso e satisfação profissional virão de
uma relação de trabalho muito bem esclarecida”.
Passar instruções de maneira clara e direta e tentar antecipar
mudanças – principalmente na rotina – são algumas maneiras de facilitar a comunicação com o autista. Uma das características do TEA
é o estabelecimento de padrões e atividades repetitivas e, por isso,
trabalhos que envolvam documentação e registros no computador
podem ser uma boa opção.
“Com acompanhamento e intervenção adequados, podemos inserir
qualquer pessoa no mercado de trabalho”, afirma a psicóloga Marina
Ramos. A especialista, contudo, ressalva: “Considerando as características principais do TEA, áreas que exigem habilidades sociais e
que não possuem uma rotina de trabalho com mais estrutura podem
se tornar mais difíceis para adaptação”.
Difícil, mas não impossível. Luciana Brites reforça que, assim como
neurotípicos, os autistas podem se interessar pelas mais diversas áreas
de atuação e, quando focados, podem se sair muito bem. “O mais
importante é desenvolver os pontos fortes e interesses do indivíduo”,
completa a psicopedagoga.
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Oportunidades

Em 2014, aconteceu a inauguração oficial, na Câmara
Municipal de São Paulo, da Associação Nacional do Emprego
Apoiado (Anea). A iniciativa existia desde meados de 1993,
no Brasil, e tem como objetivo apoiar a inserção de pessoas
com deficiências que necessitam ajuda mais significativa,
como nos casos de TEA de grau mais elevado.
Segundo Fábio Carvalho, essa é justamente a área que
precisa de mais incentivo. “As oportunidades de capacitação, treinamento profissional e inclusão para os autistas
de baixo desempenho são bastante limitadas”, afirma o
terapeuta. “Devemos trabalhar para que aqueles que necessitam de mais acompanhamento e tem um grau maior
de comprometimento também tenham espaço para atuação
profissional”, concorda Marina Ramos.
Além de apoiar a entrada dessas pessoas no mercado
de trabalho, a Anea, por meio de organizações associadas
e consultores autônomos capacitados, realiza um “acompanhamento contínuo”, que “é feito à distância e tem por
objetivo garantir a qualidade da inclusão, intervir em
situações mais desafiadoras e auxiliar no desenvolvimento
de carreira dos clientes”, segundo o portal da associação.
Outra iniciativa voltada a esse público é o Specialisterne,
que chegou ao Brasil em 2015. Nesse caso, a empresa oferece treinamento e adequação de autistas que apresentam
menor dependência, para que possam ser contratados por
instituições parceiras. Mesmo que não abranja a maioria
das pessoas com TEA, essa iniciativa já proporcionou 40
vagas preenchidas em corporações como o banco Itaú,
ABN Amro e Telefônica, segundo o portal da empresa de
biotecnologia voltada ao autista Tismoo.
Diego Neves tem autismo e utilizou os recursos de uma
dessas instituições especializadas para se tornar analista
júnior de tecnologia da informação (TI). “No treinamento
e programa de inclusão, tive não só a oportunidade de conseguir este apoio, mas também de conhecer colegas autistas que tinham características tanto parecidas quanto bem
diferentes da minha. Essa troca de experiências me ajudou
a entender mais sobre a amplitude do autismo e enxergar
que não estava sozinho nessa causa”, conta o analista.
Diego tem hoje 35 anos e participa do mercado de
trabalho desde 2003. “A grande dificuldade é manter os
relacionamentos sociais com a mesma sintonia da apresentação inicial. Procuro sempre fazer algumas pausas no
horário de trabalho e aproveito para interagir com a equipe”,
conta. “Além disso, me policio muito em relação ao super
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Uma grande vitória

foco que tenho, pois, caso ele seja usado exageradamente,
faz com que eu tenha um comportamento introvertido e,
assim, acabo me afastando das pessoas”, completa.
Para ele, a experiência no mercado de trabalho tem sido
satisfatória e a equipe com quem convive lida bem com o
TEA. “Percebo que existe um cuidado muito grande na
hora de me explicarem as atividades profissionais, como
uma boa estratégia de comunicação. Eles têm receio que
fique confuso para mim o entendimento do que precisa
ser feito”, narra. Diego também ressalta que foi muito
bem recebido no primeiro dia de trabalho, e que “como é
um ambiente em que as pessoas procuram ajudar umas às
outras, isso me deixa mais seguro para tirar dúvidas, caso
tenha alguma”.
O incentivo da família nos estudos, nos cursos profissionalizantes e na busca de emprego sempre esteve presente
na vida do analista, mas Diego deixa claro que sempre
buscou ser independente, ainda que valorize a ajuda. “O
apoio das outras pessoas é imprescindível para ganhar
mais confiança em si mesmo e conhecer mais seus pontos
fortes e limitações. Hoje, é com alegria no rosto e enorme
satisfação que ajudo a equipe na criação de soluções automatizadas de software. Posso dizer que isso é uma grande
vitória para mim”.

Viver sozinho

Seria possível, então, que uma pessoa com TEA conseguisse viver sozinho, de maneira independente? Segundo
a psicóloga Marina Ramos, “a chance de independência
diminui conforme o grau de comprometimento aumenta.
O tratamento adequado e precoce, como a intervenção intensiva em ABA (análise de comportamento aplicada), pode
minimizar bastante esses déficits. É importante saber que
mesmo dessa maneira podemos desenvolver repertórios
de independência e autocuidado que ajudarão no dia a dia
desse individuo, mesmo que ele precise de acompanhamento constante”.

Fontes Anea Brasil (aneabrasil.org.br), Deficiente Online (deficienteonline.com.
br), Ministério do Trabalho (trabalho.gov.br), Tismoo (tismoo.us), Specialisterne (br.
specialisterne.com).
Consultorias Diego Neves Ferreira, analista júnior de TI; Fábio Carvalho,
terapeuta ocupacional da clínica Ludens, em Campinas (SP); Kleyson Santana,
psicólogo da rede sócio assistencial do município de São Paulo; Luciana Brites,
psicopedagoga e um dos fundadores do Instituto NeuroSaber, em Londrina (PR);
Marina Ramos, psicóloga e analista do comportamento.
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