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Vencendo e ensinando a vencer 

Maria Lúcia Alckmin* 
 
 
 
 

nfrentar desafios é dar sentido à vida; vencê-los 
é alcançar a felicidade. E essa felicidade é tanto 

maior quanto mais difícil o obstáculo vencido. Há 25 
anos, um grupo de voluntários tem enfrentado e 
vencido o desafio de inserir pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, tarefa especialmente difícil 
em um país em que milhões de pessoas sofrem o 
flagelo do desemprego. 

Neste livro, Marcos Antonio Gonçalves conta 
suas experiências e motivações para a criação da 
AVAPE - Associação para Valorização e Promoção de 
Excepcionais, entidade que hoje se espalha pelo país, 
semeando esperanças e ânimo para enfrentar e vencer 
esse que é um dos maiores desafios, não só de 
familiares de excepcionais, mas de toda sociedade que 
tem aspirações de ser mais justa, mais humana, mais 
solidária. 

Ao contar as origens e as conquistas da AVAPE, 
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com base em suas próprias vivências, o autor não se 
limita a relatar vitórias - o que já seria bastante 
animador. Também ensina a alcançá-las, não com 
fórmulas mágicas, mas com muito trabalho e 
dedicação ao próximo. Este livro é um convite para 
que se mergulhe Com a cabeça e o coração na busca 
da felicidade, não só de quem sofre segregação e 
preconceitos, mas também de quem não se conforma 
em ver quantos seres humanos vivem marginalizados 
e estigmatizados por falta da atenção que lhes é 
devida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
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Com a Cabeça e o Coração 
 
 
 
 
 

 
ste livro foi elaborado para todos aqueles que 
acreditam na inclusão da pessoa com 

deficiência e também para aqueles que ainda não têm 
uma opinião formada a esse respeito. Somos um país 
com 24,5 milhões de pessoas com alguma 
deficiência. A maioria delas ainda vive à margem das 
principais atividades sociais, econômicas e culturais 
da nação. A boa notícia é que cada vez mais pessoas 
vêm se sensibilizando com a causa da inclusão, 
procurando uma maneira de participar de um 
movimento crescente por mudanças sociais positivas. 
Talvez você seja uma delas. 

Já somos muitos e podemos ser muito mais 
indivíduos, famílias, grupos, organizações e empresas 
engajadas num projeto grandioso de melhoramento do 
Brasil. Você, pessoa com deficiência, familiar de pessoa 
com deficiência, vizinho, professor, voluntário, 
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dirigente de entidade assistencial, autor de projeto, 
administrador de empresa, gerente de recursos 
humanos, legislador, governante, comunicador, 
estudante, especialista, profissional da saúde, 
palestrante, líder comunitário, cidadão, pode ser quem 
estava faltando para a sociedade tornar-se mais 
inclusiva. 

A realidade das pessoas com deficiência já não 
pode ser ignorada, como era há 30 anos, quando dei 
início à trajetória que relato neste livro. É recente a 
descoberta de que 14,5% da população brasileira possui 
alguma deficiência. As grandes cidades geram dezenas 
de deficiências por ano, em acidentes de trânsito e atos 
de violência. A situação de pobreza em que se encontra 
a maior parte da população também favorece a 
ocorrência de novos casos, sem que o sistema público de 
saúde e o de assistência social sejam capazes de conter a 
multiplicação das conseqüências, que se alastram para 
além das vidas particulares e interferem em todo o 
projeto nacional. O quadro é tal que não poderá ser 
amenizado a médio prazo sem que toda a sociedade se 
mobilize. 

Há pouco mais de 30 anos, a inclusão das pessoas 
com deficiência era um tabu. Poucos profissionais 
sabiam o que fazer para mudar a situação. Isso mudou. 
Hoje, o cenário é bastante favorável. As informações 
necessárias para essa mudança já estão disponíveis. 
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Tenho muito orgulho desses avanços, porque faço 
parte dessa história. 

Sou um dos fundadores da AVAPE - Associação 
para Valorização e Promoção de Excepcionais, uma das 
entidades brasileiras mais bem-sucedidas em assistência 
à pessoa com deficiência. Só em 2004, realizamos mais 
de 2 milhões de atendimentos em programas de 
reabilitação clínica, profissional e outros serviços. 
Desde que começamos, já ajudamos a mais de 6 mil 
pessoas com deficiência a ingressar no mercado de 
trabalho, fato inimaginável no contexto de 20 anos 
atrás, quando a entidade começava a exercer influência 
junto ao empresariado paulista. Ano após ano, 
centenas de jovens e adultos com os mais diversos tipos 
de limitações se formam em nossos cursos e 
conquistam sua independência. Minha experiência à 
frente da AVAPE, da qual hoje sou presidente, me faz 
estar convicto de que nós encontramos a fórmula do 
sucesso na inclusão social. Os resultados que 
alcançamos e os prêmios que acumulamos nos dão a 
certeza de que devemos continuar e trazer mais pessoas 
para nosso projeto. É por isso que, depois de tanto 
crescer e nos desenvolver, resolvemos nos multiplicar. A 
AVAPE vai se espalhar pelo Brasil e eu quero que você 
faça parte dessa multiplicação. 

Meu objetivo, com este livro, é mostrar como nós 
conseguimos mover tantas pessoas em direção ao 
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futuro e chamar você, leitor, para fazer parte desta 
história. Quero ajudar as famílias a enxergar que seus 
filhos com deficiência têm muitas eficiências que 
merecem ser potencializadas. 

Quero ajudar as entidades assistenciais em 
dificuldades a identificar em si mesmas o seu potencial. 
Quero ajudar empresas que se sentem pressionadas por 
lei a empregar pessoas com deficiência a descobrir quais 
são as inúmeras vantagens de cumprir mais essa 
obrigação, e mostrar como elas saem ganhando 
também quando se envolvem em projetos sociais. Está 
provado que empresas que se tornam aliadas da 
inclusão agregam novos valores ao seu negócio, muito 
além do que jamais imaginaram. Minha proposta une 
todos esses segmentos da sociedade num projeto único, 
que beneficiará a todos. 

Com este livro, o leitor saberá como o irmão, o 
pai, a mãe, o cuidador ou qualquer um que esteja 
próximo de uma pessoa com deficiência pode se 
preparar para tratar esse alguém especial da maneira 
como ele merece: com respeito às suas capacidades, que 
são muitas. O leitor saberá, também, como um grupo 
ou uma organização assistencial pode se organizar para 
prestar um serviço de melhor qualidade, com mais 
recursos e com mais credibilidade junto à comunidade. 
Saberá, ainda, como o setor empresarial pode se adaptar 
à nova realidade, posicionando-se como um 
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real interessado na inclusão. E, ao final da leitura, 
poderá identificar como dar seu primeiro passo para 
participar da rede AVAPE. 

O que faz da AVAPE uma entidade de sucesso, 
digna de multiplicação, é o pensamento estratégico que 
norteia todas as suas atividades. Ele está baseado em 
dois conceitos fundamentais e atualíssimos: 
interdisciplinaridade e empreendedorismo. Interdisci- 
plinaridade é o princípio do atendimento que 
prestamos aos nossos assistidos com deficiência e à suas 
famílias. Seguindo esse princípio, o tratamento leva os 
envolvidos a encarar a deficiência não como um fardo a 
ser carregado, mas como uma oportunidade de 
desenvolvimento de eficiências. E o 
empreendedorismo é o fator de criatividade que nos 
move para tornar esses tratamentos e todos os nossos 
serviços possíveis mesmo quando ninguém tem 
dinheiro sobrando. 

Se estamos levando a filosofia da AVAPE para 
todo o território nacional, é porque temos a certeza de 
que não existe instituição, por menor que seja, que não 
possa empreender e buscar meios de tornar-se auto- 
sustentável. Queremos ter ao nosso lado gente que 
também pense assim. 

Peço sua atenção para todo o conteúdo deste livro, 
pois tenho uma intenção particular com cada parte dele. 
Na primeira parte, me volto para a realidade 

 
 
 

17  



 

 

Marcos Antonio Gonçalves 

 

das famílias que sofrem com a realidade da deficiência, 
partindo do relato de experiências que eu mesmo tive 
na infância e na adolescência, já que sou irmão de um 
homem adulto que nasceu com deficiência mental. Em 
seguida, apresento a AVAPE, desde sua fundação até o 
momento atual, passando pelas mudanças de 
posicionamento ocorridas seguidas vezes, sempre com 
vistas ao bom cumprimento de nossa missão. Tendo a 
AVAPE como referência, argumento em favor de uma 
nova visão de inclusão social que deve ser incorporada 
por todos os setores da sociedade. No terceiro capítulo, 
mostro como o terceiro setor pode funcionar melhor a 
partir de uma ação empreendedora. Na seqüência, faço 
um balanço das iniciativas de que participei em favor da 
inclusão social ao longo destes anos. Por fim, falo da 
multiplicação da AVAPE. 

Procure extrair deste livro tudo o que você puder. 
Leia, releia, empreste ou indique a seus amigos e colegas 
de trabalho, faça o que estiver ao seu alcance para 
difundir a consciência de que vale a pena batalhar por 
uma sociedade inclusiva. Você pode ser uma peça- 
chave para as mudanças que estão por vir. Estamos em 
2005. O mundo que queremos ter daqui a cinco, dez, 
vinte, cem anos, também depende do que você vai fazer 
hoje. Seja bem-vindo. 

 
Marcos Gonçalves 
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CAPÍTULO I 

 
 

Alguém especial na família 
 
 
 
 
 
 
 

oucos acontecimentos são tão emocionantes 
quanto o nascimento de um filho. Todo 

mundo espera sentir essa emoção um dia. Muitas 
mulheres, como minha mãe, que deu à luz a oito 
filhos, tiveram essa oportunidade repetidas vezes. A 
chegada de um bebê é, para a mãe - e para o pai -, um 
forte impacto que separa os nove meses de 
expectativas de uma vida inteira de surpresas. 

Durante nove meses, o casal olha para a barriga 
que cresce imaginando a pessoa que está se formando 
ali dentro. Os dois fazem planos, sonham, criam 
mentalmente uma pessoa perfeita, que, esperam, será 
feliz e mais evoluída que eles próprios. E que trará 
ainda mais alegria para o lar. Projetam para o filho, 
ainda em gestação, tudo que quiseram para si 
mesmos e não alcançaram. “Ele vai fazer a faculdade 
que eu não pude fazer. Ele não cometerá 
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os erros que cometi. Eu farei o possível para  dar a  ele 
todas as chances que não tive. Vai  ser doutor. Vai se 
casar com uma pessoa maravilhosa. Vai ser rico. Vai 
ser herói. Vai ser o melhor de todos.” 

Na realidade, o bebê terá grandes chances de 
tornar-se uma pessoa muito diferente do que os pais 
imaginaram, mesmo que seja uma pessoa normal. 
Quem espera um filho com problemas? Quem deseja 
uma criança doente? Mas a vida é feita também de 
surpresas. Nenhum problema é esperado até que 
acontece sem que ninguém tenha planejado uma 
solução para ele. 

Nas famílias carentes, esse elemento surpresa 
costuma causar um impacto maior. Perto do casebre 
onde minha família vivia quando eu era criança, não 
existia hospital público equipado nem profissionais 
que orientassem as gestantes. Muito menos recursos 
que dessem acesso a um atendimento de saúde 
especializado. Se os moradores daquele lugar 
soubessem dos cuidados necessários para um bebê 
nascer perfeito, se soubessem que é fácil e barato 
evitar muitos casos de deficiências, meu irmão talvez 
tivesse nascido uma pessoa normal. 

Tais informações, contudo, não estavam 
acessíveis para nossa família. Nem para a parteira que 
minha mãe chamou. O destino a pegou de surpresa. 
O parto foi difícil. E assim ganhamos uma pessoa 
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especial na família. 
Minha mãe, dona Divina, era uma mulher sem 

estudos. Não ficou muito tempo na escola e assumiu 
muito cedo os papéis de esposa e mãe. 

Trabalhava como lavadeira e foi descobrindo 
como resolver os desafios da maturidade à medida 
que eles se impunham em seu caminho. Meu pai, 
Jorge, trabalhava como pedreiro. Era uma pessoa 
doente. Teve vários infartos e recorria à bebida com 
freqüência. Eu fui o segundo de oito filhos - ou 
melhor, dos filhos vivos. Por problemas de saúde, 
minha mãe teve uma gestação interrompida antes de 
eu nascer - e perdeu outros três bebês ao longo da 
vida. O primogênito foi Jorge, com o nome do nosso 
pai. Depois de mim, nasceram João, Salvina, Joel, 
Maria, Célia e Regina. Vivíamos a duras penas em 
um casebre de chácara em um bairro isolado de 
Mauá, no meio do nada, longe da civilização, 
afastados do que hoje é a Grande São Paulo. Ali nos 
instalamos porque foi onde o trem parou, nos 
trazendo do interior de Goiás, quando eu ainda era 
um bebê de colo. Quase todos nascemos em nossa 
própria casa, com o auxílio de parteiras. Se elas 
estavam ou não preparadas para o que faziam, 
ninguém saberia dizer. O fato é que tudo correu bem 
comigo e com Jorge, o mais velho de meus irmãos. 
Mas João, o terceiro filho de minha mãe, deu 

 
 
 

21  



 

 

Marcos Antonio Gonçalves 

 

trabalho para nascer. Ele pesava quase 5 quilos e tinha 
a cabeça grande, o que dificultou o parto. Foi uma 
noite inteira de sufoco. 

Meu pai não estava em casa, preso em outra 
cidade por causa da chuva. O parto levou sete horas, 
tempo logo demais para minha mãe e o bebê 
agüentarem sem sofrer consequências. Ela quase 
morreu. O bebê sobreviveu, mas sua pele estava preta 
no fim do parto por causa da falta de oxigênio. 
Quando uma criança demora a nascer, a falta de 
oxigênio no cérebro pode causar lesões. Problemas 
estavam por vir. 

João Batista Gonçalves, terceiro filho de dona 
Divina e seu Jorge, cresceu bem, com saúde. Ele 
demorou mais que os outros filhos do casal para dar 
os primeiros passos, mas, ainda que atrasado, 
conseguiu andar corretamente e logo se juntou a nós 
para brincar no chão de terra de nossa casa. Não 
íamos muito para a rua. Todos ajudávamos nossos 
pais nas tarefas domésticas. Não tínhamos muitas 
roupas nem calçados. Mas todos freqüentamos a 
escola. Assim que meu irmão mais velho começou a 
ser alfabetizado, aprendi as palavras e a tabuada junto 
com ele - antes do resto da minha turma. Sempre tive 
facilidade para aprender. Já o João teve sérias 
dificuldades na vida escolar. 

Enquanto os outros irmãos avançavam, João 
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ficava para trás. Repetiu a primeira série muitas vezes 
- acho que umas seis. Meus pais não estavam muito 
preocupados com as primeiras repetências, mas, 
depois de tantas vezes, com João bem grandinho para 
conviver com alunos tão pequenos, meu pai resolveu 
tirar a dúvida. Um exame simples acusou que ele 
possuía deficiência mental. Era uma criança de 6 
anos num corpo de 13. Qual foi a reação de meus 
pais? Decepção. Haveria menos um herói na família. 
Meu pai mandou João para a escola da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Santo 
André (SP), a única na região. Para lá iam as crianças 
que não conseguiam acompanhar o desempenho da 
maioria e, portanto, não seriam motivo de orgulho 
de ninguém. Pelo menos era assim que se pensava 
na época. Mas João não era 
“burro” nem desinteressado. 

Ele ficava muito triste por não conseguir 
acompanhar os colegas no aprendizado da 
matemática. Ninguém fica feliz em ser reprovado. 
João queria muito aprender, mas não conseguia. 
Também não sabia o que estava errado, nem sabia o 
que deveria fazer para ser como os outros alunos. Mas 
sabia que os colegas passavam a deixá-lo de lado à 
medida que as diferenças intelectuais entre eles iam 
ficando mais aparentes. O que o atrapalhava era uma 
deficiência mental que dificultava que 
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compreendesse o pensamento lógico da mesma 
maneira que a maioria das crianças. Mas isso eu só fui 
saber anos depois. Enquanto isso, ele, meus pais, 
meus irmãos e eu sofremos muito por não saber como 
ajudá-lo. 

A história da minha família é parecida com a de 
muitas famílias brasileiras. E algumas de nossas 
dificuldades poderiam ser evitadas se tivéssemos 
acesso a serviços básicos de saúde. Famílias como a 
nossa deveriam ser orientadas a tomar medidas 
preventivas simples, e também a lidar com uma 
criança diferente com mais critérios. 

Eu mesmo corri grandes riscos por causa da falta 
de conhecimento que reinava em nossa casa. Certa 
vez tive uma diarréia terrível que não acabava nunca. 
Era muito pequeno e já estava entrando para as 
estatísticas de desnutrição infantil. Andei muito 
tempo usando calça plástica por causa disso. Depois 
do insucesso dos remédios indicados por alguém da 
farmácia mais próxima, tive de ir para um hospital, 
onde me diagnosticaram hospedeiro de sete tipos de 
vermes. Sete! Era tanto bicho que a diarréia ainda me 
botava abaixo meses depois de medicado. 

Esse não foi o único susto que a família sofreu. 
Minha mãe teve tuberculose. A chapa de seu pulmão 
exibia uma mancha. Naquela época, tuberculose 
matava muita gente. E ficou de cama, a gente tendo 
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de se virar com a mãe doente. Na hora de comer, 
tínhamos de separar os copos, pratos e talheres que 
ela usava. E havia o medo de a Salvina, minha 
irmãzinha de colo, que ainda mamava no peito da 
mãe, pegar a doença também. 

Ainda hoje, em muitas regiões deste país 
enorme, situações como a que enfrentamos 
continuam acontecendo. Uma boa parte dos 
brasileiros continua não sabendo o que fazer para 
cuidar melhor de si e de suas crianças. 

 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 

 

A deficiência de João não atrapalhou muito até 
uma certa idade. Apesar de seu baixo desempenho 
escolar, ele era muito atento a outras coisas e tinha 
bastante independência. Pegava ônibus sozinho, fazia 
compras, pescava e ajudava muito em casa. Ele 
sempre gostou das atividades domésticas. Até algum 
tempo atrás fazia um ótimo arroz. A situação 
começou a ficar crítica depois que meu pai morreu, 
em 1975. João era muito ligado a ele e sentiu a perda 
de uma maneira muito drástica. Nós perdemos um 
ponto de equilíbrio em casa. Todos sofremos, claro, 
mas o que enfrentaríamos a partir dali seria bem mais 
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do que uma ausência, pois meu pai, apesar de muito 
doente, era trabalhador e estava sempre sorrindo, de 
bem com a vida. 

Sem meu pai, problemas com minha mãe 
começaram a adquirir cores mais fortes. Ela estava 
viúva, com aquele monte de filhos para criar, sendo 
que um deles, o João, passou a ser um “desgosto”. E 
ele sentiu a rejeição. 

Sem que pudesse controlar a própria condição 
psicológica, João passou a ter sérias crises nervosas. Já 
não era apenas a deficiência que atrapalhava. Ele 
começava a desenvolver um problema mais sério, 
intimamente ligado às relações familiares. 

Me lembro da primeira grande crise dele, 
quando quebrou o sofá e algumas cadeiras de casa. 
Ele sempre foi muito robusto e forte, por isso causava 
estragos mesmo. E nós não tínhamos tempo de 
entender o motivo; só nos restava contê-lo e tentar 
acalmá-lo. Fora das crises, ele continuava sendo a 
mesma pessoa doce de sempre, mas com freqüência 
perdia o controle e lançava a força dos seus 
problemas contra as coisas da casa. 

O transtorno psiquiátrico que tomou conta do 
João só foi diagnosticado com precisão quando ele já 
tinha 32 anos de idade, muito depois de ele ser 
submetido a uma série de experiências terapêuticas 
traumáticas. Sem imaginar qual era o problema do 
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meu irmão, minha mãe se desesperava e pedia ajuda 
aos vizinhos. Ela também já dava sinais de que 
precisava de uma ajuda psicológica. 

Não existiam serviços de saúde realmente 
competentes em matéria de doenças mentais, ainda 
mais em Mauá. Em busca de uma solução, minha 
mãe começava a maquinar uma atitude decisiva na 
vida dele e de todos nós. Na cabeça dela, assim como 
na cabeça da maioria das pessoas naquela época, uma 
pessoa “louca” como meu irmão precisava ser 
afastada e impedida de causar problemas. Não é nada 
fácil aceitar um filho com deficiência. Quando nasce 
uma criança diferente da que foi sonhada, os pais se 
sentem como se tivessem perdido aquele filho que 
imaginaram e ganhado um outro com um problema 
indesejado. 

Quem costuma amar o “feio”, o “torto”? E aí 
aparecem sintomas de rejeição. Na verdade a família 
não rejeita o filho com deficiência, mas a deficiência 
do filho. E essa é uma dor inevitável. É impossível 
evitar sofrer com essa realidade, pelo menos no 
começo, quando a surpresa dá uma rasteira na gente. 
Não há como não passar pelo momento da dor. 
Existe também o amor por aquele ser diferente, e o 
amor é grande, mas a dor é muito maior. E essa 
mistura de sentimentos embaralha a cabeça de 
qualquer um. 
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O abalo que o nascimento de uma pessoa com 
deficiência pode causar na estrutura familiar é muito 
grave. A vida muda para sempre. As pessoas reagem 
de formas variadas, mas sempre com dificuldades 
profundas, principalmente por uma questão cultural, 
pois nós não fomos criados para aceitar as 
diferenças. Nós fomos criados para admirar a 
perfeição e rejeitar o que não estiver dentro do 
padrão. Conheço pais tão ansiosos para se livrar da 
deficiência do filho que é como se a criança tivesse 
nascido de olhos pretos e a qualquer custo eles 
quisessem que ela tivesse olhos azuis. 

Os pais de uma criança especial sentem-se 
invariavelmente perdidos. Chovem dúvidas, 
angústias, medos. Com uma criança normal os pais já 
ficam inseguros e procuram estudar psicologia 
infantil para errar o menos possível na educação dela. 
Imagine com uma pessoa diferente, cujas 
particularidades a maioria das pessoas desconhece por 
completo. Como a pessoa com deficiência é diferente 
dos pais, eles não sabem do que ela será e do que ela 
não será capaz, e não sabem se o que estão dispostos a 
fazer por ela irá ajudar ou atrapalhar. É muito comum 
a família tender à superproteção, como se a 
deficiência que o filho tem o tornasse incapaz de 
todas as coisas, como também é muito comum a 
criança com deficiência ser tratada como se 
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não tivesse problema nenhum, ignorada em suas 
necessidades particulares e obrigada a se virar 
sozinha, sem a atenção que espera dos pais. Nos dois 
casos, as conseqüências são ruins. Em alguns casos, as 
conseqüências chegam a ser realmente trágicas. 

Infelizmente não são raras ocorrências de 
agressões, homicídios e suicídios, além de alcoolismo, 
em famílias desequilibradas pela presença de uma 
pessoa com deficiência. Definitivamente, a questão 
não é simples. 

Hoje parece óbvio que a família da pessoa com 
deficiência necessite de apoio psicológico, mas, na 
época em que o João e eu éramos crianças, não se 
falava nisso. O apoio psicológico é um dos pilares da 
interdisciplinaridade e do bom tratamento tanto para 
a pessoa que possui a deficiência quanto para as 
pessoas que vivem com ela. 

Na AVAPE, a entidade assistencial que presido 
hoje, o diagnóstico é realizado não só por médicos, 
mas também por assistentes sociais, psicólogos, 
psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais e fisioterapeutas que atuam em 
conjunto e que, assim, são capazes de entender o 
problema sob múltiplas perspectivas. 

Não foi por causa do João que minha família se 
desestruturou. Mas depois da morte do meu pai nossa 
unidade familiar começou a desmoronar, e isso 
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foi determinante no desenvolvimento do distúrbio 
psiquiátrico dele. 

Viúva, jovem, suportando o peso da vida, 
minha mãe precisava se distrair. Passou a passear mais 
e arrumou um novo companheiro. Eu era adolescente 
e já me achava no direito de contestar as escolhas dela. 
Com a ajuda de meu irmão, vasculhei 
sorrateiramente os bolsos do casaco dele, como se ele 
fosse um invasor. Constatamos que aquele homem 
não possuía vestígio de dedicação ao trabalho em sua 
carteira profissional. Detestei o sujeito. Detestei tanto 
que pus minha mãe contra a parede: ou ele ou eu. 
Perdi. E lá fui eu empacotar minhas coisas rumo à 
minha independência. 

Jorge, meu irmão mais velho, me apoiou. 
Mesmo só tendo um carro velho para morar na 

primeira semana, saímos de casa para sempre. 
Apesar de não morar mais com meus irmãos, 

não deixei de manter contato com eles, ainda que às 
escondidas. De longe, eu sabia o que estava 
acontecendo com eles. A essa altura, João já era um 
problema de grandes proporções dentro de casa. Sem 
os irmãos mais velhos para segurá-lo durante as crises, 
minha mãe não viu outra saída senão delegar a tarefa 
a pessoas teoricamente mais indicadas para isso: os 
enfermeiros de um sanatório psiquiátrico. 

