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INTRODUÇÃO 
A linguagem é o que caracteriza os "seres 

humanos", a criatividade lingüística faz com que o 

homem se destaque em meio a todos os outros 

animais. Nas pessoas com deficiência 

intelectual(DI) o desenvolvimento da linguagem 

pode aparecer em uma idade mais ou menos 

tardia. Essas dificuldades acabam por limitar, 

muitas vezes, que a pessoa com a deficiência 

tenha as oportunidades de vivências e contato 

social que são imprescindíveis para o 

desenvolvimento da linguagem. Ressalta-se que 

para as pessoas com deficiência intelectual, o 

processo da elaboração da linguagem deve estar 

vinculado ao uso social dessas habilidades 

respeitando as habilidades e limitações desta 

população. Frente ao exposto, para que seja 

elaborado um programa de intervenção em grupo 

voltado ao trabalho de linguagem para os jovens e 

adultos com DI, necessita-se conhecer as 

dificuldades e, sobretudo as habilidades 

relacionadas ás experiências destes dentro e fora 

de casa.  

OBJETIVO 
Apresentar relatos de alunos com DI sobre a 

independência em atividades dentro e fora de casa, 

as experiência com algum tipo de trabalho fora de 

casa, e se gostariam de trabalhar fora e em que 

tipo de atividade. 

MÉTODO 
Participantes: 8 alunos com DI (P1 até P8).  

Local de coleta de dados: Instituição educacional 

onde os alunos estão matriculados. 

Instrumentos:“Questionário de Caracterização” 

aplicado aos alunos com DI, com questões 

referentes a sua independência dentro e fora de 

casa, experiência com algum tipo de trabalho, e se 

gostaria de trabalhar e em que tipo de atividade. 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 
- 6 dos 8 participantes relatam ajudar nos serviços 

de casa em tarefas como lavar a louça, arrumar a 

cama e varrer o quintal. Tais tarefas são simples e 

não exigem habilidades mais elaboradas que 

estimulem a cognição como o uso da linguagem 

oral ou escrita.  

- P1, P3 e P5 não vão sozinhos a padaria ou ao 

supermercado, e (P2, P4, P6, P7 e P8), quando 

saem costumam fazê-lo para comprar pães e 

doces, também atividades simples. 

- Nenhum dos participantes teve a experiência de 

trabalhar fora de casa, e com exceção do P2, todos 

os demais gostariam de trabalhar. P1 (vender 

salgado), P3 (ajudar o pai no sítio), P4 (jardineiro), 

P5 (limpeza da escola); P6 e P8 (vender tapete) e 

P7 (fazer entregas da horta). Todos os serviços 

almejados são simples e podem ser executados 

pelos mesmos desde que estejam preparados para 

se comunicar. 

- Apenas P6 já trabalhou fora de casa, os demais 

nunca tiveram esta experiência, e relatam que 

gostariam de um trabalho.  

O relato desses jovens com DI nos faz refletir 

sobre a importância de seu envolvimento social, 

principalmente na área do trabalho, pois  é através 

dos contatos externos que o desenvolvimento em 

termos de letramento, melhoras no vocabulário e 

na oralidade se tornam  possíveis.  
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