Antes de continuar a contar minha história, 
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quero explicar por que acho tão importante mostrar 
em detalhes como as coisas vão acontecendo no seio 
familiar. É na família que tudo começa. 

Os problemas e as soluções também. Há 
milhares de famílias pobres, milhares de pessoas 
doentes, e por que umas conseguem grandes 
conquistas e outras definham em problemas ainda 
maiores? 

Por que há jovens que estudam com vontade e 
aprendem logo cedo uma profissão enquanto há 
outros que preferem o caminho do crime? Por que há 
pessoas com deficiência que se sustentam e são felizes 
e outros que só sabem reclamar e pedir ajuda? Os 
motivos para um e outro destino são muitos, mas 
certamente a família é responsável por vários deles, 
pois ela é a base do convívio social. É dos pais e dos 
irmãos que todo indivíduo recebe as primeiras e mais 
importantes demonstrações de afeto, é entre eles que 
são estabelecidas as primeiras regras de conduta, são 
eles que fornecem os primeiros e mais duradouros 
modelos de comportamento e pensamento. A família 
exerce um papel determinante na formação de uma 
pessoa. E é nessa medida que a família de uma pessoa 
com deficiência tem um papel incontestável como 
agente de transformação da realidade social. 

É importante que a família da pessoa com 
deficiência entenda o problema, para poder ajudá-la. 
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Quem melhor pode explicar a deficiência são os 
profissionais de saúde especializados. 

Amigos são muito importantes na hora de dar 
apoio, consolar, oferecer um abraço confortador, mas, 
antes de decidir como cuidar de uma pessoa com 
deficiência, é imprescindível consultar uma equipe 
profissional que conheça profundamente o assunto. 
No caso da minha família, tivemos a ajuda de 
vizinhos muito dispostos. Jamais esquecerei dona 
Elza, dona Joaninha, dona Janda, seu Florindo, 
Cremilda e José, seu Martins, Iza, Geraldo, padre 
Belizário, tio Armelindo, que era cego e me deu aulas 
de violão, dentre outros. 

Essas pessoas podiam ajudar com o que tinham 
para oferecer, que era amor e solidariedade, e isso é 
precioso. Mas faltava uma ajuda mais específica, de 
alguém que soubesse o motivo de todo aquele 
sofrimento e nos dissesse o que precisava ser feito para 
nos aliviar. 

Ainda hoje, grande parte das pessoas com 
deficiência neste país não tem diagnóstico preciso. 

Isso significa que não se sabe o que fazer com 
elas: se é necessário algum tipo de tratamento ou 
terapia, se convém encaminhá-las a alguma 
instituição especializada, se basta um programa de 
reabilitação para que elas possam conquistar sua 
independência ou se nada as impede de viver 
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normalmente. Entender a deficiência é o primeiro 
passo sensato que a família deve dar para não perder 
o equilíbrio. Informação é fundamental. Informação 
completa. Porque nossa pobre cultura avessa à 
diversidade nos enche de minhocas na cabeça e limita 
nosso pensamento. As famílias atendidas na AVAPE 
em geral se apresentam às primeiras consultas com 
uma série de dúvidas, resistindo às informações novas 
que os profissionais oferecem. 

Cabe a esses profissionais trabalhar com as 
inúmeras objeções lançadas pela família no sentido de 
mostrar que a vida com deficiência pode ser vivida 
com muita felicidade. Muita gente toma decisões sem 
se informar antes. Com informação completa, a 
mente fica livre de medos infundados e abre espaço 
para uma ação inteligente. Sem o diagnóstico 
preciso, nossa mente fica poluída com bichos-de- 
sete-cabeças. Então, assim que os pais do bebê 
percebem que ele possui alguma deficiência, ele deve 
ser levado a um profissional que esclareça exatamente 
qual é o problema, qual foi a causa da deficiência e 
qual é o tratamento indicado. 

Uma boa conversa com a equipe interdisciplinar 
ajuda a entender uma série de coisas e aumenta muito 
as chances de o bicho-de-sete- cabeças ser reduzido a 
um pequeno micróbio. O que 
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falta, na maior parte das famílias, para não dizer em 
todo o planeta, é ver a diversidade humana com mais 
naturalidade. O ser humano custa a entender que 
existem pessoas com diferenças, altas, magras, 
gordas, loiras, morenas, mais ou menos espertas, que 
nascem sem um rim, ou com problema de coração, 
ou com problema físico ou mental, e que nada disso 
as faz menos gente, nem as impede de ser felizes. Eu 
coleciono histórias de pessoas que, quando 
conseguiram enxergar além da deficiência do filho e 
entenderam que a deficiência não era maior que o 
filho, modificaram seu nível de percepção da 
realidade. É uma questão de apurar o olhar. Olhar 
para a deficiência e cuidar dela, sim, mas sem 
confundi-la com a pessoa. Saber que quem está em 
uma cadeira de rodas, quem fala com as mãos, quem 
vê com uma bengala, quem não entende tudo que os 
outros dizem é antes de tudo uma pessoa, com uma 
série de necessidades totalmente independentes da 
deficiência. Por exemplo, como amar e ser amada. 

A família da pessoa com deficiência não pode se 
comportar como se estivesse no século passado. A 
AVAPE tem justamente o papel de introduzi-las em 
uma viagem ao conhecimento da realidade das 
deficiências e orientá-las na tomada de um novo 
posicionamento diante dos problemas do filho, do 
irmão ou do parente, de modo que ele viva como 
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merece. O primeiro passo no sentido da reabilitação 
quem dá são os pais. A família só será capaz de ajudar 
de verdade o filho com deficiência a partir do 
momento em que se decidir aprender a dar mais valor 
às capacidades dele. A AVAPE é uma grande aliada 
dessa família, na medida em que o principal objetivo 
dos nossos profissionais é descobrir em que áreas cada 
assistido mais pode se desenvolver, e quais os recursos 
que podem ser reunidos para isto acontecer. 

Nós rebatemos objeções o tempo todo. As 
famílias em geral são muito descrentes das eficiências 
dos próprios filhos. Acham que são uns coitados. 
Quantas mães e pais já não quiseram desistir do 
tratamento de um filho por duvidar que ele poderia 
se desenvolver, e depois ficaram boquiabertos ao 
confirmar os avanços de tantos casos que abraçamos? 
Os próprios indivíduos com deficiência com 
freqüência se agarram a essa descrença nociva e 
desanimam diante das primeiras dificuldades. Essa 
tendência à descrença é uma questão cultural. 
Esqueçam os paradigmas ultrapassados. Esqueçam o 
que diziam os médicos de formação restrita que 
condenavam as pessoas então chamadas de 
“defeituosas” à eterna dependência de um tratamento 
assistencialista que esquecia o potencial que elas 
tinham para uma vida com mais autonomia. Esse 
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pensamento não serve mais, atrapalha quem quer 
evoluir. 

Quem aceita a mudança na forma de pensar e 
enxergar o próprio filho transforma positivamente 
não só a vida dele, mas a própria. Muitas histórias de 
vida já mudaram a partir do que fazemos na AVAPE. 
É isso que faz a diferença. 

 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 

 

Eu acredito que sempre tive uma certa 
tendência ao altruísmo. Não que eu procure aplausos 
por grandes feitos, mas simplesmente enxergo as 
adversidades como problemas que eu posso ajudar a 
resolver, não como pedras que tenho de tirar do meu 
caminho. Eu me sentiria um covarde se recuasse 
diante de desafios que eu sei que posso encarar. Eu 
nunca baixei a cabeça para as dificuldades. Foi assim 
na minha infância pobre, foi assim com meu irmão 
com deficiência, foi assim com tudo que eu fiz até 
hoje. Quando eu me dei conta do distúrbio do João, 
senti que eu tinha de fazer alguma coisa. Meu pai já 
havia me pedido, antes de morrer, que ficasse sempre 
do lado dele, e vendo minha mãe com dificuldades 
em lidar com ele eu percebi que uma grande 
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responsabilidade estava vindo para minhas mãos. 
Meu irmão foi internado aos 17 anos em um 

manicômio, que era, na verdade, um depósito de 
gente - sem critérios científicos para a internação. 

Sanatório, 30 anos atrás, era uma realidade 
dramática. Naquela época não eram conhecidos os 
absurdos cometidos pelos manicômios da forma 
como essa realidade começou a ser revelada há apenas 
alguns anos. As famílias não conheciam o que 
acontecia de verdade lá dentro. Minha mãe não sabia 
como seria o “tratamento” quando o internou. Hoje 
a gente sabe o que é um tratamento e o que é um 
depósito. Naquela época, não. Quando fui visitar o 
João num sanatório no bairro das Perdizes, São Paulo, 
ele estava todo sujo, não me reconheceu, babava. 
Parecia outra pessoa. Percebi que as crises dele 
estavam sendo controladas à base de confinamento e 
tranqüilizantes, que são na verdade uma camisa-de-
força química. Eu quis tirá-lo de lá imediatamente. 
João não estava obtendo melhoras com aquele 
tratamento. Minha vontade era me tornar o 
responsável legal por meu irmão, deixando minha 
mãe de fora. Mas quem era eu? Um moleque de 19 
anos revoltado com a mãe, que se acreditava mais 
sensato que ela. Eu estava fora de casa, minhas irmãs 
haviam sido tiradas da escola, e eu começava a me 
preocupar com o futuro da minha família. Mas 
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como culpar minha mãe, filha de índios, sem estudo, 
por não conseguir cuidar do João, aquele rapaz 
descontrolado que parecia ter a força de dez homens 
juntos? Minha mente se encheu de conflitos. Ela era 
uma mulher capaz de muita coisa. Ela capinava 
terreno de 2.000 m2, trabalhava em casa e trabalhava 
para fora fazendo serviços de costura. Fez muito para 
garantir a sobrevivência da nossa família. Como eu 
poderia, depois de toda essa dedicação, tirar a 
responsabilidade dela sobre um filho? Não seria fácil 
enfrentar uma situação como aquela. É aquela 
conhecida ameaça: se correr o bicho pega, se ficar o 
bicho come. De um lado, o João nas mãos de uma 
mãe que já não sabia ajudá-lo apropriadamente. De 
outro, eu contestando minha mãe e querendo trazer 
o João comigo sem ter sequer uma casa equipada, 
nem tempo sobrando nem uma fonte de renda 
suficiente para o que eu pretendia fazer. Eu me 
cobrava uma atitude adulta, ao mesmo tempo em que 
me segurava para não desmontar pela pressão 
emocional. Profundamente angustiado e muito 
ansioso por resolver logo esse dilema, procurei o 
Fórum para ver que chances eu tinha de ganhar 
autoridade sobre o João. Havia uma maneira de fazer 
isso, que dependia de uma decisão judicial. Eu nunca 
tinha falado com um juiz antes, não sabia o que 
esperar. 
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Só o que eu sabia era que meu irmão merecia ser 
tratado como gente. 

Eu enfrentaria o juiz e enfrentaria mais uma vez 
minha mãe. Diante do homem sério, eu 
praticamente desautorizei minha mãe. Tive de dizer 
que ela era incapaz e que eu era a pessoa mais 
adequada para cuidar do João, mesmo aos 19 anos. 
Não foi fácil convencer o juiz. O processo levou anos. 
E enquanto isso eu pensava no que faria quando 
ganhasse a causa. Até que saiu a sentença: ganhei. 
Saiu a curatela do João no meu nome. A partir 
daquele dia, o João estaria sob minha 
responsabilidade. Qualquer coisa que acontecesse a 
ele caberia a mim administrar. Se ele se machucasse, 
eu teria de correr para socorrê-lo. Se ele machucasse 
alguém, eu responderia pelas conseqüências. Se ele 
precisasse ser internado, eu arcaria com os custos. 
Mas não era nada disso que eu esperava. Eu não 
pretendia mantê-lo dentro de casa esperando que algo 
desse errado, para só então tomar providências. 
Minha intenção não era tirar o João do manicômio 
para deixar que ele tivesse suas crises longe dos 
médicos. 

O que eu tinha em mente era um destino 
diferente para meu irmão. Diferente de tudo que eu 
já tinha visto. Se eu fiz o que fiz foi porque acreditava 
piamente na existência de uma alternativa para o 
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caso dele, e não sossegaria enquanto não a 
descobrisse. Eu sabia que aquela decisão estava 
mudando minha vida para sempre. Eu já não era mais 
o filho revoltado. Eu me transformava talvez no maior 
aliado que um irmão com deficiência poderia ter. 
Mas, mesmo desconfiando que teria muito trabalho 
pela frente, acho que não sabia da missa a metade. 

Tirei o João do Capburgo, sanatório para o qual 
ele havia sido transferido, e o levei para a minha casa. 
Estávamos morando sozinhos em um barraco no 
meio do mato, que eu mesmo construí. Eu e o João. 
Também cavamos três lagos artificiais no terreno. 
Mas nem banheiro o casebre tinha, porque o dinheiro 
que eu tinha para os tijolos e o cimento não foi 
suficiente para mais um cômodo. Definitivamente 
não era o melhor lugar para o João ficar. Não seria de 
uma hora para outra que minha grande meta seria 
alcançada. Eu tinha de trabalhar fora e não havia 
quem tomasse conta dele em momentos de crise. 
Perdi a conta de quantas vezes cheguei em casa e 
encontrei tudo destruído e o João machucado. Ele 
negava, mas várias vezes tentou suicídio. Dizia que 
era acidente. Uma vez ele partiu a cabeça em duas! 

Foi grave mesmo. Ele ficou no hospital, 
moribundo, por vários dias. Eu fiquei desesperado e 
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fiz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Eu 
andei por cinco dias e cinco noites até a Basílica, e 
João se salvou. 

Foram muitos os momentos de sufoco. Eu 
trancava as portas e janelas, com ele dentro da casa, e 
acabei me rendendo também aos remédios, que se 
tornaram cada vez mais necessários. 

Mas minha idéia não era deixá-lo em casa para 
sempre. Eu sabia que ele precisava de assistência 
especializada. Só não sabia ainda qual era a melhor 
assistência para o caso dele. E era isso que eu tinha de 
desvendar. 

Comecei a visitar hospitais e a procurar 
instituições, escolas. Naquela época não existia 
instituição para tratamento de pessoa com deficiência 
e distúrbio psiquiátrico que não fosse hospital 
psiquiátrico. Nenhuma. Nem filho de rico tinha. 

Até os 22 anos, meu irmão ficou internado em 
instituições que eu consegui arrumar. Tinham um 
pouco mais de recursos do que o Capburgo, mas 
ainda eram hospitais psiquiátricos. Até para o Juqueri 
ele foi, pois este era o tipo de hospital que o aceitava 
(quem não lembra das reportagens de denúncia sobre 
os maus-tratos aos pacientes do Juqueri alguns anos 
atrás?). Essas internações eram pagas, e eu gastava 
com o João mais da metade do 
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pouco dinheiro que eu ganhava. 
De irmão, passei a pai. Assumi a curatela do 

João e pouco depois comecei a trazer meus outros 
irmãos, um a um, para perto de mim e para longe de 
minha mãe, que desde que eu saíra de casa mal me 
via e os proibia de falar comigo. 

Eu parecia estar ficando louco também. Talvez 
estivesse mesmo. Quem poderá dizer que o que eu fiz 
era normal? Eu já não posso garantir que um jovem 
que troca o cultivo de sua individualidade pelo papel 
de tutor de seus irmãos mais novos, sendo um deles 
um rapaz com deficiência e doença mental com crises 
agressivas, está em plenas condições de saúde mental. 
Mas a vontade maior de ajudar a família me tomou e 
eu segui sem olhar para trás. Acolhi as crianças em 
casa, coloquei minhas irmãs de volta na escola e fazia 
reuniões semanais para checar como iam as notas e a 
vida de cada um. Minha mãe ficou lá sozinha com 
seu novo companheiro. E o João sofria pela falta da 
mãe. Sentia muito a falta dela, mas não podia visitá-
la, pois era rejeitado pelo padrasto, o novo homem da 
casa. Ele sofria como uma criança, pois a condição 
emocional dele era de uma criança de uns oito anos 
de idade. Quando ele tinha crises e era internado, 
acontecia de algum profissional sugerir que o 
sentimento de rejeição podia ser a verdadeira causa 
do descontrole. O João 
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era um menino fisicamente desenvolvido, mas 
emocionalmente estagnado numa infância sofrida, 
com um arquivo psicológico que incluía baixa auto- 
estima no ambiente escolar, distanciamento dos 
amigos de sua idade, perda do pai, maus-tratos em 
sanatórios, sensação de perda do amor materno e uso 
freqüente de medicamentos fortes com efeitos 
colaterais danosos. Quem não sucumbiria? 

Talvez pelo custo do tratamento, era muito 
difícil achar quem aceitasse o João. Porque para cuidar 
de pessoas com distúrbio mental associado a uma 
deficiência é necessária uma estrutura maior, com 
mais recursos, mais médicos, psicólogos, atendentes. 
É muito mais difícil lidar com um “louco”, como se 
diz, do que de um ser humano com deficiência 
mental. Todos gostam de cuidar da pessoa com 
deficiência mental quando ela é pequenininha. A 
maioria das entidades aceita apenas crianças. Quando 
ficam adultas, ninguém quer cuidar. Claro, ela baba, 
ela grita, ela morde, é violenta. Quando tem uma 
deficiência e é pequenininha, todo mundo quer 
beijar. Quando cresce, fica barbudo, as pessoas se 
afastam. E o João, com quinze anos, já era forte, 
precisava de cinco ou seis pessoas para contê-lo. 
Ninguém queria cuidar dele. Nem o Estado, claro, 
pois este não prioriza o investimento de dinheiro 
público nesse segmento da população. 
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Ainda assim, muita gente me ajudou. Há 
pessoas especiais que realmente abriram os braços 
para o João, mesmo sem muitos recursos para 
administrar as crises dele. Três delas são Maria Lígia 
César Xavier, orientadora pedagógica, Lucy Kátia 
Napoleão e Nanci Carolina Sargenti, assistentes 
sociais que acolheram meu irmão na Oficina 
Abrigada da Prefeitura de São Bernardo do Campo, 
mesmo não sendo ali o lugar indicado para ele ficar, 
porque eles não estavam focados em distúrbios 
psiquiátricos. Elas entenderam minha dificuldade e 
aceitaram cuidar dele até que eu encontrasse uma 
opção mais adequada. Depois, até algumas mães de 
jovens matriculados na oficina passaram a dar 
assistência ao João e até a mim. Elas estavam tão 
envolvidas com nosso caso que chegaram a ir até 
minha casa quando fiquei doente para preparar uma 
refeição. Elas se doaram até demais. O João dava 
trabalho, coitadas. 

E naquela época ninguém sabia direito o que 
fazer, isso tudo era muito desconhecido. Ainda havia 
muito que ser estudado. Essas profissionais inclusive, 
mais tarde, passaram a atender mais casos 
psiquiátricos e buscaram se aprofundar no assunto. 

À medida que eu trombava com novas 
dificuldades, crescia o desafio que eu me propunha a 
enfrentar. Desistir, jamais. Ao contrário. A cada 
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ineficiência que eu identificava no sistema de saúde, 
eu acrescentava às minhas metas um novo projeto. 

As recusas que eu recebi, as objeções que eu 
ouvi, as informações que não souberam me dar, a 
ajuda que me negaram, tudo foi se transformando 
pouco a pouco no meu projeto de vida. 

Lá estava eu querendo carregar o mundo nas 
costas. Eu já havia experimentado atribuições 
precoces antes; esta não foi a primeira. Por exemplo, 
aos sete anos, quando minha mãe ficou doente de 
tuberculose e precisou ficar de cama, era eu quem 
cozinhava para a família. Certas coisas é a gente que 
tem de fazer, mais cedo ou mais tarde. Mas em nome 
dessa minha opção de assumir a “paternidade” dos 
meus irmãos eu abri mão de muita coisa. Abri mão 
inclusive de uma namorada que estava comigo havia 
seis anos. Eu me vi obrigado a deixá-la para poder me 
dedicar à minha família. Sofri muito. Aos vinte e 
poucos anos, a perda dela pesou demais. Mas, 
olhando para trás do ponto em que estou hoje, tenho 
certeza de que tudo valeu a pena para ambos. Apesar 
de todas as dificuldades que já tive de enfrentar por 
conta daquela decisão, jamais me arrependi. 

Afinal, transformei minha vida em uma luta na 
qual estou sendo vencedor. Esta história tem uma 
continuação muito bonita, de esforço e de união. E a 
vitória é de muita gente, o que me faz continuar com 
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cada vez mais certeza de ter escolhido certo. Junto 
comigo, muitas famílias conseguiram vitórias 
também. Eu trouxe para mim as responsabilidades, 
assumi os desafios um a um e, com muita coragem e 
ousadia, me posicionei como defensor da causa das 
pessoas com deficiência. Na verdade, isto só 
aconteceu porque eu sofri e senti muito intensamente 
a necessidade de mudar a realidade. Quem não sofre 
não precisa mudar nada. Normalmente, quem 
conhece o lado amargo da vida tem mais coragem do 
que os outros para nadar contra a corrente. O que 
aconteceu comigo foi que, por causa do João, nada 
me parecia mais importante do que conseguir que o 
mundo enxergasse pessoas como ele com olhos mais 
atentos. 

Talvez eu não tivesse ido tão longe se, em vez de 
irmão, eu fosse pai de verdade do João. Porque, não 
sendo pai, eu não tive certos medos. 

Nessa trajetória, percebi o quanto é importante 
a participação dos irmãos da pessoa com deficiência 
na qualidade de vida da família. Toda pessoa que tem 
um irmão ou irmã com deficiência deve, desde cedo, 
prestar atenção ao seu papel exclusivo ao lado desse 
ente especial. Não posso deixar de enfatizar isso. 
Normalmente, os irmãos da pessoa com deficiência 
não se envolvem muito, deixam as providências mais 
por conta dos pais, ficam um tanto alheios à 
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situação, como se não coubesse a eles essa 
responsabilidade. Mas nós temos um papel que é 
nosso, diferente do que é atribuído aos pais, porque 
temos uma relação de confiança e intimidade que só 
um irmão é capaz de criar. Irmão (ou irmã) tem 
aquele jeito peculiar de fazer a gente aprender mais 
sobre a vida e crescer. 

Mãe e pai querem sempre proteger e evitar os 
riscos; os irmãos, principalmente os mais velhos, nos 
provocam, nos irritam de propósito e nos colocam 
em situações desafiadoras em que somos impelidos a 
reagir para sair por cima. Sem contar que, seguindo- 
se a ordem natural da vida, os pais irão embora deste 
mundo antes, deixando para os irmãos a 
responsabilidade de dar o suporte que eles davam. 
Mais cedo ou mais tarde, o irmão é quem vai cuidar 
dessa pessoa que ele talvez não conheça direito, em 
boa parte dos casos. E não conhecer direito a pessoa 
com deficiência, a essa altura, é um problema. 
Imagine como a reabilitação pode ser prejudicada se, 
de repente, uma pessoa despreparada passa a tomar as 
decisões sobre o destino do assistido. É por isso que 
na AVAPE nós insistimos em dizer a todos os 
familiares que nos procuram que é necessário 
envolver ao máximo não só os irmãos, mas também 
tios, avós, primos e vizinhos no processo de 
reabilitação. 
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Na AVAPE, não adotamos a postura 
paternalista de dar tudo pronto, ajudar em tudo, 
tratar o assistido como um coitado incapaz que não 
pode fazer nada sozinho. O paternalismo só incentiva 
a eterna dependência. Quem não tem – seja um dedo, 
uma perna, dinheiro, casa ou trabalho 
– deve ser ensinado a utilizar os recursos que tem, não 
ganhar de bandeja o que acha que precisa ter. Já diz 
o ditado: quem não tem cão caça com gato. 

 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 

 

Passei maus bocados na tentativa de ajudar o 
João. Foi realmente muito doloroso vivenciar dia 
após dia a doença do meu irmão. 

Eu trabalhava para sustentar a família, já sob 
minha tutela, e não conseguia estar sempre ao lado 
dele tomando os cuidados necessários. Ele precisava 
de mim além do que eu tinha condição de oferecer, e 
me parecia cada vez mais difícil resolver a situação. 
Diante dele, eu tinha de ser forte, mostrar confiança, 
ajudá-lo a suportar o efeito das crises, dos remédios e 
do sofrimento pelas perdas afetivas que ele 
acumulava desde a morte do pai. Mas quando saía de 
casa, eu vivia chorando pelos cantos e sobre o ombro 
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de pessoas amigas. Fazia papel de pai numa idade em 
que ainda precisava de um e tinha em minhas mãos 
um desafio que eu não sabia se algum dia conseguiria 
vencer. É duro admitir, mas uma pessoa na condição 
em que eu estava chega a pensar no pior. Eu confesso 
que passaram pela minha cabeça pensamentos 
terríveis, tal era o meu desespero. 

Nunca tive coragem, e acho que jamais teria, 
mas cheguei a pensar que talvez a morte fosse a 
melhor saída. 

Quando consegui colocar o João em entidades 
assistenciais onde ele seria realmente tratado, dentre 
as quais a APAE e o Angaiá Camphill, eu também fui 
atendido por profissionais especializados, como a 
Claudia Bay Muller, que hoje está na APAE de 
Campos do Jordão. E foi aí que descobri que estava 
ficando doente e também precisava de ajuda. Eu e 
todas as famílias de pessoas com problemas como os 
do João. 

Vi que, em muitos casos, quem cuida de uma 
pessoa com deficiência acentuada acaba adoecendo. 
Quanto mais próxima, mais doente. 
Psicologicamente doente. Como cuidar de um 
“louco” sem ficar um pouco louco também? É 
comum caírem em vício, trabalho excessivo, fumo, 
bebida. Há os que oram, os que superprotegem, os 
que escondem, os que abandonam a pessoa com 
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deficiência. Poucos são os casos em que as famílias de 
pessoas com deficiência são equilibradas. É comum a 
família esconder o filho com deficiência com medo 
da reação da sociedade, afinal o preconceito é enorme 
e generalizado. 

Trancam a pessoa em um quartinho e a 
escondem de todo mundo, dos vizinhos, da 
comunidade. 

Em alguns casos, quando nasce uma criança 
com deficiência, ela nem sequer é registrada. Para o 
resto do mundo, é como se nem existisse. 

O trabalho dos profissionais atuantes na 
reabilitação clínica é imprescindível porque nos ajuda 
a racionalizar os problemas. Quando a realidade é 
frustrante, nós sofremos e tomamos atitudes 
impensadas. Ou a gente parte para a ação – deixa a 
raiva tomar conta e grita, ameaça bater, dá murro na 
mesa, bate a porta, joga coisas contra a parede – ou se 
entrega à emoção e só chora, sem forças para sair do 
lugar. Mas o que a gente deveria fazer quando sofre é 
usar a razão. E como se usa a ação quando mal se 
consegue enxergar um palmo diante do nariz? 
Pedindo ajuda a quem entende o problema melhor 
que a gente. 

Ainda que acredite que é desnecessário fazer 
qualquer tipo de terapia, toda a família da pessoa com 
deficiência deve procurar orientação. 
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A entidade assistencial que eu presido hoje 
realiza um trabalho excepcional de apoio à família da 
pessoa com deficiência. Todas as dificuldades pelas 
quais eu, minha mãe e meus irmãos passamos são 
bastante comuns e bem conhecidas dos profissionais 
que atuam hoje de forma bem diversa daquela que 
presenciei em tantos hospitais. 

Hoje existem procedimentos desenvolvidos por 
equipes multi e interdisciplinares que ajudam as 
milhares de famílias assistidas pela entidade a 
enfrentar seus problemas com mais tranqüilidade e 
mais acertos, de forma mais pró-ativa e menos reativa. 
Após mais de duas décadas de trabalho e pesquisa 
aplicada, sei que algumas famílias já conseguem 
respirar mais tranqüilas. Eu me orgulho de fazer parte 
de uma história de transformação, em que muita 
gente descrente passou a enxergar o imenso potencial 
e a grande capacidade de realização desses 24,5 
milhões de brasileiros que possuem alguma 
deficiência. A família está no começo de tudo e é a 
partir dela que a realidade começa a mudar. 

Um grande passo foi dado recentemente em 
direção ao atendimento adequado à família, e nisso o 
governo federal atual tem seu mérito, pois por muito 
tempo as entidades pressionavam os governos 
anteriores, sem tanto sucesso. O colegiado do CNAS 
- Conselho Nacional de assistência Social -  aprovou 
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em setembro de 2004 a Política Nacional de 
Assistência Social. Como membro desse órgão, 
representando a FEBIEX - Federação Brasileira das 
Instituições de Excepcionais, da Integração Social e 
da Defesa da Cidadania - pude contribuir com muitas 
propostas em sua formatação. 

No bojo dessa política está contemplada a 
criação do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). Esse sistema promoverá uma revolução na 
Assistência Social. Isso ocorrerá por meio de alguns 
eixos: matricialidade sociofamiliar (o foco da política 
não é mais o indivíduo, mas sim a família), 
descentralização político-administrativa e 
territorialização (ter isso de forma abrangente por 
todo o Brasil), financiamentos (definição de quem 
financiará a implementação do Sistema), 
estabelecimento de novas bases para a relação entre 
Estado e Sociedade Civil, controle social (controle do 
gasto do dinheiro público e avaliação da efetividade 
das políticas públicas), política de recursos humanos, 
participação de usuários (dar voz àqueles que 
recebem o atendimento) e informação, 
monitoramento e avaliação. 

Isso vai mudar muita coisa neste País. Como 
presidente da FEBIEX, fui eleito membro do CNAS, 
cargo de suma importância que ocupo com muita 
dedicação e orgulho. O CNAS é um órgão 
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deliberativo, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento e Combate à Fome, composto por 
representantes da sociedade civil e representantes de 
nove ministérios do governo federal. 

Eu estou lá para ver essa realidade mudar. Já era 
tempo de a família receber maior atenção. 
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CAPÍTULO II 

 
 

A história da AVAPE: 
Foco nas eficiências 

 
 
 
 
 

os últimos 25 anos, vi este país mudar. A 
partir da fundação da AVAPE, criada por um 

grupo de pessoas com um elevado grau de 
sensibilidade, pais e amigos de deficientes, uma série 
de conquistas foi possível no campo da inclusão social 
das pessoas com deficiência. Começamos nosso 
trabalho modestamente, em uma sala dentro de uma 
grande empresa multinacional, Volkswagen, e nos 
tornamos uma organização-modelo, prestes a se 
multiplicar por todo o território brasileiro. Só em 
2004, realizamos mais de 2 milhões de 
atendimentos, com foco na população carente. 
Destes, 90% foram gratuitos. 

O projeto de instituição assistencial elaborado 
há 30 anos, em um contexto econômico e cultural já 
defasado, hoje é aceito e reconhecido como o mais 
adequado para a reabilitação clínica e profissional das 
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pessoas com deficiência à margem da sociedade. 
Antes, nossas idéias não eram facilmente 

aceitas. Ao contrário, a visão conservadora 
predominante em todos os setores (famílias, governo, 
empresas e organizações do terceiro setor) não abria 
espaço para um projeto que batia de frente com os 
paradigmas vigentes. Para a cultura da época, éramos 
uma legião de loucos inconseqüentes. 

A primeira reunião da AVAPE aconteceu em 
uma sala que a Volkswagen nos cedeu, dentro da 
fábrica. Nós começamos devagar, arrecadando 
doações em dinheiro entre os colegas para bancar os 
tratamentos médicos de nossos filhos, como toda 
instituição filantrópica faz um dia. 

Com o tempo, a AVAPE se expandiu para fora 
da Volkswagen, abriu-se para a região do grande 
ABC, depois estendeu sua atuação para a capital do 
estado de São Paulo e para o Vale do Paraíba, 
conquistou prêmios, tornou-se referência entre as 
entidades filantrópicas e passou a levar sua 
experiência para entidades de todos os cantos do país. 
Estamos nos espalhando com um modelo de 
interferência na realidade das pessoas com deficiência 
que começou no atendimento clínico 
interdisciplinar, simultâneo ao paciente e à família, e 
já chegou à inclusão dessas pessoas nas mais variadas 
atividades profissionais, a partir da sensibilização da 
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classe empresarial para a diversidade no mercado de 
trabalho, passando pelo aconselhamento de órgãos 
públicos. Em suma, chegamos a um sistema que 
fornece recursos para que as pessoas com deficiência 
possam viver bem o presente e planejar o futuro, 
como todo mundo. 

Quero contar em detalhes essa história para 
mostrar como a AVAPE iniciou uma verdadeira 
metamorfose cultural no país. 

A história da AVAPE começa na minha 
contratação pela Volkswagen. Devo isso a um grande 
amigo, Raul Joaquim da Silva. Ele foi meu mestre por 
quase três anos na oficina de ferramentaria da Cofap, 
no início da década de 70. Ficamos sem nos ver por 
um bom tempo e nos reencontramos ao acaso no 
vagão de um trem. Não sei como ele me reconheceu. 
Eu estava cabeludo, um hippie, e carregava o 
mostruário de bijuterias que eu montava e vendia na 
Praça da República, em São Paulo. 

Hoje, essa história nos faz rir, mas Raul ficou 
chocado ao me ver daquele jeito e quis me tirar 
daquela vida. No dia seguinte, ele me levou ao chefe 
da ferramentaria da Volkswagen, em São Bernardo 
do Campo, onde estava trabalhando. Apesar de ter a 
pouca experiência de um aprendiz, fui contratado. 

Aquilo era praticamente uma cidade. Para quem 
havia sido criado em um casebre, isolado no 
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meio do mato, a fábrica de carros da unidade 
Anchieta era uma imensidão populosa. Eram mais de 
45 mil funcionários e dezenas de setores para 
movimentar um sistema de produção que não pára 
nunca. O bandejão aonde os operários almoçavam era 
o lugar em que podíamos descontrair, dar boas risadas 
e contar particularidades da vida pessoal. A maioria 
era constituída de pais de família, mães, pessoas mais 
velhas, com experiência na fábrica. Eu era apenas um 
moleque, por sinal muito brincalhão e bem-
humorado, mas também tinha uma família para 
sustentar e problemas bem semelhantes aos deles. 

Como sempre, tinha poucas horas de sono. Eu 
trabalhava na fábrica no turno da madrugada e 
durante o dia fazia o curso colegial. Minhas vizinhas 
que ajudavam a tomar conta do João se admiravam 
com meu pique. Mas nem sempre eu agüentava o 
tranco. Toda vez que o problema do João piorava, eu 
era flagrado chorando pelos encarregados do meu 
setor na fábrica – seu Rubens e Toninho. Perdi a conta 
de quantas vezes facilitaram que eu saísse do trabalho 
para cuidar dos assuntos do meu irmão. Houve quase 
uma semana inteira de ausência, bem no começo, 
porque o João havia desaparecido e eu era o único que 
podia procurá-lo. Naquela semana eu precisei mais 
do que nunca da compreensão da empresa. Dentro 
da Volkswagen, conheci muita 
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gente e me envolvi em vários movimentos, inclusive 
como líder sindical, e cheguei até mesmo a ser preso 
pelo governo militar como um dos líderes grevistas 
do Grande ABC. Foi nessa época que conheci o Lula, 
então sindicalista como eu, e, anos depois, eleito 
presidente da República, de quem fui amigo bem 
próximo e, praticamente, vizinho. 

No meio dessa inquietação, descobri que nós, 
trabalhadores, poderíamos nos mobilizar de outra 
forma, em nome de outros objetivos. Encontrei na 

fábrica um grande grupo de funcionários que 
tentavam se organizar em torno de uma necessidade 

comum: eram todos pais de crianças com deficiência. 
De repente, eu não estava mais sozinho. Ao meu 

lado, dentro da mesma empresa, pais e mães de 
centenas de crianças com deficiência procuravam 
soluções para as necessidades especiais de seus filhos, 
como serviços médicos adequados para o caso deles, 
escolas próximas de casa, planos de saúde que 
assumissem as despesas de emergência. Os dramas 
eram tantos e tão complexos que não existia uma 
medida que resolvesse todos de uma vez. 

Os problemas de saúde dos filhos daqueles 
funcionários interferiam na dinâmica familiar com 
conseqüências muito difíceis de administrar. Ainda 
por cima, naquela época se tinha muito pudor para 
falar abertamente do assunto. Eram centenas de 
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famílias – as detectadas inicialmente – tentando 
normalizar sua vida em um contexto social 
totalmente desfavorável a essa normalização. Assim 
como eu, aqueles homens e mulheres tentavam 
encontrar uma maneira de conciliar sua rotina 
profissional com a urgência de melhorar a qualidade 
de vida de seus filhos, em uma época em que boa 
parte dos planos de saúde excluía as deficiências de 
sua cobertura. Era um tremendo desafio: o emprego 
na fábrica lhes exigia disposição e disciplina nos 
horários, enquanto o filho com deficiência em casa 
precisava de cuidados redobrados e de tratamentos 
caros, os quais nem o sistema público nem o plano de 
saúde da Volkswagen cobriam. 

Quem segurava as pontas era uma mulher 
chamada Maria Teresa Sedlmayer Di Santi, assistente 
social interna da Volkswagen. Desde 1977 ela 
coordenava o programa de assistência a excepcionais 
(era esse o termo usado na época) da fábrica e portanto 
já conhecia bem a dinâmica dessas famílias. Ela havia 
dividido os funcionários do programa em grupos por 
tipo de deficiência, com a finalidade de que eles 
trocassem informações e se mobilizassem juntos para 
conseguir aquilo de que precisavam – eu entrei no 
grupo de pais de crianças com deficiência mental. 
Além disso, ela organizava palestras com profissionais 
convidados para esclarecer o que era fonoaudiologia, 
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terapia ocupacional e outras formas de reabilitação, 
que até hoje muita gente não conhece. 

Depois de muitas reuniões regulares, com a 
presença dos cônjuges, no Volkswagen Clube, 
resolvemos que a melhor maneira de nos organizar 
era criar uma associação de funcionários, com nome, 
registrada em cartório, com receita própria e tudo que 
a lei mandava. Dos grupos de pais, elegeram-se 
representantes para compor a comissão que agilizaria 
a criação da associação. Fui o coordenador do grupo 
destinado à organização. 

Desde menino eu já dizia ao meu irmão mais 
velho: “Jorge, eu ainda vou fundar uma das maiores 

entidades assistenciais deste país para cuidar do 
João”. Meu antigo sonho começava a se materializar. 

O processo de regularização da papelada, entre 
pesquisas de estatutos, negociações com a 
Volkswagen do Brasil e da Alemanha e nomeação da 
diretoria, levou um ano e meio (ainda hoje a 
burocracia dificulta a fundação de entidades: são mais 
de cem documentos exigidos). 

Em 25 de junho de 1982, o grupo de 48 pais e 
amigos formado dentro da Volkswagen fundava a 
AVAPE, Associação para Valorização e Promoção de 
Excepcionais. O objetivo, facilitar o encami- 
nhamento dos assistidos a serviços de reabilitação e 
educação, bem como à profissionalização, quando 
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houvesse potencial para tal. A receita, uma 
contribuição voluntária dos funcionários da 
Volkswagen que se identificaram com a causa. A 
diretoria, profissionais da maior competência, cada 
um em sua área de formação: um advogado na 
diretoria jurídica, um economista na diretoria 
financeira, a Maria Teresa na diretoria social. E eu 
representando os pais, como vice-presidente. 

Eu era o único irmão de pessoa com deficiência 
dentro de um grupo de pais e mães. Talvez por isso 
mesmo, por conhecer o problema de um ponto de 
vista diferente, eu tenha assumido a liderança do 
grupo. Eu acredito que as boas estratégias nascem de 
uma grande necessidade. Eu provavelmente não teria 
me tornado um defensor na causa da inclusão da 
pessoa com deficiência se minha vida não tivesse sido 
atingida desde cedo por toda essa tormenta. Foi 
sentindo na pele as dores de quem luta quase sozinho 
por uma causa que tantas pessoas consideram perdida 
que eu enxerguei o que precisava ser feito. 

Meu trabalho para a AVAPE passou a tomar boa 
parte do meu tempo. Quando fui transferido 
temporariamente para a sede da Volkswagen em 
Taubaté, interior de São Paulo, em 1979, o João 
deixou de morar comigo para ficar temporariamente 
internado na Apae daquela cidade, onde tive a 
oportunidade de conhecer a querida Ofélia Araújo, 
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assistente social e pedagoga, que até hoje ajuda a 
cuidar do meu irmão, junto com seu marido 
Raimundo. Lá, ele recebia cuidados humanitários, 
assistência médica e psicológica e participava de 
atividades rurais, que sempre foram a paixão dele. 
Nessa área, aliás, o João se dava muito bem, muito 
melhor que eu. Eu já tinha observado que ele podia 
fazer muita coisa trabalhando na terra. Tantas 
instituições por aí ocupavam o tempo dos internos 
com tarefas repetitivas e excessivamente simples 
como a montagem de caixas, sendo que o João era 
capaz de fazer muito mais. Por aí, eu já ia esboçando 
a instituição que eu queria montar. A AVAPE seria, 
no futuro, uma entidade que saberia aproveitar o 
potencial de cada um de seus assistidos. Nada de mera 
ocupação do tempo. Nada de desperdício de talento. 
Gente com deficiência precisava era de oportunidades 
para aprimorar suas capacidades. 

Até entrar na Volkswagen, eu conhecia o 
problema do João e queria resolver o problema de 
meu irmão, minha vida girava em torno dele. Ao 
integrar o grupo de pais de centenas de crianças que 
originaria a AVAPE, pude ampliar meu campo de 
visão e comecei a pensar a deficiência não como um 
assunto meu, mas como uma questão de toda a 
sociedade: das famílias, das empresas, das entidades 
filantrópicas, do governo. Não era eu que tinha de 
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mudar minha vida para incluir meu irmão na 
sociedade; era todo o contexto social que deveria ser 
transformado para incluir não só meu irmão, mas 
todas as outras pessoas com deficiência. 

A AVAPE nasceu dentro de uma empresa 
privada, em São Bernardo do Campo, no estado de 
São Paulo. Em um universo de várias dezenas de 
milhares de funcionários, milhares de famílias 
tinham uma pessoa com deficiência em casa. Por 
estarmos dentro de uma multinacional bem 
posicionada no mercado, tornamo-nos um problema 
da empresa, e a empresa empenhou-se em nos ajudar. 
Mas o que aconteceu na Volkswagen não reflete o que 
acontece no Brasil, aonde 14,5% da população 
apresenta algum tipo de deficiência ou incapacidade, 
mas apenas uma pequena porção de pessoas 
sensibilizadas acredita que possa dar a elas uma 
atenção diferente. A questão da deficiência no Brasil 
ainda não é encarada como prioridade. A AVAPE está 
contribuindo para uma mudança cultural. O objetivo 
é que os brasileiros percebam que 24,5 milhões de 
pessoas com deficiência vivendo com saúde e 
independência significarão mais desenvolvimento 
humano, social e econômico para o País. 
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Nos primeiros anos de sua existência, de 1982 a 
1985, a AVAPE não tinha uma unidade clínica 
própria. Dentro das instalações da Volkswagen, 
fazíamos apenas a triagem dos casos que 
necessitavam de atendimento especial, 
cadastrávamos e encaminhávamos para a rede 
credenciada da VW para avaliação e atendimento. A 
primeira clínica foi inaugurada em 1985. A princípio 
ela funcionava sob um modelo médico, ou seja, o 
parecer do médico era a regra. Além disso, somente 
pessoas com deficiência física eram atendidas. 

No antigo modelo, pacientes com casos 
semelhantes ao do meu irmão não poderiam ser 
atendidos pela AVAPE. Por isso, muitos casos 
estavam deixando de ser atendidos. Uma unidade 
enorme limitava seu atendimento a apenas 70 
pacientes. 

Nós podíamos fazer muito mais pelas pessoas 
com deficiência. Então, à frente da entidade, propus 
uma mudança de visão no atendimento clínico. Não 
iríamos mais tratar apenas as deficiências físicas. 

Passaríamos a tratar as pessoas de forma 
holística, priorizando o aperfeiçoamento das 
eficiências e a melhoria da qualidade de vida de 
nossos pacientes e seus familiares. Daí nasceu nosso 
diferencial de tratar o paciente em sua totalidade, 
independente da idade e do tipo de deficiência. 
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O ano de 1988 foi um ano de crescimento e 
inovação dentro da AVAPE. Contratamos 
profissionais altamente qualificados, especialistas que 
iriam mudar definitivamente a visão da entidade, 
com um modelo de trabalho em equipe 
interdisciplinar. Sylvia Cury, Eliana Accioly e Márcia 
Pastore eram três de nossos novos trunfos. 

Nesse novo modelo, a equipe se reúne para 
decidir o que é prioritário para o cliente. Estávamos 
interessados em saber como cada paciente 
conquistaria sua condição de cidadão. A partir do 
momento do atendimento clínico, já preparamos essa 
pessoa para a vida em sociedade, para o trabalho. Com 
esse objetivo, abrimos nosso leque de atuação e 
passamos a atender casos graves de deficiências 
múltiplas, que muitas vezes não eram aceitos por 
outras instituições. Para os casos de prognósticos 
muito reservados, que não apresentavam muita 
evolução, estruturamos programas específicos. 

Nessa nova fase também ressaltamos a 
necessidade de a família participar no processo de 
reabilitação do indivíduo. Minha jornada pessoal até 
ali me dava a certeza de que uma estrutura familiar 
mais equilibrada seria de muita importância para a 
evolução dos pacientes. A família passou a ser não 
apenas nossa aliada no tratamento, mas também um 
agente participativo dos processos. A AVAPE passou 

 
 
 

  70 



 

 

COM A CABEÇA E O CORAÇÃO 

 

a oferecer a estrutura de acompanhamento familiar, 
gratuitamente, para que ela acompanhasse todas as 
fases e necessidades do assistido. 

Com os avanços na reabilitação clínica, abriu-se 
a possibilidade de promovermos a continuidade do 
acompanhamento dos assistidos. 

Assim, partimos para o planejamento de novas 
etapas do trabalho interdisciplinar: as unidades de 
convivência, com oficinas de aprendizagem, e a 
reabilitação profissional, voltada para a inclusão 
definitiva no mercado de trabalho. 

Desde então, crescemos muito. Hoje, a AVAPE 
possui unidades de atendimento para reabilitação 
clínica em São Bernardo, em São Paulo e em Taubaté. 
Oferecemos assistência completa, desde a triagem 
inicial dos pacientes até a finalização do tratamento, 
incluindo terapias diversas, avaliação periódica, 
acompanhamento, exames complementares e 
orientação do paciente e do responsável. 
Conseguimos montar uma estrutura e equipes de 
profissionais capazes de tratar todos os tipos de 
deficiência, utilizando metodologias e 
procedimentos indicados para os processos de 
reabilitação. E estamos sempre buscando nos 
aperfeiçoar, descobrir formas mais modernas de 
atendimento, tecnologias mais avançadas, 
diagnósticos mais precisos. Uma das estratégias que 
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criamos para estar sempre à frente nos métodos de 
reabilitação é a Jornada Científica, um encontro que 
promovemos anualmente entre todos os profissionais 
da área clínica da AVAPE, a fim de discutir 
procedimentos, estudar casos, reciclar 
conhecimentos e atualizar técnicas. Recentemente 
começamos a envolver especialistas de outras 
organizações, como o Hospital das Clínicas e a Santa 
Casa de São Paulo – e também de outros países. Em 
2004, tivemos, na sétima edição, nossa primeira 
Jornada Científica Internacional. Essa troca de 
conhecimentos e experiências é fundamental para 
clínicas e hospitais que pretendem realizar atendimento 
de qualidade, sintonizados com nossa época. 

O atendimento que temos hoje funciona 
segundo um modelo padronizado que pode ser 
aplicado a qualquer caso, respeitando-se todas as 
particularidades do paciente. Futuramente, ele 
poderá, quem sabe, ser feito também em sua cidade, 
com a participação de profissionais, voluntários e 
parceiros locais, conforme o projeto de multiplicação 
do modelo AVAPE. 
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Nada aconteceu da noite para o dia. Foi preciso 
que todos os envolvidos compartilhassem da mesma 
visão para implementarmos mudanças que 
começavam na forma de pensar sobre o próprio 
objetivo dentro da entidade. 

A Volkswagen também teve uma participação 
muito importante no nosso projeto. Aqueles eram 
anos áureos para a indústria automobilística; a fábrica 
cercava seus funcionários de benefícios. Com o apoio 
da Volkswagen, que sempre nos cedia espaços, como 
o salão do clube de funcionários, fazíamos festa 
junina, jantar beneficente, noite de Natal e todos os 
eventos possíveis para arrecadar recursos para a 
entidade. Talvez nos dias de hoje não exista uma 
empresa que ofereça tamanho suporte na fundação de 
uma entidade beneficente. Mas nada teria ido tão 
bem se não fosse o empenho das pessoas que queriam 
ver a entidade de pé. 

Sempre tivemos a ajuda inestimável de 
voluntários, mães, pais e parentes dos assistidos, que 
preparavam tudo sem medir esforços. Tanto o grupo 
que encabeçou as ações quanto os que se associaram 
à AVAPE e doaram sua força de vontade para uma 
causa eram seres humanos especiais, dispostos ao que 
viesse para alcançar nossa meta. Foram muitos os 
aliados e eu acho que não poderei citar todos eles 
neste livro. Um dos colegas que abraçou a causa pela 
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simples vontade de ajudar, sem na época sequer ter 
um filho ou parente com deficiência, foi o Toninho, 
meu encarregado na fábrica. Como ele era de teatro, 
nós o convidamos para animar uma festa da AVAPE. 
Assim nasceu o memorável palhaço Beterraba, que 
até hoje aparece em alguns eventos para alegrar as 
crianças. Toninho se envolveu pela pura vontade de 
ajudar e, anos depois, ganhou uma neta com 
deficiência, que também se trata na AVAPE. 

Na área clínica, tínhamos vários parceiros fiéis. 
Por exemplo, o Dr. Jobair Ubiratan, do SESI de Santo 
André, que acabou sendo o primeiro médico 
contratado pela AVAPE, juntamente com a assistente 
social Maria do Carmo Camargo Farah e a psicóloga 
Izabel Aparecida Zaina Romeiro. Eles, entre muitos, 
são seres humanos especiais que fizeram o sucesso da 
AVAPE e estão conosco ainda hoje. Foi essa energia 
que fez nosso sucesso. 

A diferença entre brigar sozinho e chamar uma 
turma para brigar junto é que, no segundo caso, a 
chance de ganhar a briga é incomparavelmente maior. 
E essa diferença a AVAPE conheceu logo cedo. Éramos 
um grupo de pessoas cheias de disposição para brigar 
por uma causa antiga. 

E estávamos realmente dispostos a assumir 
riscos novos. Afinal, a vida sem eles nós já 
conhecíamos e não nos era suficiente. Era preciso 
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experimentar a vida que ganharíamos a partir da 
decisão de comprar essa longa guerra. O que nos deu 
coragem? A união, é claro. Já não estávamos 
sozinhos. Éramos um batalhão ambicioso que 
pretendia se transformar em exército, e para isso 
usávamos várias armas que um único soldado não é 
capaz de fazer funcionar. Nós nos comunicávamos! 
Ficávamos sabendo dos problemas dos membros do 
grupo ou o filho de um que precisava de um exame 
assim ou assado, a filha de outro que precisava de um 
aparelho caro – e trazíamos informações que 
conseguíamos sobre clínicas, profissionais e técnicas 
para o tratamento de nossas crianças. E certamente a 
vontade que tínhamos de resolver esses problemas o 
quanto antes nos levava a descobertas e achados de 
suma importância. 

Foi assim, nos unindo para procurar soluções 
para o grupo – e não mais para um único parente – 
que conquistamos os primeiros tijolos da AVAPE – 
fundamentais para sustentar o grande projeto que 
estávamos construindo. Nós não ficávamos parados. 
Estávamos sempre atrás de formas de aumentar a 
arrecadação, de convênio com profissionais para a 
reabilitação clínica e de parcerias para introduzir os 
assistidos no mercado de trabalho. 

Ficamos sabendo de um imóvel em São 
Bernardo do Campo, construído havia cerca de dois 
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anos, e que ainda estava sem uso. A dona era uma 
senhora que sonhava montar ali uma creche. Ao ouvir 
a proposta da AVAPE, ela se encantou. Depois de 
algumas reuniões, ficamos com o prédio. No final de 
semana, pais e mães das crianças que seriam atendidas 
ali pegaram brochas e latas de tinta para dar ao lugar 
o acabamento que ele merecia. 

Foi aquela nossa primeira unidade. Para lá 
transferimos a sede administrativa, os atendimentos e 
até os jantares beneficentes. 

O segundo imóvel que adquirimos foi uma casa 
quase caindo aos pedaços numa esquina da avenida 
Lino Jardim, em Santo André. Hoje a casa, 
totalmente reformada, é nossa sede administrativa, 
mas na época o prédio estava num estado que nada 
podia ser instalado nele imediatamente, o que tornou 
o preço bastante acessível. 

Já estávamos comemorando a aquisição quando 
uma surpresa superou nossas expectativas. Um 
diretor da Volkswagen na época, de origem alemã, 
chamado Siegfried Eikmeier Benson, nos doou sua 
casa de veraneio, um belo imóvel no bairro Riacho 
Grande, em São Bernardo do Campo. Esse senhor 
não tinha filho com deficiência mas sabia do nosso 
trabalho e, quando pôde, nos ajudou. O motivo dele 
foi triste até. A casa havia sido o cenário de um 
acontecimento trágico na vida dele – a morte da 
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filha, que atendeu o telefone durante uma tempestade 
e foi atingida por um raio. Apesar da tragédia 
familiar, a doação da casa propiciou à AVAPE o 
início de um programa de pré-profissionalização para 
pessoas com deficiência. Foi ali que montamos o 
primeiro centro de convivência com oficinas de 
aprendizado, voltado para o desenvolvimento de 
habilidades básicas para o trabalho. Em homenagem 
à filha do doador da casa, a unidade do Riacho 
Grande foi batizada de Centro de Convivência 
Gudrun Eikmeier Benson. 

Outra prova de que o universo conspirou a 
nosso favor – e de que soubemos aproveitar e gerar 
oportunidades – foi o fechamento de uma das clínicas 
conveniadas com a Volkswagen na Zona Leste de São 
Paulo. A notícia parecia ruim, pois os pacientes 
daquela clínica ficariam sem atendimento, mas logo 
percebemos que os profissionais da clínica também 
ficariam sem pacientes, a não ser que alguém os 
contratasse imediatamente. 

Passamos a enxergar a oportunidade de contar 
com aqueles profissionais e os convidamos para 
trabalhar conosco. Foi aí que começamos a nos 
aperfeiçoar em atendimento clínico de pessoas com 
deficiência e a ampliar esse serviço. Absorvemos a 
mão-de-obra especializada e assumimos o serviço. 

É isso que eu chamo de aproveitar os recursos 
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disponíveis. Uma entidade assistencial tem grandes 
chances de conseguir recursos para cumprir sua 
missão quando comprova, diante da comunidade da 
qual faz parte, a importância de suas ações e, a partir 
dessa empatia, conquista aliados dispostos a 
colaborar, sem que essa colaboração signifique, 
necessariamente, gasto de dinheiro ou um esforço 
maior do que o necessário. 

Os imóveis que utilizamos nas primeiras 
unidades estavam disponíveis e bastou aproveitarmos 
as oportunidades de forma inteligente. Faz parte do 
nosso trabalho convencer pessoas a nos ajudar, mas 
esse convencimento não deve acontecer na base da 
chantagem emocional, como se nos coubesse pedir 
esmolas. É mais inteligente mostrar os resultados que 
essa ajuda poderá gerar. É esse o espírito da AVAPE, 
presente tanto na busca de recursos quanto nas 
conversas com as famílias. Temos a missão de atender 
às necessidades da pessoa com deficiência, qualquer 
que seja o nível de comprometimento, contribuindo 
para o estabelecimento de sua dignidade e exercício 
pleno de sua cidadania e conseqüente transformação 
da concepção social, por meio da autogestão de 
recursos sob enfoque empreendedor. 

O que nós queremos ensinar é que, onde parece 
começar um abismo, na verdade existe um caminho, 
ainda desconhecido, mas muito bonito e gratificante. 
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O ser humano é que enxerga a vida como uma 
seqüência de abismos, como se nela fosse desabar a 
qualquer momento, sem perceber que os desvios 
imprevistos do caminho são exatamente as 
oportunidades de tomar atitudes evolutivas. 

As pessoas precisam ajustar o olhar para 
enxergar longe, para não se desesperar diante da 
primeira dificuldade, para entender a missão que a 
vida lhes deu. E esse ajuste no olhar a gente consegue 
por meio do conhecimento. Não somente o 
intelectual. O conhecimento do que existe dentro de 
nós, nossos tabus, nossos preconceitos, nossas 
expectativas e como nossa concepção de felicidade se 
aplica ou não na realidade das outras pessoas. 

Tenho ao meu lado, dentro da AVAPE, mais um 
grande exemplo dessa quebra de paradigma. 
Hamilton da Ponte Medina, um de nossos 
conselheiros, abraçou a causa como voluntário logo 
no começo da história da entidade, quando ela ainda 
funcionava dentro da Volkswagen. Ele nem tinha 
filho com deficiência nem nada, mas gostava de 
participar de eventos e, como era amigo de vários 
associados e via de perto o que acontecia, resolveu se 
oferecer para o que viesse. Como se não bastasse seu 
papel de voluntário, a vida deu a ele uma nova 
oportunidade, ainda mais desafiadora. 

Alguns anos depois de se associar à AVAPE, a 
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esposa de Hamilton dava à luz uma menina com 
deficiência. No começo, ele quase enlouqueceu. 
Apesar de já conviver com vários pais que tinham 
passado pela mesma situação, Hamilton estava 
perdido. Foi conversar com o doutor Jobair, médico 
da AVAPE, e ouviu que não deveria esconder a filha, 
que tinha de levá-la com ele aos lugares públicos 
aonde as outras crianças iam. E ele resistiu: “Mas a 
sociedade não aceita!”. E o médico veio com a 
pergunta definitiva: “E você, aceita?”. Foi aí que 
Hamilton sentiu o baque. Alguma coisa começou a 
mudar por dentro dele, que foi se dando conta de que 
também tinha suas limitações, e entendeu que as 
limitações da filha eram tão aceitáveis quanto as suas 
próprias. 

Eu chamo acontecimentos como este de 
desafios. Não fosse a existência tão próxima de uma 
pessoa especial na vida do Hamilton, talvez ele jamais 
conseguisse enxergar a vida como ela é. 

Os familiares da pessoa com deficiência 
adquirem um tipo de conhecimento que as outras 
pessoas não têm. E digo mais: quem enfrenta esse 
desafio recebe, automaticamente, uma segunda 
missão: levar esse conhecimento à sua comunidade. 

Quando um cliente ou amigo finalmente 
compreende o que estou dizendo, consegue olhar 
para a realidade da pessoa com deficiência que 
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convive com ele e enxergá-la de uma maneira mais 
humana. Surpreende-se com a descoberta e procura 
transmitir seu entusiasmo para os outros. E é para 
contar a todo mundo mesmo! Senão, nada vai mudar. 
Nosso desafio é multiplicar esse conhecimento, trazer 
o máximo de pessoas para esta visão completa do 
indivíduo com deficiência. É claro: não é fácil. Mas 
que grande conquista na história da humanidade não 
envolveu grandes esforços? 

 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 

 

O modelo de oficina ocupacional que temos 
hoje nas unidades de convivência da AVAPE foi 
influenciado por algumas experiências anteriores 
realizadas em outras entidades e pelo conhecimento 
que adquirimos no exterior, sendo que algumas nós 
procuramos reproduzir e outras utilizamos como 
exemplo do que não deve ser feito. 

Uma experiência que considero elogiável foi a 
Oficina Abrigada do bairro do Santo Inácio, em São 
Bernardo do Campo, que acolheu meu irmão numa 
época em que eu já não aceitava o tipo de assistência 
restrito a medicamentos e tarefas repetitivas. 

A oficina abrigada era uma alternativa para 
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pessoas com deficiência acima dos 14 anos, criada 
pelo Lions Clube em parceria com a prefeitura. 

Os meninos e meninas assistidos passavam um 
período na entidade, executando tarefas repetitivas e 
simples como separar parafusos ou embalar 
mercadorias. Em troca da produção, recebiam um 
pequeno prêmio em dinheiro. Antes do Santo Inácio, 
esses jovens, saídos das classes escolares especiais 
públicas, única forma de ensino disponível para eles 
na época, não teriam chance nas escolas 
profissionalizantes, o que os deixava sem um rumo, 
com grande probabilidade de ficar “encostados” 
dentro de casa sem afazeres. Os responsáveis pelo 
projeto tiveram de “dar um jeito” na papelada, pois 
legalmente a prefeitura não poderia assumir a oficina. 
O jeito foi esta ceder os funcionários e deixar o clube 
como mantenedor. Eles conseguiram, junto às 
indústrias da região, montar na casa oficinas de 
trabalho com peças produzidas nas linhas de 
montagem. Havia realmente uma carência por esse 
tipo de serviço na região. 

Entre os funcionários vindos da prefeitura 
estavam Lucy e Nanci, as duas assistentes sociais, e a 
orientadora pedagógica Maria Lígia, que me 
adotaram junto com o João e que mostraram o 
quanto é importante a assistência à família. 

João freqüentou o Santo Inácio por cinco anos. 
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Durante aquele tempo todo, eu observei como o 
sistema funcionava e mais do que isso, participei 
ativamente de algumas inovações adotadas pela 
entidade, inclusive em alguns processos da produção. 
Na época, eu conversava muito com o Walter Luíz 
Rodrigues, que tinha uma filha matriculada lá, e que 
também trabalhava na Volkswagen. Hoje ele é 
Conselheiro da AVAPE. Nós dois tínhamos 
dificuldades parecidas e ficávamos pensando no que 
mais poderíamos fazer. Ali, nós já vislumbrávamos as 
oficinas que poderíamos montar na AVAPE e como 
iríamos derrubar a descrença que reinava sobre as 
eficiências daqueles jovens. 

Atualmente, o João vive em uma casa 
comunitária em São José dos Campos, no Vale do 
Paraíba, onde faz um trabalho ou outro na terra e 
ajuda em algumas tarefas domésticas. Uma vez por 
semana, vai à Unidade Rural da AVAPE de Taubaté, 
que funciona em regime de semi-internato, para 
participar das atividades ocupacionais. 

Infelizmente, ele continua com sérias 
dificuldades. O bem-estar dele depende de remédios, 
os quais causaram efeitos colaterais definitivos. 

Ele agora tem dificuldade para falar, anda com 
o corpo pendendo para os lados, já não consegue 
manter uma conversa lógica por muito tempo. 

Talvez, se ele tivesse sido atendido por uma 
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entidade como a AVAPE logo quando criança, ele 
estivesse hoje incluído na sociedade, trabalhando, 
com independência, mais feliz. 

Hoje, sei o que precisava ter sido feito pelo João 
anos atrás. Mas já é tarde. Eu penso na quantidade de 
pessoas que poderiam ter sido tratadas e incluídas e 
não foram, por desconhecimento, falta de recursos, 
preconceito, descrença. 

Eu penso nas famílias que continuam tão mal 
instruídas como eram os meus pais há 40 anos e que 
por isso sofrem com os mesmos problemas de sempre. 
O que será das famílias das próximas gerações se não 
fizermos a coisa certa agora? Acho imprescindível e 
urgente que todas as famílias que tenham crianças 
com deficiências busquem serviços de reabilitação e 
que o governo divulgue de forma adequada os 
programas sociais destinados a este público. Não 
quero que a história do João se repita com outras 
famílias no futuro. 

As oficinas ocupacionais dos centros de 
convivência da AVAPE se sustentam no princípio de 
que, ao contrário do que rezam antigos conceitos, a 
pessoa com deficiência é capaz de estudar, trabalhar, 
ganhar dinheiro, casar, ter filhos, ter netos, merecer 
parabéns, realizar o que tem vontade de realizar. 
Nosso desafio junto às famílias e às empresas parceiras 
nesse projeto é convencê-las de que todo 
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cidadão tem direito a um projeto de vida, a um 
destino aprazível, a imprimir seu nome na História, 
ainda que enfrente obstáculos maiores em sua 
caminhada. Todos corremos riscos de fracassar e 
todos temos chances de vencer. 

Ganhamos e perdemos de modo particular, 
cada um com suas vantagens aqui e suas desvantagens 
ali, e a ninguém é garantido vencer sempre. Então, 
quem tem o direito de afirmar que uma pessoa não 
pode chegar lá? Quem garante que aquele que parece 
incapaz não será o grande realizador de sua 
comunidade? 

Tradicionalmente os bebês nascem com um 
futuro previamente escolhido. Não por eles, mas 
pelos pais, avós, religião, governo, cultura local. 
Espera-se que aquele bebê cresça saudável, aprenda as 
coisas consideradas importantes, ingresse em uma 
universidade reconhecida, consiga empregos de 
renome, ganhe um dinheiro honesto e suficiente, 
case-se com uma pessoa à sua altura, tenha filhos 
bonitos, construa um patrimônio invejável, 
envelheça com independência e morra deixando um 
legado honroso para os herdeiros. 

Mas e se ele nascer com uma deficiência mental 
ou visual que o impeça de ler os livros usados na 
escola, o que será dele? 

Não podemos nos esquecer de que a raça 
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humana é imensamente diversificada em seus 
interesses e que as pessoas precisam planejar a vida 
conforme suas preferências e suas potencialidades. 

Não existe um único caminho possível! A exclusão 
existe porque nos esquecemos disso. 

Muitas pessoas ainda tendem a pensar 
preconceituosamente, mesmo sem saber que suas 
crenças são preconceituosas. Acreditam que uma 
pessoa com deficiência mental jamais terá sucesso, já 
que não conseguirá chegar à faculdade e muito menos 
alcançar um cargo de chefia em uma grande empresa. 
Acham que uma pessoa cega não precisa ser 
alfabetizada, já que não poderá ler como a maioria lê; 
não dão atenção a uma pessoa surda só porque ela não 
pode conversar oralmente como quase todo mundo; 
duvidam do talento esportivo de uma pessoa sem 
pernas. Mas essas crenças são equivocadas. Cego é 
quem olha apenas para a deficiência e não presta 
atenção às inúmeras capacidades dessas pessoas. 

Basta assistir à paraolimpíada, uma competição 
internacional só de atletas com deficiência, para ter 
idéia de quanta coisa uma pessoa é capaz de fazer 
mesmo quando falta a ela uma parte do corpo. 

Existe um futuro, um mercado de trabalho 
possível para as pessoas com deficiência, que nós 
estamos batalhando para ampliar. Mesmo as pessoas 
com deficiência mental têm seu nicho de atuação. 
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Mais de 40% dos assistidos da AVAPE têm 
deficiência mental em níveis variados, com diferentes 
limitações e necessidades. Nas oficinas, nós 
trabalhamos com aprendizes capazes de realizar uma 
série de tarefas. Basta treinamento. Nós os 
preparamos para a vida em sociedade e, dependendo 
do seu potencial particular, também para o mercado 
de trabalho. Nos Centros de Convivência, eles 
participam de oficinas ocupacionais como papelaria 
artesanal, restauração de móveis, aderecismo, 
confecção de produtos, entre outras. 

As atividades são meio, não fim. O objetivo das 
oficinas é promover experiências que contribuam 
para seu desenvolvimento motor, intelectual e 
emocional, o que poderá, conforme o caso, 
possibilitar futuramente uma reabilitação 
profissional. Ali, eles se socializam, testam habilidades 
e preferências. E todos são avaliados constantemente, 
segundo um sistema padronizado que inclui atenção 
e concentração, cognição, higiene pessoal, 
comunicação, iniciativa, grau de participação, 
relacionamento social, reação às mudanças e outros 
quesitos. Os aprendizes que conseguem atingir os 
objetivos dos Centros de Convivência são 
posteriormente encaminhados ao programa de 
Reabilitação Profissional, visando sua inserção em 
alternativas de trabalho. 
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O avapeano Lemos nasceu com uma deficiência 
mental leve. Começou a se tratar conosco aos 9 anos, 
progrediu rapidamente e conseguiu emprego na 
AVAPE, casou-se, teve tem um filho e hoje trabalha 
numa grande multinacional. Também se apaixonou 
por basquete e jogou em várias edições das 
paraolimpíadas, o que rendeu a ele várias medalhas e 
pedidos de autógrafos em Sydney, Austrália, sede das 
olimpíadas de 2000. Até que o Lemos conseguiu sem 
grandes dores sua inclusão social. 

Muitos pais de assistidos da AVAPE nos 
procuram porque não sabem mais o que fazer. 
Chegam desiludidos, frustrados, sem saber mais de 
onde tirar esperança, com medo de não conseguir dar 
ao filho com deficiência tudo o que ele precisa. 

Não temos respostas prontas, um modelo para 
todos. Nosso serviço não é distribuição de projetos de 
vida. O que nós fazemos é orientar e oferecer 
instrumentos para que os assistidos conheçam melhor 
a si mesmos, descubram habilidades e possam 
escolher o caminho que irão trilhar. 

O Raul, aquele amigo que me conseguiu o 
emprego na Volkswagen, tem uma sobrinha que 
deixou a família muito aflita uns anos atrás. 

Kelly havia passado por uma intervenção 
neurológica ainda bebê e aos 8 anos ainda mantinha 
um quadro clínico complicado, para desespero da 
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mãe, Olívia. Com a indicação passada pelo irmão, 
Olívia veio de Minas Gerais, onde morava, até a 
unidade clínica de São Bernardo, ansiosa para 
conseguir um tratamento para a filha. Com 
assistência periódica, Kelly hoje se mantém estável. Já 
Olívia conquistou tranqüilidade e, hoje, como 
conselheira da AVAPE, ajuda outras mães a encontrar 
o mesmo sossego. Essa mulher é muito especial. 

Um dos nossos assistidos mais antigos é um 
rapaz chamado Andrade, que veio ainda pequenino 
para a primeira consulta, em 1985, pouco depois da 
inauguração da primeira clínica da AVAPE em São 
Bernardo. O pai dele era funileiro da Volkswagen e 
até então não tinha encontrado tratamento 
adequado para o problema que ele tinha nas pernas. 
Por causa disso, Andrade não andou até os 6 anos de 
idade. Só podia ir de um lugar para outro se alguém 
o carregasse no colo. Isso certamente complicava 
bastante o desenvolvimento dele e também 
preocupava seus pais. Depois da consulta na AVAPE, 
ele passou por cirurgia na perna, fisioterapia, terapia 
com psicóloga, auxílio pedagógico, terapia 
ocupacional e outros serviços. Oito anos de 
tratamento se passaram até que ele fosse 
encaminhado à Unidade Educacional do Riacho 
Grande, onde participou de várias oficinas. Ali, ele 
adquiria habilidades necessárias não apenas para se 
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movimentar, mas também para atuar em ambientes 
diversos com disciplina, organização e autonomia. 
Em 1996, fez seu primeiro estágio como atendente 
telefônico, no nosso Centro de Reabilitação Clínica. 

Com mais esse aprendizado e estágio no 
currículo, no ano seguinte foi admitido pela 
Telefônica como auxiliar administrativo. Hoje ele é 
funcionário da Pirelli. 

O risco que se corre ao não dar essas chances às 
pessoas com deficiência é o de elas viverem com mais 
dificuldades e sofrimento do que poderiam viver, e 
acabarem se sentindo estranhas e deslocadas no 
mundo, com medo de ser diferentes, posicionando- 
se como vítimas. Elas têm o direito de se orgulhar de 
quem são e de se sentir bem sendo diferentes. Se 
pensarmos melhor, lembraremos que todos nós 
parecemos às vezes destoar do resto das pessoas em 
algum aspecto. E isso é perfeitamente normal, não? 

A família de uma criança com deficiência tem 
em suas mãos a imensa responsabilidade de acreditar 
no potencial dessa criança e construir com ela um 
projeto de vida digno de suas necessidades humanas. 
Na AVAPE, incentivamos que os assistidos 
dependam o mínimo possível de ajuda para os 
afazeres cotidianos, como se locomover na cidade, 
fazer a higiene pessoal, vestir-se, usar o telefone, ler, 
escrever, alimentar-se etc. No caso dos jovens com 
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maior grau de dependência, oferecemos programas 
que estejam de acordo com as necessidades e 
interesses deles e que ao mesmo tempo sejam 
adequados ao objetivo de sua inclusão no meio social, 
especialmente entre os jovens da mesma idade como, 
por exemplo, passear no shopping ou ir a uma 
danceteria. Para tanto, a família também é chamada a 
deixar o filho adquirir autonomia, a não fazer tudo 
por ele. Nós até fizemos um acordo com uma 
empresa de ônibus de São Bernardo para que os 
assistidos com deficiência mental da unidade 
educacional pudessem chegar sozinhos ao local sem 
transtornos. Mas faz parte do processo de 
redescoberta das eficiências a resistência de alguns 
familiares. 

É comum ouvirmos alguns pais dizerem que 
têm medo de deixar o filho com deficiência vir 
sozinho até a AVAPE, mesmo quando asseguramos 
que essa independência é fundamental para a 
reabilitação. 

Quando isso acontece, nosso trabalho junto à 
família deve ser muito cuidadoso. Nossos 
profissionais convocam a família para uma conversa e 
explicam os porquês dessas mudanças de 
comportamento, deixando claro que, sem a 
colaboração da família na continuidade do 
tratamento, o desenvolvimento do filho com 
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deficiência poderá não avançar. 
Diariamente lidamos com muitas outras 

questões do comportamento dos assistidos e suas 
famílias. Como muitos deles vêm de uma 
convivência familiar difícil, o trabalho com os 
adolescentes com deficiência mental visa o controle 
das emoções. Então as assistentes propõem trabalhos, 
levam filmes para eles assistirem e discutirem, e os 
levam a questionar o que sentem e como querem lidar 
com tudo isso. A sexualidade também é um tema 
bastante presente, pois é um dos grandes interesses 
desse grupo etário, e são raras as famílias que sabem 
abrir o diálogo sobre o que os filhos têm vontade e 
direito de fazer. A AVAPE reconhece a importância 
do tema na vida da pessoa com deficiência e orienta 
seus assistidos no sentido de fazer as escolhas mais 
saudáveis e benéficas. 

E para que serve tudo isso? Não adiantaria eu 
dizer que oferecemos curso disso, curso daquilo, e que 
damos nota, achando que as atividades têm um fim 
em si mesmas. Temos uma finalidade em cada uma 
delas, que é melhorar a qualidade de vida dos nossos 
assistidos. E é isso que os pais deles querem também. 
Não podemos lhes dar a “cura”. Mas conseguimos 
mostrar a eles que podem ser felizes, que podem ter 
amigos, que merecem reconhecimento pelo que 
fazem bem, e que têm o 
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direito de se esforçar para conquistar muita coisa 
sozinhos. Ainda que alguns deles nunca consigam 
reverter a deficiência, chegarão em casa todos os dias 
cheios de histórias para contar e cansados das 
atividades do dia, igualzinho ao pai dele e a todo 
mundo. Isso é inclusão. Alguns param nas Oficinas 
de Aprendizado, outros chegam à Reabilitação 
Profissional e alcançam a Qualificação Profissional e 
muitos conseguem um emprego no final, como foi o 
caso do Andrade. 

O atendimento ao cliente em unidades de 
convivência também poderá ser feito em sua cidade, 
se as lideranças locais, as entidades, empresas e demais 
interessados se unirem para ampliar a rede AVAPE na 
sua região. 

 
 

Reabilitação baseada na comunidade 
 
 

A AVAPE também atua fora de suas unidades. 
Em 1997, nós reunimos a equipe de atendimento 
clínico da AVAPE e criamos um projeto para 
fomentar a cidadania de pessoas com deficiência em 
favelas próximas a nós. Com o endosso de uma 
estratégia recomendada pela Organização Mundial 
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de Saúde, chamada Reabilitação Baseada na 
Comunidade, nosso Ação Comunitária começou a 
formar grupos de discussão e ação dentro de 
comunidades em risco de São Bernardo do Campo e 
São Paulo, com o objetivo de plantar entre seus 
membros a idéia de que eles são agentes de mudança 
e podem desenvolver autonomia para resolver vários 
de seus problemas, de forma empreendedora, sem 
depender de mudanças externas. 

Eu só não morei em favelas porque, quando era 
criança, não existiam tantas como hoje. Mas vivi 
pobre e de maneira improvisada, tanto quanto um 
favelado. Na infância, meus irmãos e eu andávamos 
descalços, mal tínhamos roupas. Fui calçar um sapato 
e calças compridas já adolescente. Eu cresci, estudei, 
trabalhei e conquistei um padrão de vida melhor, mas 
continuo vendo aquela pobreza cada vez mais 
presente. As favelas se multiplicaram em toda parte e 
concentraram todos os flagelos sociais deste país, 
tornando-se o ícone da deficiência social. Dentro das 
favelas estão todas aquelas estatísticas perturbadoras 
que o governo, ano após ano, não consegue 
amenizar: analfabetismo, baixa escolaridade, 
mortalidade infantil, falta de planejamento familiar, 
alcoolismo, violência doméstica, gravidez na 
adolescência, falta de saneamento básico, ausência 
de pavimentação, 
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moradias precárias e demasiadamente pequenas, risco 
de alagamento ou desmoronamento, doenças 
relacionadas ao meio ambiente, atendimento médico 
despreparado, criminalidade, etc. Agora acrescente a 
realidade das pessoas com deficiência nesse contexto. 
Como elas podem se tratar e viver normalmente em 
meio a todas essas dificuldades extremadas? Não é por 
acaso que a inclusão das pessoas com deficiência é 
especialmente complicada nas favelas. 

Mas as favelas também apresentam uma 
característica que as ajuda: os moradores 
normalmente formam ali uma comunidade. Unidos 
por necessidades comuns, eles podem se organizar e 
assim se fortalecer, buscando juntos alternativas para 
os problemas de todos. Só que geralmente eles não 
sabem disso. No Brasil, a população carente não 
exerce sua cidadania e tende a esperar uma atitude 
paternalista por parte do Estado, que obviamente não 
pode atender a todas as suas reclamações. 

Nós da AVAPE enxergamos a questão da saúde 
nas comunidades carentes como um problema de 
cidadania, não simplesmente de ordem médica. 

Nós entendemos que não adiantaria atender 
essas pessoas no consultório e encaminhá-las a um 
tratamento se elas não fossem capazes de assumir a 
responsabilidade sobre seu estado de saúde, ou seja, 
se não aprendessem a se cuidar, a se prevenir de 
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doenças evitáveis, a transformar seu meio ambiente 
em um local adequado para viver. 

As comunidades se interessam pelo nosso 
programa de reabilitação comunitária porque 
trazemos a elas uma solução fácil de implementar. 

Os recursos necessários para a implementação 
de nosso programa de Reabilitação Baseada na 
Comunidade já estão presentes nas favelas. 

Nós apenas orientamos e ensinamos como fazer 
e oferecemos suporte contínuo para garantir a 
continuidade dos programas. 

A AVAPE já implantou o programa em mais de 
30 comunidades nos municípios de São Bernardo do 
Campo, São Paulo e Taubaté, contando com a 
parceria de voluntários, como por exemplo da 
Pastoral da Criança. Beneficiamos mais de mil 
pessoas por mês. O trabalho acontece assim: nossos 
médicos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes 
sociais, terapeutas ocupacionais e outros especialistas 
visitam periodicamente cada comunidade, com o 
compromisso de ouvir os moradores adultos com 
deficiência, familiares e demais interessados e 
orientá-los com relação a parcerias, acordos e 
negociações que eles podem fazer com outros 
membros da comunidade para suprir as carências de 
que eles se queixam. Lá nós não fazemos 
atendimento. Trocamos sugestões e críticas e eles 
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aprendem a “se virar” mesmo com os parcos recursos 
que possuem. 

O resultado do Ação Comunitária não se mede 
em números, mas se percebe na atitude dos 
participantes, que aos poucos vão enxergando como 
podem agir em prol de sua própria evolução. 

No Montanhão (favela de São Bernardo do 
Campo), por exemplo, um grupo criou o programa 
Em Prol da Vida, que de passo em passo vem 
acumulando conquistas para a qualidade de vida de 
seus beneficiários. Um dos projetos bem-sucedidos 
foi o aluguel de um ônibus para levá-los ao litoral pela 
primeira vez. Para conseguir o dinheiro do ônibus, 
realizaram um bingo. 

É comum, em uma situação como essa, acharem 
que a prefeitura “bem que poderia emprestar o 
ônibus, de graça”. Mas inclusão de fato na cidadania 
significa ter os mesmos direitos e os mesmos deveres 
que todo mundo tem, sem privilégios desnecessários. 

Nossa missão ali é conversar com eles e mostrar 
que faz muito bem ser independente, criar 
alternativas e trocar a postura de vítima por uma 
atitude pró-ativa diante das dificuldades. Quando 
eles descobrem que podem gerar benefícios para si 
mesmos a partir dos recursos e das habilidades que já 
possuem, ganham muito em auto-estima e 
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autoconfiança, inclusive para expressar opiniões e 
vencer obstáculos por meio de argumentação – e não 
de violência. Na hipótese de o posto de saúde local 
não estar equipado para atender as pessoas com 
deficiência adequadamente, ou de faltar profissionais 
especializados, os moradores podem se mobilizar para 
conseguir melhorias, seja por meio de parcerias ou 
mesmo das eleições municipais. Uma vez 
convencidos de seus “poderes”, eles também se 
tornam multiplicadores, difundindo os novos 
conhecimentos e a vontade de agir na comunidade. 

A família de uma pessoa com deficiência, 
especialmente quando não tem acesso a facilidades 
como hospitais e outros serviços de saúde próximos, 
precisa envolver a comunidade, formar um 
movimento, para que cada vez mais interessados, 
juntos, forcem as mudanças necessárias. Um 
ajudando o outro a empreender. 

 
 

A inclusão no mercado de trabalho 
 
 

Quando Galileu Galilei, no século XVII, 
escreveu que a Terra não era o centro do universo, 
quiseram matá-lo. Ele era o único a enxergar a 
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verdade, enquanto os donos do poder insistiam em 
uma crença equivocada que poderia estancar o avanço 
da ciência. Já no século XX, da mesma forma, o 
homem não teria ido à Lua se pelo menos um 
visionário não tivesse ousado dizer, muito antes, que tal 
façanha era possível, mesmo que os outros pensassem 
que a idéia não passaria de ficção científica. 

Há apenas vinte anos, dizer que a contratação 
de pessoas com deficiência (mesmo física) por 
empresas bem-sucedidas lhes traria benefícios soava 
quase tão estranho e ameaçador quanto os escritos de 
Galileu séculos atrás. Felizmente estamos 
conseguindo, com esforço, tirar essa nuvem negra da 
vista dos empresários e mostrar que o mundo pode 
ser bem diferente do que a gente imagina quando se 
aceita mudar o ponto de vista. Evoluir é chegar mais 
perto da verdade. Ou alguém ainda acha que o Sol 
gira em torno da Terra? 

A existência de 24 milhões e meio de brasileiros 
com algum tipo de deficiência deve ser tratada como 
uma questão social do interesse de todos os cidadãos. 
A aceitação da diversidade e a inclusão dos diferentes 
é necessária ao bem estar desses 24 milhões, 
contingente nada desprezível, e também ao bom 
funcionamento do sistema econômico, que hoje 
depende de parcerias empreendedoras e já começa a 
se render aos ditames da responsabilidade social. 
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Uma pergunta inicial: se de cada 7 brasileiros 1 possui 
deficiência, não seria possível haver um funcionário 
com deficiência para cada seis trabalhando nas 
empresas deste país? Onde estão esses 24,5 milhões? 
Será que eles não precisam trabalhar? Precisam. Mas 
muitos estão escondidos em casa, outros estão nas 
ruas pedindo esmola. 

Outros tantos estão circulando normalmente 
nos mesmos lugares aonde todo mundo vai, embora 
nem todos que estão por perto notem. Uma vez 
sabendo desse contingente, o país tem obrigação de 
perceber a existência dos indivíduos com deficiência 
e tomar providências, em forma de políticas públicas, 
iniciativas privadas, projetos sociais, humanismo. 

O mercado de trabalho ainda é o mais estreito 
gargalo da inclusão das pessoas com deficiência. 
Como o sistema de ensino ainda caminha 
lentamente no sentido da inclusão de fato, uma 
minoria delas chega à idade produtiva com 
qualificação. Este é o primeiro obstáculo na hora de 
conseguir uma colocação. O segundo é o preconceito 
dos empregadores, que não acreditam que uma 
pessoa com deficiência tenha competência para 
trabalhar, mesmo quando ela possui os mesmos 
atributos para o cargo que um candidato “normal”. 

No caso da pessoa que não consegue emprego 
“por causa da deficiência”, nós costumamos mostrar 
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que a conquista do reconhecimento é uma via de mão 
dupla. De um lado, ela tem de tomar a iniciativa de 
procurar vagas, oferecer serviço, fazer cursos que a 
tornem capacitada para as ofertas de trabalho 
disponíveis, provarse competente em alguma 
atividade remunerável. 

De outro, ela deve verificar se sua entrada no 
mercado de trabalho será apenas uma conseqüência 
da capacitação ou se depende também das condições 
do empregador. Por exemplo: eu não posso trabalhar 
na sua empresa porque sou cega ou é sua empresa que 
não pode me empregar porque não está capacitada 
para receber pessoas cegas? Afinal, de quem é a 
deficiência, da pessoa ou da empresa? Se for da 
empresa, a pessoa cega do meu exemplo terá a 
oportunidade de provar quem é que está precisando 
de melhor preparo. 

O Programa de Reabilitação Profissional da 
AVAPE procura reduzir esses obstáculos, por meio de 
oficinas, estágios, cursos, treinamento, seleção e 
acompanhamento no primeiro emprego. Fazemos 
também um trabalho inovador junto às empresas que 
inclui suporte técnico, treinamento e parcerias. 
Desde a implantação do programa, em 1996, já 
colocamos cerca de 6.000 pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. Como conseguimos isso? 
Mostrando resultados. 
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Quando a AVAPE decidiu interferir no 
mercado de trabalho, incluindo as pessoas com 
deficiência, nossa intenção era abrir caminhos para 
que elas pudessem cada vez mais desenvolver 
independência. Não queríamos pedir nada. Não era 
para ninguém dar emprego como se dá esmola, em 
atitude assistencialista, por pena. Nós sabíamos, por 
experiência em reabilitação clínica e social, que 
muitas dessas pessoas eram capazes de fazer um ótimo 
trabalho, freqüentemente acima das expectativas e 
que, portanto, elas podiam ser remuneradas e se 
sustentar sozinhas. Conheço gente com deficiência 
mental que apanhou a vida inteira porque era o 
patinho feio da família. De repente, o pai está 
aposentado, a mãe ganha uma miséria como lavadeira 
e ele sustenta a todos com um salário de 800 reais. 
Existem vários casos assim. 

Meu irmão, por exemplo, sempre foi grandão, 
com um corpanzil, forte. Eu via que ele tinha 
capacidade de fazer alguma coisa produtiva, dentro 
das pequenas habilidades dele. Então vi na AVAPE a 
alternativa que faltava para casos como o do João. 
Trabalharíamos as eficiências, fossem quais fossem. 

A proposta de colocação de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho já era intenção da 
AVAPE desde o início, até como uma maneira de 
quebrar paradigmas sobre o potencial delas para a 
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vida em sociedade. Nós sempre acreditamos no 
trabalho como uma forma visível de inclusão, de uma 
condição de igualdade, de um exercício de cidadania, 
que contribuiria para desmistificar a limitação dessas 
pessoas. 

Para a idéia vingar, era necessário trazer os 
empregadores para o nosso ponto de vista, conseguir 
que eles aceitassem olhar para essas pessoas sob outra 
perspectiva, como se enfim conseguissem entender 
que não era o Sol que girava em torno da Terra, que 
o ser humano é capaz de produzir e ser feliz em 
condições bem menos perfeitas do que se imagina. 
No começo, usamos mais a argumentação do que 
exemplos concretos de casos bem-sucedidos, pois 
estávamos plantando as sementes para os sucessos 
futuros. Era a AVAPE enxergando longe e tentando 
abrir os olhos dos empresários para o que estava por 
vir. Diante da movimentação que temos nas relações 
com as empresas, vejo que a estratégia funcionou. 

Hoje, temos mais empresas nos procurando do 
que podemos atender. Ainda existem as resistentes, as 
que relutam em aceitar a nova realidade, mas já está 
provado que essa rejeição se deve a puro 
desconhecimento. Hoje já não é apenas a AVAPE 
quem está dizendo. Quem defende a inclusão 
profissional de pessoas com deficiência são os 
próprios contratantes. Atualmente, a capacidade de 
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trabalho das pessoas com deficiência não é mais uma 
promessa de uma entidade assistencial ansiosa por 
ajudá-las; é fato atestado por quem contratou e 
contabilizou os resultados. O que falta é divulgar cada 
vez mais esses resultados e multiplicar os benefícios, 
até que todos os empresários tenham conhecimento 
das benesses da inclusão e possam promovê-la para o 
bem de seus negócios. 

As primeiras mudanças que os novos 
contratantes de pessoas com deficiência têm 
destacado acontecem no campo da ética. Tenho 
recebido depoimentos e relatórios de empresas 
parceiras que revelam um sentimento mais forte de 
ser cidadão, com maior responsabilidade sobre as 
questões sociais. Uma vez conhecendo melhor as 
dificuldades de quem vive à margem da sociedade 
produtiva, eles passam a se perguntar o que podem 
fazer para ajudar, e procuram envolver toda a empresa 
nessa busca. É importante observar como o interesse 
pela responsabilidade social desencadeia uma série de 
ações positivas dessas pessoas e empresas no sentido da 
participação ética no desenvolvimento da 
comunidade e, muitas vezes, do País. Quando a 
corporação adquire esses novos valores, novos 
resultados passam a ser avaliados. Além dos lucros, do 
crescimento do patrimônio e demais ganhos obtidos 
em um período, o balanço social, a 
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diferenciação positiva da concorrência, a imagem 
favorável junto a pressões de grupos organizados 
(dentro e fora das corporações), o respeito às leis e 
tendências e a  difusão de conceitos para os 
consumidores entram no rol de metas a serem 
atingidas. Assim, tanto quanto hoje o Sistema Solar 
é conhecido em todo o planeta, e ninguém mais 
se sente ameaçado pela posição central do Sol, um 
dia as eficiências das pessoas com deficiência serão 
reconhecidas em todos os lugares. Não será mais 
necessário que uma entidade como a AVAPE se 
esforce para convencer a sociedade de que elas devam 
ser tão cidadãs quanto qualquer outro indivíduo 
livre. Mas até que isso aconteça, até que a pessoa com 
deficiência possa assumir naturalmente postos de 
trabalho, nós precisamos nos impor. Só mostrando o 
trabalho feito, conseguiremos merecer  algum 
respeito. Todos queremos resultados. 

Nossa principal preocupação no processo de 
inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho é não colocá-la em risco, a exemplo do que 
aconteceu com o João quando minha mãe, por 
desconhecimento, arrumou para ele um emprego 
numa indústria de fundição. Nossa meta é incluir o 
trabalhador com deficiência no mercado seguindo 
nossa filosofia de empreendedorismo e 
interdisciplinaridade. Precisamos reunir recursos 
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para que o trabalho signifique uma oportunidade real 
de desenvolvimento das eficiências. Não podemos 
deixar que uma falha no processo seletivo impeça que 
as pessoas chamadas não possam de fato demonstrar 
seu potencial. 

A primeira sugestão da AVAPE, quando 
começamos esse trabalho, foi identificar 
possibilidades de atuação de pessoas com deficiência 
dentro da própria Volkswagen, já que a fábrica já 
vinha nos apoiando e oferecendo recursos desde o 
início. Encontramos. A Volkswagen, tanto quanto 
muitas outras empresas na época, precisava muito de 
serviços de digitação, que é um tipo de trabalho que 
requer simplesmente ensino básico, atenção e rapidez 
nos dedos, e que, portanto, poderia ser perfeitamente 
assumido por pessoas dependentes de cadeiras de 
rodas. A solução foi montar um bureau de 
processamento de dados. 

Estava traçado nosso plano inicial. Nada melhor 
e mais convincente do que exibir como exemplo de 
sucesso a oportunidade de empregar pessoas especiais 
dentro de uma empresa daquele porte. 

E mais: com trabalhadores tratados e 
selecionados pela AACD (Associação de Assistência à 
Criança Deficiente). Se a experiência desse certo na 
Volkswagen, quem poderia duvidar que o mesmo 
aconteceria em outras empresas? 
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Esse foi o pontapé inicial para um gol no 
mercado de trabalho, já em 1984. Carlos Roberto 
Boschetti, pai de uma pessoa com deficiência e, na 
época, executivo de informática da Volkswagen e 
também membro do Conselho de Administração da 
AVAPE, elaborou um projeto de prestação de 
serviços de digitação que tinha entre os requisitos 
para sua execução a contratação de cerca de 30 
pessoas com deficiência física, investimentos em 
arquitetura para a circulação de cadeirantes e 
treinamento. Boschetti sempre foi um visionário, um 
dos melhores administradores que já conheci. O 
Centro de Processamento de Dados foi uma 
iniciativa duplamente pioneira no Brasil, num 
momento em que as parcerias, nos moldes que 
conhecemos hoje, só existiam fora do País. 

A AVAPE contrataria as pessoas com deficiência 
e gerenciaria o serviço repassado pela Volkswagen, 
isto é, coordenaria os funcionários, controlaria e 
verificaria erros e ritmo de produção, receberia o 
serviço feito e entregaria o material pronto dentro dos 
prazos e nível de eficiência exigidos. 

O serviço seria prestado exclusivamente para a 
Volkswagen, pelo menos para começar. 

A Volkswagen, felizmente, era dirigida por 
pessoas sensíveis à causa da AVAPE, que acreditaram 
na capacidade das pessoas com deficiência e que 
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entenderam a necessidade que elas tinham de um 
suporte para poderem realizar o trabalho de forma 
eficaz. O projeto foi aprovado no Brasil e na 
Alemanha, e logo o Centro de Processamento de 
Dados (CPD) começava a ser preparado na unidade 
da Volkswagen no Jabaquara, na capital paulista. 
Enquanto isso, a AACD, em parceria com a AVAPE, 
selecionava, entre seus pacientes adultos, candidatos 
potencialmente aptos a trabalhar como digitadores. 

Maria Aparecida Gonçalves Videira, a Cida, 
hoje supervisora de serviços da AVAPE, foi uma das 
primeiras selecionadas. Ela havia sido afastada do 
trabalho numa loja de departamentos depois do 
problema que a tornou usuária de cadeira de rodas. 
Durante a reabilitação, voltou a nadar e passou a 
jogar basquete, sendo a única mulher do time da 
AACD. Como se a loja tivesse ficado no passado, 
como parte daquela outra vida, Cida nem se lembrou 
de pedir ao antigo empregador uma nova 
oportunidade de serviço quando decidiu voltar à 
ativa. Tratou foi de espalhar aos quatro ventos que 
queria trabalhar e pronto! 

Lá veio a médica perguntar se interessava a ela 
digitar na AVAPE. Cida disse que sim, fez o teste e se 
saiu tão bem que foi logo registrada como 
coordenadora. 

Outra pessoa fantástica que conquistou vaga no 
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CPD foi José Sílvio da Silva Barreto, que na época se 
tratava na AACD por causa de uma deficiência física. 
Até então ele enfrentava o preconceito de quem se 
espantava até mesmo com o fato de ele, em sendo 
“um deficiente”, saber falar. Mesmo ele sendo 
perfeitamente capaz de assumir várias funções, 
oportunidade de trabalho para ele, naquele contexto, 
não era uma ocorrência provável. Pois na AVAPE ele 
trabalhou, engajou-se nos movimentos sociais 
promovidos pela entidade, integrou-se com pessoas 
que carregavam problemas semelhantes aos dele e 
aderiu ao nosso ideal. “Eu não via a AVAPE como 
instituição somente; me apaixonei pelo seu sonho, 
pela sua luta, que, em essência, era minha luta.” José 
Sílvio é hoje um profissional de recursos humanos do 
Banco Itaú e é membro do Conselho Gestor da 
AVAPE. O ponto de vista dele é muito importante 
para o sucesso e o crescimento da entidade. 

 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 

 

Desde o início da história da AVAPE, todos os 
fundadores da instituição pensavam na inclusão 
social de pessoas com deficiência de uma forma mais 
ampla. Sabíamos que não adiantaria cuidarmos das 
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crianças com deficiência se no futuro elas não 
pudessem trabalhar para garantir sua independência. 
Eu acredito que o trabalho e a igualdade de 
oportunidades para estar no mercado são 
inquestionavelmente a forma mais plena do exercício 
da cidadania. Quando iniciamos a colocação 
profissional, era muito comum irmos até as empresas 
e oferecermos profissionais plenamente capacitados, 
buscando assim “cavar” uma ou outra vaga. Não 
chamávamos a atenção do gerente de Recursos 
Humanos para a deficiência de nossos assistidos, mas 
sim para o que eles faziam com qualidade. 

Uma estratégia que utilizamos para a 
sensibilização das empresas no início de nossas ações 
no campo da colocação profissional, além do CPD, 
foi uma parceria junto ao Centro de Orientação 
Helena Antipoff (COHA), a unidade de 
profissionalização da APAE de São Paulo. 

Essas parcerias, desde 1982, proporcionaram o 
encaminhamento de jovens com deficiência mental 
para estágios em empresas de grande porte, a exemplo 
da Volkswagen. A AVAPE pagava a bolsa- auxílio 
para todos os jovens e, em contrapartida, a empresa 
dava o transporte e a alimentação. 

Formalmente, a necessidade de incluir pessoas 
com deficiência nos quadros de funcionários das 
empresas brasileiras foi prevista por uma legislação 
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federal que estabelecia cotas mínimas e proporcionais 
ao número total de empregados: a Lei 8.213 data de 
1991. Mas somente com o advento do Decreto 
3.298/99 é que as instâncias legais passaram a cobrar 
das empresas a efetivação destas contratações. 

A lei veio para fazer justiça, forçar a dissolução 
de preconceitos e promover maior equilíbrio nos 
investimentos do poder público, já que a exclusão da 
pessoa com deficiência do mercado de trabalho acaba 
transferindo para o Estado a responsabilidade de 
resolver a vida de pessoas que, se devidamente 
incluídas, podem se virar sozinhas. 

Mas nem sempre as boas ações do governo são 
aceitas instantaneamente como positivas, ainda mais 
quando se trata de reparar uma desigualdade histórica 
ou de reposicionar minorias. 

Mas, nesse caso, a lei promove mudanças 
benéficas não apenas para as minorias. Os ganhos se 
distribuem. O empresário está cheio de problemas. 
Imposto atrasado, pendências fiscais, as vendas não 
foram como ele queria, alta da matéria-prima, baixa 
na qualidade, instabilidade econômica. Logo, não 
quer um problema a mais. 

Em princípio, a presença de uma pessoa com 
deficiência entre seus funcionários pode soar tão 

rejeitável quanto a compra de uma cadeira quebrada. 
Como desejar o trabalho de uma pessoa que 
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não anda direito, não enxerga direito? Com a lei de 
cotas, houve empresários que esperavam uma 
política compensatória que dourasse a pílula da 
contratação de pessoas com deficiência, como se 
merecessem algo em troca pela ação solidária. Mas 
não é por aí. Isenção fiscal não serve para esse tipo de 
coisa. Quando o trabalhador que não anda direito ou 
não ouve realiza o mesmo trabalho que uma pessoa 
que anda e ouve perfeitamente, a empresa continua 
tendo o mesmo desempenho no mercado. Logo, não 
há por que requerer benefício fiscal. A inclusão traz 
outros tipos de benefícios para a empresa. Quem 
aceita a novidade percebe que a deficiência do 
funcionário não chega a ser um obstáculo para o 
trabalho se a empresa cuidar de não colocar 
obstáculos à eficiência dele. 

A partir de 1999, as empresas foram obrigadas, 
de uma certa forma, a se informar sobre a realidade 
das pessoas com deficiência, algo até então 
totalmente desconhecido. Aí surgiu um problema. 
Os empresários se perguntavam: como contratar um 
funcionário cego ou deficiente auditivo? Em que 
funções posso colocar essas pessoas? O que preciso 
alterar no meu ambiente físico em termos 
arquitetônicos? Como treinar os colaboradores que 
não escutam? Vou gastar mais com planos de saúde? 
Como conciliar produtividade e pessoas com 
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limitações? Os empresários estavam completamente 
perdidos na nova realidade. Muitos ainda estão. Mas 
essa angústia se deve mais a um tabu do que a uma 
dificuldade real. A esta altura do campeonato, não faz 
sentido tamanho susto. Contratar pessoas com 
deficiência hoje em dia é fácil e indolor. A legislação 
é favorável, a tecnologia já avança em favor da 
inclusão, as tendências de comportamento, mercado 
e atuação política acenam para ações afirmativas em 
prol da diversidade e da justiça. E, não bastasse todo 
esse respaldo, existem hoje especialistas em colocação 
profissional de pessoas com deficiência, como a 
AVAPE, que oferece todo o suporte para as empresas 
ao longo do processo da contratação. 

Vamos ao que interessa. Vou explicar o que é 
preciso fazer para contratar pessoas com deficiência. 

Em primeiro lugar, a empresa deve contratar 
pela capacidade e competência, não pelo fato de ser 
uma pessoa com deficiência, nem pela obrigação 
legal. A experiência que adquirimos nestes anos 
provou que alguns procedimentos facilitam muito 
esse processo. Uma primeira etapa que julgo vital é 
realizar um estudo pormenorizado das funções da 
empresa para sabermos dos aspectos funcionais de 
cada atividade. Por exemplo, fazer um levantamento 
de quanto tempo se trabalha em pé, quanto tempo se 
leva   digitando   documentos,  quantos   quilos são 

 
 
 

113  



 

 

Marcos Antonio Gonçalves 

 

carregados na atividade, qual o grau de risco em 
termos de segurança que cada atividade representa 
etc. Nesse estudo também devemos verificar todos os 
aspectos arquitetônicos, tais como acessos 
alternativos a escadas, largura de portas, acesso ao 
refeitório, se o local possui sanitários adaptados ou 
não, entre outros. O estudo deve ser feito por 
profissionais experientes na área da deficiência. 

Também é extremamente importante envolver 
toda a equipe de RH da empresa, principalmente 
setores de recrutamento e seleção, segurança e 
medicina do trabalho e treinamento. Feito isso, 
teremos clareza de todas as funções da empresa, quais 
mudanças serão necessárias e, principalmente, quais 
os apoios necessários para que pessoas com diferentes 
deficiências possam trabalhar. É bom lembrar que 
adaptações arquitetônicas, como rampas, servem para 
todos os colaboradores. Lembro de um amigo que 
certa vez ficou ouvindo reclamações de seu diretor, 
porque ele havia quebrado a perna e não conseguia 
subir escadas. A multinacional em que trabalhava não 
tinha acessos alternativos. 

Em resumo, é importante conhecermos muito 
bem todas as funções da empresa para colocar as 
pessoas certas nos cargos certos. Infelizmente, já vi 
pessoas tornarem-se mais deficientes do que eram por 
ser colocadas em lugares incompatíveis com suas 
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características. 
A empresa que pretende selecionar e recrutar 

deve também considerar se seus colaboradores estão 
ou não preparados para receber novos colegas de 
trabalho que têm uma deficiência. É saudável realizar 
processos de sensibilização com palestras ou visitas a 
entidades que trabalham nesta área para os 
funcionários saberem o quanto as pessoas com 
deficiência estão próximas de todos nós, e que elas são 
competentes o bastante para trabalhar na mesma 
empresa. Muitos irão se perguntar por que não havia 
colegas de faculdade com alguma deficiência, ou 
personagens da novela das oito, ou políticos 
importantes, ou amigos. 

Na hora de recrutar trabalhadores com 
deficiência, a empresa precisa saber o que espera e, 
antes de tudo, flexibilizar os critérios de admissão. 

O departamento de RH tem um papel crucial 
nessa mudança. Já vi muitas solicitações descabidas, 
empresas pedindo somente pessoas altamente 
qualificadas e ainda por cima com uma deficiência 
“bem leve”. Ou seja, querem um surdo que fale, um 
cego que veja, um cadeirante que quase suba escadas 
sozinho. Exageros à parte, enquanto os profissionais 
de RH não estiverem sensibilizados para apontar para 
os empresários a necessidade de um novo olhar para 
esta questão, continuaremos a ouvir objeções do 
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tipo “eu não contrato porque não encontro os 
profissionais capacitados para isto”. Os empresários 
precisam saber que obtém mais sucesso a empresa que 
contrata pessoas com deficiência com critérios mais 
adequados à realidade delas. 

É preciso perceber também que, prendendo-se a 
exigências rígidas, o empresário está alimentando um 
círculo vicioso, em que o trabalhador não é 
contratado por não possuir a escolaridade adequada e 
não volta a estudar porque não trabalha e não tem 
como pagar os estudos. 

Um exemplo é uma grande indústria química 
que, para contratar operadores da produção com 
deficiência auditiva, exigia ensino médio completo, 
comunicação social, que fossem destros e ainda 
tivessem altura acima de 1,70 m, tendo como 
justificativa a segurança na empresa. 

Alguns destes critérios, por necessidade do 
cargo, tiveram de ser mantidos, mas exigências 
maiores, como ensino médio completo, foram 
flexibilizadas pela empresa após o trabalho de 
sensibilização desenvolvido pela AVAPE. O resultado 
da nova postura da empresa foi a contratação de oito 
funcionários com deficiência auditiva para as funções 
de operador e auxiliar de serviços gerais. 

Uma outra empresa atendida pela AVAPE 
inicialmente apresentava certa resistência em aceitar 
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a inserção de profissionais com deficiência em seu 
quadro, por acreditar que esses profissionais 
apresentariam menor índice de produtividade. 

Apesar deste cenário inicial, a parceria com a 
AVAPE possibilitou a colocação profissional de 
pessoas com deficiências mais acentuadas, 
quebrando-se assim o paradigma. Com a 
experiência, comprovou-se a condição de 
competitividade plena daqueles novos funcionários, 
inclusive com alguns casos de produtividade superior 
à dos colegas sem deficiência. Hoje, esta empresa é 
considerada uma das referências no Brasil na 
inclusão de profissionais com deficiência. 

Outra preocupação comum das empresas se 
refere à demissão. Ouço com freqüência 
empregadores se recusando a admitir um trabalhador 
com deficiência devido ao risco de serem multados 
caso precisem demiti-lo. Porém, é permitido e 
perfeitamente aceito optar pela demissão quando essa 
decisão é justificada pelo baixo desempenho. Vale a 
pena investir em alguns apoios para facilitar a 
inclusão. Pode-se treinar um profissional de RH em 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) ou contratar um 
intérprete quando fizer treinamentos, e ainda 
adquirir recursos tecnológicos como aplicativos de 
voz para cegos, entre outros. Para qualquer um desses 
procedimentos, a AVAPE pode assessorar a empresa. 
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De tanto divulgarmos a causa da AVAPE dentro 
de empresas, na década de 80, acabamos sendo 
procurados por uma delas para colaborar em um 
projeto de contratação de pessoas com deficiência. 
Em 1989, a CTBC (antiga Cia. Telefônica da Borda 
do Campo, hoje Telefônica) veio conhecer nosso 
trabalho e pedir orientação para ajudar o pessoal que 
vendia fichas de telefone na rua. A intenção da 
companhia era contratar pessoas com deficiência para 
trabalhar em seus postos de atendimento, que eram 
aquelas lojas com muitos orelhões, que vendiam 
fichas e efetuavam ligações interurbanas. Para 
trabalhar lá, era necessário, basicamente, saber lidar 
com o público, administrar um caixa e contar fichas. 
A empresa estava abrindo mais de 80 vagas. A 
proposta soava como um presente, uma conquista e 
tanto para a AVAPE, que finalmente seria responsável 
por dezenas de empregos para pessoas com 
deficiência e, com isso, chamaria a atenção de outros 
empresários para a então ainda tímida 
responsabilidade social. 

Era bom, mas não era fácil. Antes de qualquer 
contrato, era necessário providenciar a adequação do 
local e do sistema de trabalho à realidade das pessoas 
que trabalhariam ali. Hoje, nós temos todo um 
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sistema para fazer esse trabalho, numa via de mão 
dupla com muitas empresas parceiras, que também já 
se organizam de outra forma para receber nossa 
orientação. Mas naquela época só nos restava tirar 
leite de pedra. 

Nossos médicos, Jobair Ubiratan e Heitor 
Arantes, se encarregaram de analisar os postos de 
atendimento da CTBC, um por um, para averiguar a 
acessibilidade e as exigências para quem fosse 
trabalhar neles. Eles sabiam muito bem quais eram as 
necessidades especiais das pessoas com os mais 
diversos tipos de deficiência com relação à 
acessibilidade de um local de trabalho. Na verdade 
não tínhamos ainda, entre nossos pacientes, adultos 
suficientes e devidamente preparados para ocupar 
aquelas vagas na CTBC. Mas nossa missão não se 
restringia a gerar oportunidades para os assistidos da 
AVAPE. Nosso compromisso era valorizar e 
promover a pessoa com deficiência de qualquer lugar. 
Então precisávamos rastrear pessoas interessadas em 
trabalhar, estivessem elas onde estivessem. 

Eu e toda a equipe AVAPE fomos atrás de 
pessoas com deficiência nos semáforos, no comércio 
ambulante, em outras entidades, tentando convencê- 
las das vantagens de ter um emprego. Não foi fácil, 
pois a economia informal muitas vezes é mais 

 
 
 

119  



 

 

Marcos Antonio Gonçalves 

 

lucrativa. Mas, depois de gastar muita sola de sapato, 
acertamos o combinado com a CTBC. A assinatura 
do contrato de parceria da AVAPE com uma empresa 
contratante de trabalhadores com deficiência era um 
acontecimento   de porte,   digno de muita 
comemoração. Foi organizado um grande evento 
para formalizá-la, com a presença da imprensa e de 
autoridades. Afinal,  ainda  nem   existia a Lei 
8.213/91, que regulamentou a contratação de 
pessoas com deficiência, obrigando as empresas com 
mais de 100  funcionários  a  empregar um 
determinado  percentual  em pessoas nessas 
condições. Muito antes de o governo transformar a 
inclusão em lei, o que só aconteceu em 1991, a 
AVAPE conseguiu que 82 pessoas com deficiência 
fossem contratadas de uma vez por uma só empresa. 
A parceria com a CTBC sofreu mudanças ao longo 
dos anos. Depois dos postos de atendimento, os 
serviços de atendimento telefônico também foram 
assumidos por pessoas com deficiência. Do outro 
lado da linha, a voz do atendente não denunciava 
qualquer deficiência, o que igualaria em absoluto a 
qualidade do serviço prestado em comparação com 
quaisquer outros funcionários. Mas não igualou. Na 
verdade, a qualidade do serviço disparou, atingindo 
recordes sucessivos na medição aplicada pelo padrão 
Telebrás. Tal  feito foi notícia  em  1997:  os 
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“excepcionais” do serviço telefônico do ABC 
alcançaram 99,3% de eficiência. 

O que aconteceu na CTBC é um reflexo da 
importância desse tipo de oportunidade para quem 
nunca havia tido a chance de trabalhar. 

Cerca de 90% das pessoas com deficiência 
empregadas hoje estão no seu primeiro emprego, ao 
qual se dedicam com apego. A produtividade cresce 
porque, além de elas se esforçarem ao máximo, os 
demais funcionários também se sentem motivados a 
aprimorar o desempenho. Conseqüentemente, a 
empresa melhora sua imagem pública. 

 
 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 

 

Desde que começamos a atuar nesse campo, 
constatamos que são poucas as empresas que não 
possuem meios de empregar uma pessoa com 
deficiência com potencial para trabalhar. 

Cada vez mais empresários estão percebendo 
que a inclusão de pessoas com deficiência entre seus 
funcionários é um bom negócio. Primeiro, porque 
cumprir a lei os livra da multa, que passou a valer 
como punição a partir de 2000. Segundo, porque a 
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responsabilidade social finalmente está sendo 
valorizada, tanto pelos consumidores quanto pelos 
próprios funcionários das empresas solidárias, numa 
tendência de fortalecimento da cidadania que só traz 
boas notícias. Terceiro, porque os demais 
funcionários passam a trabalhar melhor, aumentando 
a produtividade. E quarto, porque para o País é 
melhor ter mais indivíduos produtivos, que ganham 
seu próprio dinheiro e contribuem para o 
crescimento da economia do que mais inativos 
onerando a já deficitária previdência social. 

Hoje em dia mantemos parceria com mais de 
200 empresas, muitas das quais líderes em seu 
segmento, que já descobriram os benefícios 
múltiplos na contratação de pessoas com deficiência. 
Das nossas atuais parceiras, uma das que empregam 
pessoas com deficiência encaminhadas pela AVAPE é 
a Autometal, indústria de autopeças de Diadema. 
Após entrar em vigor a lei de cotas, a Autometal nos 
chamou para fazer o mapeamento total da empresa, 
definir seu perfil e indicar candidatos para as vagas 
no setor de produção. 

Uma das medidas que consideramos necessárias 
foi a orientação das chefias e dos funcionários sobre 
esse novo passo da companhia, já que os diretores 
receavam que houvesse algum tipo de desconforto 
entre os empregados antigos, não acostumados a 
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trabalhar com pessoas diferentes. 
Fizemos uma série de palestras e conseguimos 

colocar 27 pessoas. Depois de alguns meses, a 
Autometal já havia dobrado o número de 
contratados encaminhados pela AVAPE, de tão 
satisfeita que estava com o desempenho da primeira 
turma. Na Bombril, que empregou pessoas com 
deficiência auditiva na função de ajudante 
operacional da fábrica, a única mudança que se fez 
necessária antes de os novos funcionários começarem 
a trabalhar foi na cultura das equipes, que deixaram o 
preconceito de lado para conviver com trabalhadores 
alegres e entusiasmados com o serviço. A Bombril 
acabou assumindo um papel de multiplicadora dos 
valores da inclusão dentro da corporação, o que é 
exemplar. Por meio de dinâmicas e exercícios 
comportamentais com profissionais das áreas de RH, 
segurança do trabalho e médico do trabalho, cerca de 
1500 colaboradores foram treinados e sensibilizados 
sobre a questão da diversidade, além de receber 
lições de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais). 

Reinaldo Silvério, gerente de administração de 
pessoal da Bombril, diz que o ambiente de trabalho 
ficou mais humano e descontraído. “No começo nós 
tivemos dificuldades que vieram da falta de 
experiência. Tínhamos uma espécie de bloqueio 
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diante da possibilidade de trabalhar com pessoas com 
deficiência justamente por não sabermos como seria. 
Mas logo no segundo mês esse medodesapareceu. 
Percebemos claramente que essa adaptação era um 
processo comum e as mudanças aconteceram 
naturalmente”, relata Silvério. 

O profissionalismo total da AVAPE foi 
fundamental para o sucesso dessa empreitada, pois o 
que se faz de maneira amadora não dá certo. 

Realizamos um trabalho completo, que começa 
na triagem de potenciais candidatos, passa pela 
realização de palestras de sensibilização para os 
futuros colegas e inclui o acompanhamento do 
desempenho do novo funcionário nos primeiros 
meses de experiência dentro da empresa, a fim de que 
toda a equipe se acostume com o novo paradigma. 

Para nós interessa garantir que as contratações 
serão duradouras, que os novos funcionários serão 
bem recebidos e respeitados no ambiente de trabalho, 
que eles estejam em segurança e que sejam cobrados 
por tarefas adequadas para suas capacidades, sem que 
sejam tratados com paternalismo. Logo no início, 
após a avaliação da proposta de colocação, as 
empresas que contratam pessoas com deficiência 
recebem da AVAPE laudos técnicos assinados por 
médico e engenheiro do trabalho e técnico de 
segurança, assegurando que o 

 
 
 

  124 



 

 

COM A CABEÇA E O CORAÇÃO 

 

funcionário está apto a trabalhar sem risco para 
ambas as partes. Esses profissionais continuam 
acompanhando o processo de adaptação dos novos 
funcionários e podem socorrer a empresa sempre que 
surgir qualquer problema. 

O Banco Votorantim decidiu, em meados de 
2001, acrescentar entre suas ações sociais a inclusão 
de pessoas com deficiência no quadro de 
funcionários. Com nossa orientação, a empresa criou 
vagas que antes não existiam, só para poder receber 
23 de nossos assistidos. Indivíduos com deficiência 
auditiva e física foram facilmente encaixados nas 
funções de auxiliar administrativo, mensageiro, 
operador de fotocopiadora e, no caso dos ouvintes, 
operador de telemarketing. 

O superintendente de recursos humanos, Celso 
Marques de Oliveira, conta que, na época, chegou a 
consultar outras empresas de colocação, mas se 
decidiu pela AVAPE. “Além de mais antiga, ela fazia 
um trabalho mais completo, mais sério. As palestras 
ajudaram bastante no início. A visão dos demais 
funcionários muda diante dessas pessoas, que muitas 
vezes surpreendem, talvez até pelo valor que dão à 
oportunidade de trabalhar.” 

É o profissionalismo da entidade que faz as 
contratantes tão satisfeitas com a parceria. A maioria 
dos contratados permanece no emprego, até pelo 
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fato de estar tão entusiasmado com tal conquista, 
dedicam-se a ela ao máximo. Com a propaganda boca 
a boca, fomos conquistando credibilidade entre 
outras grandes empresas, primeiramente do Estado 
de São Paulo, e mais tarde de todo o País. Desde que 
começamos, mais de 6 mil pessoas com deficiência 
conseguiram emprego com nossa ajuda. Nos últimos 
anos, com a maior fiscalização por parte das 
empresas enquadradas na lei de cotas do governo, o 
ritmo de contratações vem aumentando, e diminuiu 
o tempo de espera dos candidatos por uma vaga. 

Só em 2004 fomos responsáveis pela colocação 
de cerca de 1 mil pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, boa parte em empresas que nos 
procuraram espontaneamente, interessadas no 
sucesso da experiência de outras parceiras da AVAPE. 
Muitas acabaram contratando mais indivíduos 
especiais do que era exigido pela lei. 

Aliás, em matéria de cumprimento da lei, quero 
citar o trabalho exemplar das Delegacias Regionais do 
Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que, 
além de fiscalizar as empresas, têm atuado como 
parceiros na luta pela inclusão social. A esses órgãos, 
devemos boa parte das contratações mais recentes. 

Outro parceiro da AVAPE que mostra o 
caminho é a Visteon, uma indústria de sistemas 
automotivos. 
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Quando a empresa nos procurou, sua cota de 
funcionários com deficiência já estava atendida. 
Porém, seu programa de responsabilidade social 
enfocava a diversidade, e novas oportunidades para 
pessoas com deficiência poderiam surgir. Desta 
forma, realizamos o mapeamento de todos os postos 
de trabalho e identificamos oportunidades para 
pessoas com necessidades mais específicas. Segundo 
Leornardo Bissoli, diretor de gestão de pessoas da 
Visteon, os resultados não poderiam ser melhores: “A 
inclusão contribui para a obtenção de um clima 
positivo no ambiente de trabalho e estimula a sinergia 
e cooperação entre os funcionários”. A parceria com a 
Visteon foi ampliada por meio do patrocínio, com 
incentivo pela Lei Rouanet, do projeto cultural 
AVAPE na Dança, que é um espetáculo de dança com 
os assistidos de todas as unidades de reabilitação da 
AVAPE. 

Independentemente da lei, muitas empresas e 
órgãos públicos contratam serviços de pessoas com 
deficiência, tais como a Basf, o DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), DERSA (Desenvol- 
vimento Rodoviário S.A.), IPEM /SP e RJ (Instituto 
de Pesos e Medidas), SERTS (Secretaria do Estado de 
Emprego e Relações do Trabalho), SEADs (Secretaria 
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social), 
entre outras. A DER é um dos nossos exemplos mais 
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felizes. Já são mais de 200 funcionários com 
deficiência em várias cidades do estado de São Paulo. 
O processo de contratações envolveu toda a equipe de 
seleção, devido ao grande número de candidatos e à 
urgência da empresa para completar o quadro. Hoje 
a empresa conta com o Anderson, cliente do
 Programa Regular de Reabilitação 
Profissional, que, com deficiência mental, depois de 
um longo período conosco foi contratado como 
mensageiro, recebendo elogios por sua apresentação 
pessoal e desempenho; com o Emerson, rapaz com 
deficiência física e epilepsia e analfabeto, que, apesar 
da falta de estímulo da família simples e do 
preconceito, é auxiliar de serviços administrativos e 
mensageiro; com a Ondina, pessoa com deficiência 
visual parcial que chegou a duvidar de sua deficiência 
e já chegou a secretária do diretor; com o Ricardo, 
digitador e ajudante de toda a equipe em assuntos de 
informática mesmo tendo uma má formação nos 
membros superiores; com o Elcio, um ex-gerente de 
banco que, após um sério acidente de carro e quase 
cinco anos de reabilitação, ocupa a vaga de assistente 
administrativo com um bom desempenho; e dezenas 
de outros profissionais que não desistem facilmente e 
trazem muitos ganhos para o DER. 

Resultados como esses irão acontecer em muitas 
outras cidades deste país, a partir da ampliação da rede 
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AVAPE e da multiplicação do serviço de Colocação 
Profissional. Você pode participar desse movimento. 

 
 

Reabilitação Profissional 
 
 

A baixa escolaridade de pessoas com deficiência, 
no Brasil, é uma realidade confirmada pelo Censo 
2000, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). Para se ter uma idéia, 
segundo o Censo 27,61% das pessoas classificadas 
como indivíduos com deficiência nunca haviam 
freqüentado a escola ou o fizeram por menos de um 
ano; apenas 1,55% freqüentou salas de aula por 12 
anos ou mais. 

Quando as estatísticas se concentram na 
população classificada como portadora de 
incapacidade (casos mais graves), a parcela de menor 
escolaridade corresponde a 42,49% e a de maior 
escolaridade, a 1,83% dos indivíduos. Trata-se de um 
grande número de adultos que não tiveram acesso à 
educação formal, fato muito provavelmente 
relacionado ao preconceito e ao despreparo dos 
educadores de décadas atrás, bem como às barreiras 
arquitetônicas e funcionais que ainda hoje são 
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abundantes dentro e fora do meio escolar. 
Também no ensino temos de pensar nas 

eficiências. A pessoa cega só é cega; o resto é normal. 
Ela só não enxerga. No mas ela anda, come, namora, 
aprende, assimila, internaliza. Portanto pode receber 
a mesma educação que as outras pessoas. A pessoa 
com deficiência física também é normal, vai 
aprender igual às outras. Só vai precisar de um 
elevador adaptado para chegar até a classe. Só a 
locomotividade dela é que é complicada; no mais é 
uma pessoa normal. Uma pessoa surda também só 
não escuta. Pode fazer qualquer coisa! Só a 
comunicação dela é que é diferente. 

Quando prestamos atenção ao que a pessoa é 
capaz de fazer – e a maioria absoluta das pessoas 
sempre é capaz de fazer pelo menos uma coisa com 
qualidade – , em vez de insistir nas suas fraquezas, 
damos a ela a chance de se aperfeiçoar. 

Sabemos que muitas pessoas com deficiência 
ainda são eliminadas nos processos de seleção e re- 
crutamento das empresas por não ter a escolaridade 
exigida, o que alimenta um círculo vicioso. Para re- 
verter esse ciclo e torná-lo virtuoso, a AVAPE criou o 
Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento (CTA), 
que capacita os assistidos a disputar vagas no mer- 
cado, na etapa final da Reabilitação Profissional. 

Em setembro de 1994, inauguramos o CTA, em 
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Santo André, uma espécie de escola preparatória para 
o mercado de trabalho competitivo ou seletivo da 
região, com duas frentes de serviços: o 
desenvolvimento pessoal-social-profissional e a 
capacitação profissional. Essa unidade foi estruturada 
com base em um modelo suíço (Foyer Handicap). 
Para tanto, contratamos a assessoria do consultor 
Otto Marques da Silva, especialista em reabilitação 
profissional que atuou na ONU (Organização das 
Nações Unidas) por cinco anos, na unidade de 
Reabilitação do Bureau de Assuntos Socias. Criamos 
tanto atividades educativas destinadas a desenvolver a 
independência de jovens e adultos com um histórico 
de baixa autoestima e reclusão na deficiência quanto 
cursos de capacitação profissional (de informática e 
língua estrangeira, por exemplo) e complementação do 
ensino básico para pessoas que desejem estar mais aptas 
para competir no mercado de trabalho. No Programa 
de Reabilitação Profissional, a equipe 
multiprofissional da AVAPE avalia integralmente os 
assistidos, a partir de entrevistas e avaliações que 
resultam num diagnóstico que inclui limitações e 
potencialidades. A partir daí, a pessoa é encaminhada 
para as atividades (atendimento clínico, terapias, 
palestras, cursos, oficinas), em que poderá se 
desenvolver e se aperfeiçoar para o exercício 
profissional e inclusão social. 
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As oficinas do CTA procuram reproduzir 
ambientes reais de trabalho com o objetivo de fazer o 
aprendiz se portar como se estivesse empregado. 

Em nossa padaria-escola, que tem fornos, 
bancadas, pias, uniforme, higiene, farinha, manteiga, 
pães e tudo mais, os aprendizes aprendem, entre outras 
inúmeras lições, que é necessário seguir uma série de 
procedimentos, com disciplina, cuidado, capricho,
 pontualidade, respeito à  hierarquia, 
concentração e comprometimento, para que pães e 
outros produtos sejam produzidos no tempo certo, na 
quantidade certa de modo que o consumidor fique 
satisfeito. Os produtos produzidos ali são de fato 
comercializados, e a renda obtida com a venda é 
revertida para os atendimentos que a AVAPE realiza. 
Todos os aprendizes recebem um prêmio em dinheiro 
como incentivo. Esse procedimento é importante 
inclusive para que eles aprendam a lidar com dinheiro. 
A seriedade com que o aprendiz deve encarar as 
atividades é de suma importância, pois muitos dos 
nossos assistidos vêm de um histórico familiar de 
mimo e superproteção, o que atrapalha no seu 
desenvolvimento. Muitos  chegam  na AVAPE 
achando que não vão conseguir, que não servem para 
nada, que vão ficar dependentes dos pais para o resto 
da vida. Aos 18 anos, idade em que normalmente o 
jovem está cheio de energia e vontade de fazer e 
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acontecer, grande parte desses meninos e meninas 
chega aqui com baixa auto-estima, depressão e 
desestímulo. Nós temos primeiro de trabalhar a 
cabeça deles, rebater as objeções, devolver o ânimo, 
convencê-los de que eles são capazes de fazer muita 
coisa boa, para que eles próprios tenham condições de 
buscar sua realização, o que inclui a determinação 
para voltar a estudar e se dedicar ao treinamento. O 
processo muitas vezes é longo. Não adianta a AVAPE 
querer melhorar a vida deles, se eles mesmos não 
quiserem. 

Sheila Cassin é uma cliente antiga da AVAPE, 
que vem lutando com garra por seu direito de 
trabalhar. Ela possui uma deficiência física e motora 
que compromete a fala e alguns movimentos, mas 
isso nunca a impossibilitou de estudar, viajar e fazer 
amigos. Ela começou as terapias conosco quando era 
ainda bem menina, mas sempre estudou em classes 
normais e seguiu sua vida normalmente. Hoje, aos 
27 anos, já é bacharel em psicologia e faz pós- 
graduação em formação de professores, mas ainda 
sente o preconceito na hora de conseguir emprego. 
Para ela, que passou alguns meses sozinha em 
Washington, nos Estados Unidos, e sentiu que lá a 
discriminação com relação a pessoas como ela – que 
além de tudo era estrangeira – praticamente não 
existe, é inaceitável que a capacidade dela diante de 
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um empregador seja anulada por uma pequena 
diferença no modo de se comunicar. Ela também se 
esforça para mudar a mentalidade restrita dos 
brasileiros por meio de algumas palestras. Adeilton da 
Silva Alves precisou freqüentar sessões regulares de 
reabilitação física e psicológica, oficinas de 
aprendizado e atividades de reabilitação profissional 
antes de conseguir autonomia para buscar, sozinho, 
uma oportunidade de trabalho. 

Vítima de uma paralisia infantil, entrou na 
AVAPE aos 6 anos, logo no começo dos atendimentos 
clínicos, e em 1999, após anos de dedicação ao próprio 
desenvolvimento, foi encaminhado pela entidade 
para uma vaga de auxiliar administrativo nos Correios. 
Dois anos e meio depois, mudou de emprego por sua 
conta. No programa de reabilitação profissional da 
AVAPE não se espera que os assistidos dêem todos as 
mesmas respostas certas para as mesmas perguntas e 
estímulos. O parâmetro de avaliação é individual, daí o 
cuidado em se traçar antes de qualquer procedimento 
um perfil do aprendiz, analisando-o sem seus aspectos 
psicológicos, educacionais, profissionais, 
socioeconômicos, entre outros. A interdisciplinaridade 
anda sempre junto com nossa visão empreendedora. A 
busca pela igualdade de direitos e oportunidades deve 
respeitar as diferenças individuais. 

Grande parte de nossos aprendizes dos Centros 
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de Convivência ou de Treinamento é freqüentadora 
assídua de escolas do ensino regular. 

A AVAPE tem como filosofia de inclusão, no 
âmbito educacional, estimular nossos pacientes e 
aprendizes a ingressar em escola pública ou privada, e 
oferece total apoio para isso, o que inclui programas 
comunitários de orientação a professores da rede 
pública que trabalhem com crianças e jovens com 
algum tipo de deficiência. O que nós pretendemos 
com isso é abrir os caminhos para que nossos 
assistidos saiam de dentro da entidade e vivam no 
mundo que é de todos. Nós sabemos que o 
movimento de inclusão social ainda é um processo 
novo em nossa sociedade. Entretanto, temos por 
obrigação buscar que todas as práticas inclusivas 
sejam de fato incorporadas em nossa cultura e não 
sejam ações isoladas. Em países mais desenvolvidos o 
movimento da inclusão já faz parte da rotina das 
pessoas. Nas escolas, não se questiona, por exemplo, a 
necessidade de um intérprete de linguagem de sinais 
para surdos ou outros apoios que se fizerem 
necessários. Eles já estão disponíveis e, assim, a 
inclusão ocorre naturalmente. O resultado disto é, 
sem dúvida, uma sociedade mais justa e desenvolvida. 
Quanto à capacitação para o mercado de trabalho, a 
AVAPE oferece uma diversidade de cursos de
 capacitação que complementam a 
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empregabilidade de pessoas com deficiência e jovens 
de comunidades carentes. Em 2004, capacitamos 
mais de 2200 pessoas. E, para esses públicos, os cursos 
são gratuitos. 

Queremos que essas pessoas se tornem 
empreendedoras, pois essa é a tendência do mercado de 
trabalho no mundo todo. Não adianta ensinar a elas 
apenas como ser bons funcionários, eficientes 
repetidores de tarefas, se hoje as empresas procuram 
trabalhadores autônomos dispostos a desempenhar 
múltiplas funções por curtas temporadas, o que os 
obriga a estar sempre se atualizando e mostrando 
diferenciais. Se o mercado é competitivo, o trabalhador 
que nós colocamos no mercado também deve ser. 

Além disso, da mesma forma que em 1997 a 
AVAPE passou a desenvolver trabalhos em 
comunidades carentes, a área de capacitação 
profissional da entidade também saiu de uma atuação 
intramuros para uma extra-muros. Estamos atuando 
em várias comunidades, capacitando jovens em 
diversos cursos e objetivamos estender esse recurso a 
mais de 3 mil jovens de diferentes municípios. 

A ampliação da rede que estamos promovendo 
também prevê a implementação do programa de 
reabilitação profissional em novas unidades, e sua 
comunidade poderá ser beneficiada. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 

A Fórmula do Sucesso 
 
 
 
 
 
 
 

credito que já nasci empreendedor. Comecei 
cedo a fazer contas, aprendi o valor do lucro 

ainda moleque descalço, movido pela falta de 
dinheiro em casa. Quando tinha apenas 6 anos, já 
perambulava pelas redondezas com meus irmãos 
Jorge e João para vender o que eu conseguisse. Vendi 
pirulito, verduras, sorvete, engraxei sapato. E sabia 
lidar com dinheiro já nessa idade. Para alcançar um 
lucro maior, colhia os maços de agrião da beira do 
barranco na horta da japonesa que me vendia as 
verduras. Ali, a verdura era mais difícil de colher, 
ninguém queria, e por isso era mais barata. Lição que 
aprendi: quem tem mais coragem colhe o que os 
outros não querem colher. Então nunca fiquei parado 
à espera de bênçãos caídas do céu. 

Na adolescência, fui carteiro. Trabalhava nos 
Correios de manhã. Para isso, acordava às 4 horas, 
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fazia entregas à tarde em São Caetano e, à noite, com 
meia hora para chegar lá, um curso técnico de 
ferramentaria no Senai. Para voltar à minha casa, 
pegava quatro conduções: três ônibus e um trem. 
Diziam que a ferramentaria era um campo fértil, que 
daria emprego fácil. Nessa época, eu já dormia pouco 
e me virava como podia. Fora dos Correios, uni meus 
conhecimentos em ferramentaria com a experiência 
de vendedor de verduras para confeccionar e vender 
bijuteiras na praça da República, em São Paulo. 

Com o tempo, consegui um ótimo emprego na 
Volkswagen na região do Grande ABC, 30 anos atrás. 
Ali me envolvi com o movimento sindical, fiz 
barulho, tomei iniciativas para conquistar melhorias 
para nós, trabalhadores. Depois, meu interesse se 
voltou para outras conquistas e participei da 
fundação da AVAPE. Quando me aposentei, alguns 
anos atrás, abri uma empresa de desenvolvimento de 
máquinas com grande potencial mercadológico, 
aproveitando meus 30 anos de experiência dentro e 
fora da Volkswagen para resgatar meu potencial 
criativo e realizar um projeto próprio, inventando 
máquinas inéditas. 

Ficar parado, definitivamente, não é comigo. 
Costumo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. 
Coisas demais até. Mas isso acontece porque em tudo 
eu vejo oportunidades de realizações. O que 
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mais me incomoda é a morosidade, principalmente 
quando o que precisa ser feito só depende da ação de 
pessoas que têm a faca e o queijo na mão. 

Neste capítulo, quero contar como a AVAPE 
conseguiu a faca, o queijo e uma legião de pessoas 
querendo cortá-lo e distribuí-lo. Como uma entidade 
que começou como todas as outras, modestamente, 
com poucos recursos financeiros em caixa, tornou-se 
empreendedora e criou fontes alternativas de receita 
e novos negócios, abriu novas unidades e fez-se capaz 
de investir em sua missão, utilizando, para isso, os 
recursos que estavam disponíveis e procedimentos 
mundialmente aceitos. Esse sucesso tem uma razão e 
pode ser repetido por outras entidades que se prestem 
a tocar suas atividades com qualidade. 

Me sinto seguro para afirmar, como fundador da 
AVAPE e gestor de várias entidades, que a bondade, 
para ser (bem) feita, precisa de um projeto planejado 
e e sustentado por empreendedores competentes. 
Precisa de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, de 
gestão estratégica. Difícil? Basta se orientar pelas três 
diretrizes que apresentarei nas páginas a seguir, como 
veremos. 

 
 

● ● ● ● ● 
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O primeiro sinal de que uma entidade 
assistencial não vai bem são as queixas. Há um ditado 
que diz: “feliz não é aquele que tem o que quer, mas 
sim aquele que quer o que tem”. As entidades que 
ainda não entenderam a importância do movimento 
empreendedor no terceiro setor tendem a passar a 
vida lamentando a falta de recursos e pedindo ajuda 
das formas mais humilhantes. 

Pedem contribuições como se estivessem 
pedindo esmolas a pessoas que nem sequer 
conseguem identificar o trabalho que a ser realizado 
com tais doações. Na AVAPE, refutamos essa postura 
logo no início. Desde a fundação, quando criamos o 
projeto da entidade assistencial que construiríamos 
para o futuro, entramos em acordo: as doações 
recebidas dos associados seriam a fonte de receita 
inicial, jamais a única. Estaríamos sempre em busca 
de idéias e ações voltadas para a captação de recursos 
para a entidade ser auto-sustentável. 

Isso começou com festinhas, jantares que 
organizávamos para os filhos dos próprios 
fundadores, para os quais obviamente também 
convidávamos amigos e colegas de trabalho. Depois, 
partimos para parcerias com empresas. Inicialmente 
com a Volkswagen. Em seguida, com uma banca de 
jornais e revistas. Já nesse empreendimento 
mostramos a que viemos: quem cuidava da banca era 
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um homem com deficiência física. A estratégia 
funcionou. Logo abrimos a segunda banca. Não por 
acaso. A fábrica era um mercado consumidor 
bastante numeroso, e até então não tínhamos 
concorrentes. 

Bastou mover os pauzinhos e lá estava mais uma 
importante fonte de receita: as lanchonetes, que, além 
de novas oportunidades de trabalho para pessoas com 
deficiência, geravam recursos para aplicação nos 
atendimentos clínicos. 

De lá para cá, foram muitas as atividades que 
iniciamos, sempre com o mesmo propósito de 
levantar recursos para beneficiar pessoas com 
deficiência com a reabilitação. Como a AVAPE 
cresceu e saiu dos muros da fábrica, mais tarde 
precisamos de novos recursos para atender a filhos de 
outras famílias, moradores de outros bairros, outras 
cidades. Exemplos não faltam, e esse crescimento tem 
história. 

Voltemos a 1984. No momento em que o 
Centro de Processamento de Dados que montamos 
na Volkswagen começou a funcionar, com pessoas 
com deficiência física gerenciadas pela AVAPE - a 
responsável pelo serviço -, obtivemos mais uma fonte 
de receita para realizar tratamentos médicos. Estava 
claro que a entidade poderia crescer e se sustentar se 
pudesse diversificar suas fontes. Os executivos da 
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fábrica vislumbraram a possibilidade de termos 
autonomia financeira sem que nos desviássemos da 
causa e da missão, o que já era uma iniciativa pioneira 
entre as organizações de objetivo semelhante. 

Se permanecêssemos somente vinculados à 
Volkswagen, ficaríamos à mercê de um único 
mercado. Mercados sobem e descem, empresas 
lucram e perdem, e a missão da AVAPE não poderia 
ser abandonada por conta das dificuldades de um só 
parceiro. É como a velhice. Os problemas de saúde 
vêm e o idoso, mais cedo ou mais tarde, vai precisar 
de recursos para contorná-los, como óculos e 
remédios. Se não tiver os recursos para isso, vai 
perecer? Se não procurar fontes alternativas de 
recursos, sim. É por isso que recusamos o 
padecimento e optamos por estar sempre atentos a 
formas criativas de sustentar a entidade. Nunca nos 
contentamos com uma ou outra atividade 
empreendedora. Bom mesmo era estarmos 
atualizados, trabalhando junto com o mercado. 

O ano de 1988 foi um marco decisivo na 
transformação da AVAPE como entidade assistencial. 
Inauguramos um modelo de desenvolvimento 
organizacional na área de reabilitação e gestão e 
“saímos da toca”. Abrimos novas unidades e 
crescemos muito. Foi nessa época que larguei outras 
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entidades para me dedicar integralmente à AVAPE. 
Desde sempre, foi necessário empreender para 

sobreviver às mudanças. A AVAPE ampliou os 
atendimentos, passando de uma pequena clínica local 
da Volkswagen, como éramos conhecidos, para o que 
somos hoje: uma entidade estruturada, organizada e 
aberta a toda a comunidade, que cumpre sua missão 
alicerçada por uma gestão empreendedora. Em vez de 
bradar queixas pelas dificuldades que encontramos 
em nossa caminhada, preferimos nos fazer conhecer 
por outros motivos. Existe uma maneira inteligente 
de sobreviver e, mais que isso, de crescer no terceiro 
setor, que eu resumo em três simples lições: 

Envolver todos os extratos da sociedade e romper 
todas as barreiras. A entidade não existe até que faça 
parte de todo o meio social em que está inserida. 

Encontrar recursos já disponíveis e abundantes 
na própria comunidade que possam ser aproveitados 
em um ou mais de seus projetos; Apresentar um 
diferencial. Em uma sociedade competitiva, só 
projetos sociais que se destacam merecem atenção. 

 
Vou explicar melhor cada uma delas. 

 
1) Envolver todos os extratos da sociedade 

e romper todas as barreiras 
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Por que envolver todos os extratos da 
sociedade? O que quero dizer com romper todas as 
barreiras? Quero dizer que uma instituição 
assistencial não deve se esconder atrás de muros, 
como se estivesse no fim de uma rua pequena, sem 
saída. O isolamento não promove a entidade dentro 
da comunidade, não a torna parte dos 
acontecimentos externos, não chama atenção dos 
moradores do bairro e da cidade para o valor de suas 
realizações. Costumo dizer que quem só pensa para 
dentro da entidade corre o risco de morrer abraçado 
com ela. A rua cresceu, a sociedade se modernizou 
e as entidades têm de acompanhar esse crescimento. 
O terceiro setor deve participar de tudo, estar 
sempre presente, e cada vez mais visível nas 
discussões e nas realizações que fazem a diferença 
na vida da comunidade. As entidades devem se 
fortalecer e se tornar grandes elos entre as várias 
esferas sociais, formando correntes com potencial 
para gerar, lá na frente, fatos de transformação 
social de interesse geral. 

Comigo o que aconteceu foi um alargamento 
progressivo de visão. Na minha adolescência, quando 
comecei a cuidar do João, tudo que eu via na frente 
era o problema dele e a necessidade de tratá-lo. 
Quando entrei na Volkswagen, vi que, além do João, 
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eu poderia ajudar os filhos de dezenas de 
funcionários, e me envolvi com a AVAPE. Na AVAPE 
eu vi que poderia ajudar pessoas de toda a região do 
ABC e unir esforços com entidades de outras cidades 
para ajudar o resto do Brasil. Fui percebendo cada vez 
mais a importância de ultrapassar as paredes da 
AVAPE e ampliar as discussões, porque a questão da 
inclusão social das pessoas com deficiência era 
complexa demais para ser resolvida por inteiro dentro 
de uma única instituição de atuação regional. Além 
disso, a quanto mais pessoas e organizações eu levasse 
a causa da AVAPE, mais aliados eu poderia conquistar. 

A participação da AVAPE em outras 
associações, federações, movimentos e até órgãos 
públicos sempre distribuiu ganhos para todos os 
lados. 

De certa forma, onde a AVAPE estivesse 
mostrando a sua cara, haveria pessoas prestando 
atenção à nossa causa, o que aumentava a visibilidade 
das pessoas com deficiência. Quanto mais 
oportunidades tivéssemos de nos fazer ouvir, mais 
pessoas poderíamos convencer e conquistar. Além 
disso, não estávamos alheios a todos os outros 
problemas da nossa sociedade. A AVAPE sempre se 
posicionou também com relação a diversas questões 
de cidadania, meio ambiente, política, educação e 
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outros excluídos. 
E não se trata apenas de entrar nos ambientes e 

se fazer ouvir. É imprescindível trazer pessoas para 
dentro da entidade, deixando que elas sejam 
responsáveis por seus projetos. A AVAPE é uma 
entidade plural, que só existe na sua forma atual 
porque sempre reuniu profissionais de várias áreas, 
empresários, políticos, estudantes, trabalhadores, 
sindicalistas, pessoas com e sem deficiência, adeptos 
das mais diversas religiões e até presidiários trocando 
pena por trabalho, numa simbiose que torna 
evidente nossa disposição em realizar transformações 
sociais desejadas por todos. Nós procuramos sempre 
unir visões, encontrar interesses comuns, promover a 
comunicação em uma só língua. Quando reunimos 
em torno de um mesmo projeto representantes de 
alas diferentes da sociedade, como, por exemplo, 
presidiários e artistas, estamos conseguindo que eles 
compartilhem de um mesmo sonho, que é o nosso 
sonho: a inclusão. 

A entidade que pretende realizar mais projetos, 
crescer, acontecer, não pode se fechar em guetos. 
Mesmo as que nasceram de uma facção religiosa, por 
exemplo, precisam abrir as portas e criar ligações com 
outros segmentos da sociedade. 

A não ser que seus dirigentes acreditem que seus 
tabus são mais importantes do que a missão. 
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Nunca no país se falou tanto em terceiro setor. 
Nunca as empresas se dedicaram tanto à 
responsabilidade social, e nunca os jovens, as 
faculdades, a imprensa e os profissionais estiveram tão 
voltados para este setor. Jornais, revistas e programas 
de televisão destacam diariamente iniciativas 
marcantes. Prêmios são criados. Trabalhos de 
formatura abordam o assunto. Faculdades criam 
setores e departamentos especializados nessa área. 
Realmente testemunhamos um esforço enorme, 
nunca visto no país, em prol do social. Este momento 
deve ser aproveitado. 

 
2) Encontrar recursos já disponíveis e 

abundantes na própria comunidade 
O segundo ponto crucial para a gestão da 

entidade assistencial é a forma como ela procura obter 
os recursos. Existem 275 mil entidades de assistência 
no Brasil, atuando nas mais variadas causas com 
estratégias diversificadas, conforme dados 
divulgados pelo IBGE. Por que quase todas estão com 
tantas dificuldades? Por que a maioria vive em déficit 
financeiro, com sérios apuros para conseguir 
alcançar seus objetivos? Por que as instituições em 
sua maioria trabalham na base da improvisação, da 
baixa qualificação do seu pessoal, da falta de recursos, 
da insegurança com relação ao 
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amanhã? Por que funcionam segundo valores que não 
funcionam mais no contexto atual? Quantas 
entidades anunciam uma missão muito bonita, mas 
que não são capazes de cumprir por falta de recursos? 
Como estas milhares de instituições estarão daqui a 
dez anos? Como estarão seus assistidos? Sobreviverão 
sem recursos de todos os tipos? Como incluir os 24 
milhões e meio de pessoas com deficiências existentes 
no Brasil? Fazendo rifas e quermesses? 

Há um buraco entre o imenso coração dos 
voluntários, comprometidos e dispostos a fazer sua 
parte, e a oferta de recursos que chegam às 
instituições pelos caminhos antigos. É um buraco 
bem grande que a maioria ainda não enxergou. 

Ainda há na sociedade e no governo aqueles que 
defendem a total dependência das instituições, 
impossibilitando-as de gerar recursos pelo seu 
próprio esforço. 

Falar em auto-sustentação entre a maioria das 
instituições assistenciais no Brasil ainda soa polêmico. 
Muitos administradores ainda acreditam em um 
certo teor sagrado da filantropia, em uma tendência 
franciscana de pregar a pobreza. 

É um perigo acreditar nisso! Eles não enxergam 
que, sem dinheiro em caixa, a entidade fica vulnerável 
e não consegue realizar aquilo a que se propõe. 

A questão da deficiência é complexa e cara; não 
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dá para sustentar um projeto como esse sem dinheiro 
suficiente. Se nós trabalhamos para melhorar a auto- 
estima da pessoa com deficiência e convencê-la de 
que ela é capaz de realizações de qualidade, como 
iremos nós, enquanto instituição, adotar a postura de 
vítima, mendigar doações, viver de esmola? Ao 
contrário, a entidade deve portar-se como um bem 
necessário, que tem seu papel social e também seu 
papel econômico, que é o de redistribuir recursos e 
aplicá-los em causas sociais. Basta de lamentar as 
deficiências financeiras! As entidades precisam 
prestar atenção nas suas próprias eficiências e utilizar 
os recursos disponíveis para empreender sua própria 
reabilitação profissional. 

Uma vez convencida de que não pode ficar 
abandonada à própria sorte, a entidade que pretende 
realizar projetos com qualidade deve começar 
acionando os membros de sua comunidade em busca 
de recursos já disponíveis, ou seja, que não onerem os 
parceiros e possam ser disponibilizados facilmente. 

Nossa unidade rural de Taubaté (no interior do 
estado de São Paulo) é um exemplo perfeito. A pessoa 
que administra a unidade, junto com uma equipe 
profissional, é minha amiga Ofélia, assistente social 
que conheci na APAE há muitos anos, quando 
procurava um abrigo para meu irmão. Acostumada 
aos desafios da filantropia, ela desenvolveu uma 
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habilidade incrível para envolver a comunidade e 
angariar os recursos de que precisa para sustentar os 
serviços da AVAPE em Taubaté. Tudo que existe 
naquela unidade é fruto do esforço da Dona Ofélia e 
sua equipe para transformar matéria-prima 
disponível em recurso para os projetos. Ela conseguiu 
sementes para a horta orgânica, que produz ao 
mesmo tempo alimento para os assistidos, 
voluntários e funcionários e mercadorias para vender 
na cidade. 

Com indústrias da região ela conseguiu restos de 
madeira e outros materiais para construir as novas 
instalações que abrigarão os cursos oferecidos na 
AVAPE. De produtores rurais, ela ganhou animais, 
como galinhas e coelhos, que em vez de virar 
alimento deram origem a criações que geram 
dinheiro para a entidade. Para realizar todo esse 
trabalho, ela conta com voluntários e um grupo fixo 
de presidiários que reduzem um dia de pena para cada 
três trabalhados na unidade. E eles adoram trabalhar 
com ela! Como resultado dessas iniciativas, os 
assistidos têm aulas gratuitas de atividades manuais 
e artísticas. Teria sido um erro sair pela cidade 
pedindo dinheiro para comprar ovos ou mesmo 
galinhas, pois no dia seguinte a entidade estaria 
novamente sem recursos. É mais fácil pedir as 
galinhas e deixá-las procriar. 
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Pude verificar que no Brasil há muitas 
instituições buscando a auto-sustentação, porém de 
maneira empírica, sem profissionalismo, e sem um 
mínimo de planejamento e noção de negócios. 

Examinando um grupo de 80 instituições, 
constatamos que a maioria tinha intenções de montar 
padarias, sem ter pesquisado o mercado, investigado 
a concorrência, nem sequer desenvolvido um estudo 
de viabilidade. Vimos exemplos de instituição que 
montou uma fábrica de macarrão sem que houvesse 
no local energia suficiente para ligar as máquinas. 
Uma que começou a criar porcos em local não 
permitido pelas autoridades sanitárias. Outra que 
montou uma fábrica de calçados profissionais em 
uma residência cujo piso não suportou as máquinas 
em funcionamento. 

Não basta ter boas idéias; é preciso executá-las 
com qualidade. E para isso existem procedimentos 
que merecem ser seguidos. A AVAPE, ao longo de sua 
história, testou e aprovou os procedimentos que 
adotamos hoje, e que já levamos ao conhecimento de 
entidades de todo o território nacional. 

Um deles é a forma como trabalhamos com 
voluntários, um recurso muito importante no 
terceiro setor. Justamente por não conseguirem arcar 
com salários de mercado, as instituições costumam 
contar com a colaboração de voluntários. Mas o 
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trabalho voluntário dentro da entidade deve ter uma 
função bastante diferente da que têm os profissionais 
qualificados. O voluntariado tem grande 
importância no terceiro setor, mas é necessário que as 
instituições saibam utilizá-lo. Mal aproveitado, o 
voluntário pode fazer estragos. Encaixado na função 
certa, ele pode ser imprescindível. 

Na instituição eficiente os voluntários 
trabalham como agentes de melhorias, motivados por 
um interesse pessoal e alinhados com a missão da 
entidade, assumindo um compromisso com a 
transformação social que se deseja provocar. 

A partir de 2001, eleito pela ONU o Ano 
Internacional do Voluntariado, o conceito de 
voluntário defendido pelo terceiro setor se aproximou 
mais daquilo que as entidades realmente buscam. 

Diferentemente de quem procura uma entidade 
para resolver carências pessoais, o voluntário 
moderno assume pequenas tarefas visando a grandes 
mudanças. Por exemplo, quem colabora na recepção 
de visitantes em um evento ou ajuda a encaminhar 
pacientes em uma unidade clínica alegra-se por estar 
participando do processo de conscientização de mais 
cidadãos em relação a uma causa. Assim, o 
voluntário se vincula à entidade assumindo uma 
responsabilidade moral e desempenhando atividades 
escolhidas por ele, de acordo com sua visão de 
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mundo. 
Desde 2001, organizamos os voluntários da 

AVAPE segundo um programa que vem sendo 
aperfeiçoado com a experiência diária. Eu saí à 
procura de quem mais entendesse do assunto para nos 
auxiliar e optei por Edson Sadao, da Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo. Ele nos ajudou a 
organizar e estruturar esse programa de tal forma que 
cada voluntário atuasse na sua área de interesse, para 
garantir que o trabalho seria feito com afinco. E a 
seleção é muito criteriosa. 

Até que seja finalmente “admitido” em uma 
atividade previamente programada ou proposta por 
ele mesmo, o voluntário passa por uma entrevista 
minuciosa, treinamento, tour monitorado por todas 
as unidades e outras atividades que o tornam 
capacitado para ser um voluntário AVAPE. Depois 
dessa maratona, se gostar do que aprendeu, ele estará 
muito mais interessado em participar do que se fosse 
logo incumbido de realizar tarefas 
descontextualizadas. 

Queremos que muitos voluntários nos 
procurem e se juntem à nossa corrente solidária, e 
para tanto divulgamos o programa de diversas 
formas, incluindo nosso programa de televisão e 
nosso site na Internet. Mensalmente recebemos 
grupos de interessados em uma palestra inicial 
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seguida de uma reunião que resulta no 
encaminhamento de fichas com o perfil de cada 
candidato a voluntário para uma das várias 
coordenações do programa. 

Atualmente, contamos com centenas de 
voluntários atuantes. Até algum tempo atrás, a média 
de idade dos nossos voluntários estava acima dos 35 
anos. Agora, há uma tendência de rejuvenescimento 
do voluntariado, com a vinda de mais jovens, o que é 
ótimo para diversificar e dinamizar os grupos. 
Recrutar jovens para o trabalho voluntário é uma 
grande vantagem, inclusive para eles mesmos e, a 
longo prazo, para a sociedade em geral. Os 
americanos já fazem isso há muito tempo, porque 
sabem que se trata de uma ação estratégica. Primeiro, 
porque o trabalho voluntário por si só é educativo. 
Segundo, porque ele tende a chamar pai, mãe, irmãos 
e amigos para trabalhar como voluntários junto com 
ele, funcionando como agente multiplicador. 

Terceiro, porque ele que está realizando um 
trabalho social poderá ocupar no futuro um cargo 
importante em uma grande empresa e, já tendo sido 
sensibilizado na juventude com os ideais das 
entidades que ajudou, possivelmente continuará 
querendo participar como parceiro. Além disso, para 
muitos deles o trabalho voluntário é um pré- 
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requisito positivo que conta pontos no currículo. 
Eu já vi problemas terríveis acontecendo com 

voluntários em outras instituições. Já vi voluntário se 
indispor com o presidente por causa de uma 
discordância, e até agredi-lo fisicamente; já vi 
voluntário mover ação trabalhista. Não pode ser 
assim. Hoje em dia até para trabalhar de graça está 
difícil, porque o mundo está muito competitivo e não 
sobra lugar para quem não trabalha direito. Há muita 
gente querendo ser voluntária, muita gente gosta de 
ajudar, todo mundo nasce com bondade. Mas uma 
minoria está realmente preparada. De cada 
100 pessoas que querem ser voluntárias, 10 
permanecem. Por isso o objetivo não é aumentar 
indiscriminadamente o número de voluntários. É 
preferível aumentar a qualidade do voluntariado. 
Não basta estar cheio de amor para dar, tem de entrar 
no sistema da instituição. 

Na maior parte dos casos, o trabalho que o 
voluntário executa na entidade não tem nada a ver 
com a profissão que ele segue. E isso é bom, pois 
diferencia o tipo de motivação que ele tem para se 
dedicar a esse outro compromisso. Em geral a relação 
que eles têm com os projetos é muito afetiva. Nós 
temos aprendido muito com os novos voluntários 
que vêm chegando. Alguns trazem propostas 
inovadoras e uma vontade de colaborar maior até do 
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que o tempo que eles podem disponibilizar para as 
atividades. As surpresas são tantas que o programa de 
voluntários está em constante evolução. 

O que nós esperamos e buscamos, por meio do 
treinamento de voluntários, é que haja em cada área 
pessoas trabalhando com vontade, convicção e 
sintonia com a filosofia da entidade. O programa de 
voluntários da AVAPE foi montado de acordo com as 
várias áreas em que eles podem atuar (Saúde, Social, 
Eventos, Esporte e Lazer, Educação e Cultura, e 
Institucional, entre outras) e poderá ser 
multiplicado em muitas cidades brasileiras a partir do 
repasse do modelo da AVAPE. 

 
• Saúde: trabalho desenvolvido nas Unidades 

de Reabilitação Clínica, que vai desde a recepção, 
entretenimento de crianças, digitação etc., até o 
apoio nas sessões de reabilitação, além das 
campanhas de esclarecimento e orientação da 
população (vacinação, drogas, AIDS etc.). 

• Social: esta área integra ações desenvolvidas 
em projetos sociais implantados pela AVAPE junto às 
comunidades carentes e trabalho de socialização 
realizado nas Unidades de Convivência. 

• Eventos: organização e realização de festas 
beneficentes, feiras, exposições, bazares etc., visando 
à captação de recursos financeiros para a entidade, 
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bem como promover maior integração e a 
confraternização entre seus assistidos, pais, 
funcionários, amigos, associados e voluntários. 

• Esportes e Lazer: atuação na organização 
e/ou monitoração de atividades esportivas e 
recreativas, tais como: gincanas, festivais e torneios 
esportivos, excursões, ruas de lazer etc., direcionadas 
às pessoas portadoras de deficiência, pais, associados, 
amigos, funcionários e voluntários. 

• Educação e Cultura: realização de cursos e 
palestras educativas sobre assuntos referentes ao 
desenvolvimento da cidadania, aulas de reforço 
escolar, informática, línguas estrangeiras, artes 
cênicas, música, canto coral, dança, artes plásticas, 
pintura, artesanato, culinária, panificação, 
jardinagem etc. 

• Institucional: atividades de divulgação da 
instituição por meio de contatos, reuniões, palestras 
e eventos, que visam a fortalecer e consolidar a 
imagem da AVAPE e buscar maior aproximação 
junto à sociedade, empresários, políticos, líderes 
comunitários e meios de comunicação. 

 
Mas o que causou espanto, há alguns anos, foi 

minha idéia de colocar presidiários trabalhando 
dentro da AVAPE. 

Desde 1997, temos uma parceria com o 
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presídio Edgard Magalhães Noronha, que nos 
disponibiliza um grupo de internos para serviços 
dentro da entidade, como a capina e a manutenção 
da horta orgânica que possuímos na unidade rural de 
Taubaté. Ao contrário do que possa parecer, a 
iniciativa não é perigosa para os avapeanos, 
tampouco desvantajosa para os presidiários, que 
aprendem o valor de se dedicar ao bem-estar de outras 
pessoas e ainda reduzem a pena. Além da unidade 
rural, há presidiários participando do Projeto 
Cadeira de Rodas, que consiste na fabricação de 
cadeiras com matéria-prima cedida pela AVAPE, para 
posterior doação a pessoas carentes. 

Essa iniciativa demonstra muito bem o espírito 
empreendedor da AVAPE e exemplifica aquilo que 
queremos ensinar outras instituições a realizar. 

Onde a maior parte das pessoas via um problema 
– os presidiários – nós vislumbramos uma 
oportunidade: a mão-de-obra para uma de nossas 
unidades. Este tipo de iniciativa pode acontecer sempre 
que estivermos dispostos a romper paradigmas, a pensar 
de forma diferente, não viciada, visando a encontrar 
recursos que estão disponíveis sem qualquer custo. 

 
3) Apresentar um diferencial 
O terceiro pé de sustentação da entidade 

empreendedora é o diferencial de seus projetos. 
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Vamos parar para pensar com a cabeça de quem 
poderá ser convencido, ou não, a fazer uma doação 
para a entidade. Quantos telefonemas terá essa pessoa 
recebido no mesmo mês com pedidos de doações 
parecidos com o seu? Com que critério ela irá decidir 
a quem deve doar? Como ela saberá que sua doação 
será bem aplicada? 

Não se deve partir para a busca de recursos na 
comunidade antes de ter muito bem respondidas a 
essas questões. Felizmente, os empresários e 
consumidores estão cada vez mais atentos às ações do 
terceiro setor, justamente por elas terem aumentado 
em número e visibilidade. Logo, às entidades cabe se 
esforçar para mostrar que administram muito bem 
seus recursos, realizam um bom trabalho e são 
capazes de aproveitar com inteligência o que os 
parceiros estão dispostos a oferecer. 

Para começar, a entidade por si só não é um 
único projeto e não deve buscar ajuda e recursos a 
perder de vista, sem saber aonde vai aplicá-los e quais 
resultados vai obter. Uma organização do terceiro 
setor que se preze deve ter vários projetos com 
começo, meio e fim, com metas e prazos, com 
orçamento e planejamento. E é em cima dos 
resultados previstos para um ou mais projetos 
específicos que as empresas parceiras devem avaliar 
sua participação. E há que ter um pouco de 
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criatividade. Negócios são feitos também com base 
em expectativas e perspectivas combinadas. 

A entidade empreendedora deve desenvolver 
essa capacidade de identificar a expectativa das 
empresas para oferecer as perspectivas de ganhos que 
mais atrairão parcerias. 

Gosto de contar uma piada que nos serve de 
inspiração. Um homem do povo, um desconhecido 
qualquer, queria dar um jeito no futuro do seu filho, 
que estava desempregado e ainda não tinha 
namorada. Um dia teve a idéia de fazer ele mesmo o 
destino do filho. “Filho, você vai se casar com a  filha 
do Bill Gates”, disse. O rapaz, surpreso, duvidou: 
“Pirou, pai? Quem sou eu para me casar com uma 
moça rica, filha de quem é?  Imagine, isso é 
impossível!” Confiante, o pai do garoto tentou 
tranqüilizá-lo, dizendo que ela seria uma boa esposa. 
E, decidido, vai até Bill Gates, dono da Microsoft e 
um dos homens mais ricos do mundo, como se fosse 
um amigo qualquer. “Caro Bill, tenho um 
pretendente perfeito para sua filha.” O ricaço 
arregala os olhos e pensa: quem é esse doido com essa 
proposta ridícula? E o visitante enche a boca para 
explicar: “Sua filha vai se casar com o vice-presidente do 
Banco Mundial”. Então, Gates aceita continuar a 
conversa. Depois, o homem segue para o escritório 
do Banco Mundial, onde consegue uma audiência 
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com o presidente. Com a mesma serenidade de 
sempre, oferece ao executivo um conselho: Está na 
hora de trocar o vice-presidente do Banco por um 
rapaz mais jovem, com novas idéias. Surpreso com  a 
ousadia, o executivo pergunta quem seria o tal 
candidato. E o pai do jovem, orgulhoso, responde: “É 
o genro de Bill Gates”. 

Na AVAPE, utilizamos uma estratégia parecida, 
que exemplifico com um projeto chamado PUMA 
(Projeto Unidade Móvel AVAPE). 

Capítulo um. A região do Grande ABC, que é 
primordialmente industrial, recebe o tempo inteiro 
cargas industriais, boa parte delas dentro de 
contêineres. Com o tempo, esses contêineres vão se 
desgastando, enferrujando e são encostados. 

Sabe o que isso significa? Recurso disponível. 
Vamos ao capítulo dois. A demanda por nossos 
cursos de informática é grande, mas não conseguimos 
atender a todos os interessados na unidade de 
treinamento em Santo André. Surge a intenção de 
ampliar nossa atuação levando os cursos até a 
comunidade, em outros espaços. Como? E se 
montássemos uma sala de aula itinerante dentro de 
um contêiner? Nos capítulos seguintes, conseguimos 
outros recursos junto a outras empresas, como 
computadores, doados pela IBM; a cessão de um 
pequeno espaço no estacionamento de um shopping 
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center, com ligação na rede elétrica do 
estabelecimento; mão-de-obra para pintar o 
contêiner, a tinta, móveis, tudo doado. Assim nasceu 
o PUMA, com cursos de informática preparados para 
atender a pessoas com deficiência. 

O projeto teve começo (a montagem), meio (os 
cursos, com duração de cerca de dois meses) e fim 
(tudo foi devolvido às empresas), e todos ficaram 
contentes. A AVAPE contribuiu com a inclusão, as 
empresas fizeram marketing social e os aprendizes 
aumentaram sua chance de conseguir trabalho. 

Vivo dizendo que até para pedir esmola é 
preciso competência. Os recursos estão disponíveis, 
mas é preciso ser criativo para acessá-los. A AVAPE 
possui projetos dos mais variados, que vão desde a 
fabricação de próteses para doação até a realização de 
cursos e palestras, e mais de 200 empresas parceiras, 
entre públicas e privadas, que colaboram de diversas 
formas. Como conseguimos tantos parceiros? 
Criando muitos projetos, sempre casados com os 
interesses de cada empresa que procuramos. Por isso, 
precisamos ficar atentos às possibilidades de parceria 
menos óbvias, mas que estão disponíveis para quem 
tiver iniciativa. Quem poderia imaginar que seria 
possível tratar pessoas com deficiência utilizando uma 
lei de incentivo à cultura? Pois utilizamos a Lei 
Rouanet para patrocinar o projeto AVAPE na Dança, 
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que por meio de uma atividade cultural beneficia 
nossos assistidos. 

A AVAPE criou um produto especialmente 
voltado para o relacionamento com nossas empresas 
parceiras, que é o Selo Empresa Solidária que Apóia 
a Pessoa com Deficiência. O selo é uma marca que 
identifica as empresas que contribuem para o resgate 
da cidadania e inclusão social das pessoas com 
deficiência, por meio da parceria com a entidade. 
Dentro do nosso conceito de projeto diferenciado, 
oferecemos às empresas diversas formas de 
contribuição, como auxílio mensal, permuta com 
produtos ou serviços ou patrocínio de projetos 
específicos. Um projeto, para atrair o interesse da 
comunidade, deve ser simples, fácil de realizar e 
orçado com precisão. Na AVAPE nós desenvolvemos 
métodos para isso e apresentamos às empresas 
documentos “redondos”, que contêm tudo que elas 
precisam saber: retorno em mídia espontânea, 
abatimento de impostos, público estimado etc. É 
fundamental que as parceiras acompanhem o 
trabalho da entidade, checando para onde vão os 
recursos investidos e verificando os resultados dos 
projetos, pois o melhor diferencial é o resultado 
comprovado. Experimente pedir doação alegando 
risco de fechar as portas. Será mais provável que a 
resposta seja “então, feche logo!”. Para que as 
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parcerias empreendedoras vinguem, é necessário que 
as empresas acreditem na AVAPE, ou seja, elas 
precisam confiar na qualidade do nosso trabalho e na 
aplicação correta dos recursos que recebemos. E não 
há por que essa confiança ser cega. É a entidade que 
tem de providenciar evidências dessa qualidade e de 
sua idoneidade, tornando visível para qualquer um 
que se aproxime qual é sua missão e como ela é 
praticada. 

A AVAPE também participa de projetos criados 
por outras instituições. Um exemplo disso é o recém- 
fundado Instituto Via Viva, do qual faço parte. O 
sócio-diretor de uma empresa brasileira de tecnologia 
e eu conversávamos, até que percebemos que, unindo 
visão estratégica com produção industrial, 
poderíamos resolver o problema do pneu inservível 
no País, além de distribuir benefícios ambientais e 
sociais para todos os segmentos da sociedade. É que 
os resíduos sólidos inertes (pneus inservíveis) são um 
problema para os fabricantes de pneus. Nossa idéia 
era unir esses resíduos ao ciclo produtivo do 
concreto, formando um novo produto, útil e 
ecológico. Promoveríamos o processo completo, 
desde a arrecadação de pneus inservíveis até sua 
transformação em concreto deformável e isolante 
(concreto DI), gerando empregos diretos para 
pessoas com deficiência e contribuindo para a 
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redução de novos casos de deficiência adquirida em 
acidentes rodoviários. 

O projeto surgiu da seguinte maneira. 
Sabíamos dos problemas causados pelo acúmulo de 
pneus inservíveis na natureza, já que esse resíduo leva 
aproximadamente 600 anos para ser biodegradado. 

Com o crescimento da indústria 
automobilística, o problema só aumenta. Então 
pensamos em uma maneira de reaproveitar os pneus 
inservíveis que conservasse ao mesmo tempo natureza 
e vidas humanas. Afinal, os acidentes rodoviários 
ainda estão entre as maiores causas de morte no País. 
Misturando-se concreto com pneu inservível 
triturado, chegamos a um material semiflexível que já 
está sendo testado, com sucesso, na construção de 
barreiras rodoviárias Via Viva. 

A diferença entre o material utilizado 
atualmente nas barreiras rodoviárias e o concreto DI 
é que, em caso de acidentes, o impacto na colisão será 
parcialmente absorvido pela barreira de concreto DI, 
reduzindo os danos humanos e materiais. O Instituto 
Via Viva planeja fazer o projeto crescer a partir da 
construção de Ecopontos Via Viva, locais preparados 
para a coleta de pneus inservíveis doados. Esses 
ecopontos serão administrados por pessoas com 
deficiência e seus familiares, com a participação da 
AVAPE no acompanhamento técnico e 
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profissional dessas pessoas. Os pneus inservíveis 
poderão ser doados por pessoas e empresas que, no 
momento atual, até pagam para dar uma destinação 
inadequada a esses pneus. 

Além dos sistemas de barreiras rodoviárias Via 
Viva, o concreto DI terá outras aplicações ainda em 
estudo, como a pavimentação rodoviária, dormentes 
para estradas de ferro, contrapiso de estacionamento 
e pisos especiais. Muitas transportadoras serão 
beneficiadas, muitos reparos deixarão de ser 
necessários, muitos reais serão economizados. Muitas 
famílias ganharão oportunidades e muitas vidas serão 
salvas. As vantagens do projeto se multiplicam, e é aí 
que está seu diferencial. Quanto mais gente se sentir 
beneficiada, mais parceiros e colaboradores irão 
aderir ao projeto. 

Eu não tenho dúvida de que o caminho certo 
para as entidades é atuar como empreendedores 
sociais, aproveitando os recursos e os profissionais já 
disponíveis na sociedade para prestar um serviço não 
somente importante para seus beneficiários diretos, 
mas, principalmente, considerado necessário pela 
comunidade, e que talvez possa também contribuir 
na revisão das políticas públicas do País. A história da 
AVAPE até agora se fez inteira sobre esses conceitos. 
Nós planejamos, testamos, aprovamos e procuramos 
multiplicar. 
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Por meio de palestras, cursos, publicações, 
eventos e outras formas de comunicação e troca de 
idéias, buscamos diversas parcerias. Hoje acredito que 
temos mais poder de fogo para influenciar novas 
mudanças, pois já provamos que nossas propostas e 
ações trazem bons resultados. 

Posso dizer que a AVAPE brigou para 
conquistar a posição que ocupa hoje, pois, quando 
começamos a buscar parceiros, a falta de 
conhecimento imperava, o ambiente social não era 
ainda favorável à inclusão, o sistema produtivo não 
havia incorporado os conceitos que já aceitamos hoje. 
Mas os tempos mudaram e o cenário está muito 
propício para que as entidades atuem por meio de 
parcerias empreendedoras. O que falta é que elas 
fiquem mais atentas às oportunidades. 

Construídas sobre a cultura de um Brasil antigo 
e sedimentadas em características locais, muitas das 
milhares de entidades atuantes no território 
brasileiro são administradas na base do improviso e 
com objetivos que priorizam o assistencialismo e a 
caridade. O governo de bem-estar social que as vinha 
alimentando já está superado em vários aspectos. 
Com as mudanças socioeconômicas ocorridas nos 
últimos anos, a falta de fundos e as conseqüências da 
globalização,  muitas se encontram em estado de 
estagnação, sem 

 
 
 

167  



 

 

Marcos Antonio Gonçalves 

 

meios para se modernizar e se profissionalizar. 
A sobrevivência dessas instituições, apesar da 

importância de suas ações, está ameaçada. Elas 
precisam rever toda a sua organização, 
organogramas, processo decisório, a relação com seus 
beneficiários, os instrumentos de gestão. O 
aperfeiçoamento constante já é um pré-requisito para 
a sustentabilidade no terceiro setor. 

Mas que fique claro que essa mudança de rumo 
não pode acontecer de forma desordenada, 
descoordenada, no impulso. Sabemos que a taxa de 
mortalidade de novos negócios é muito grande. Um 
plano estratégico deve antever todas as ações, à luz de 
uma meta bem definida. Para quem não sabe aonde 
quer chegar, qualquer caminho serve, mas quem tem 
um compromisso com o futuro sabe exatamente 
quais são os caminhos mais certos. A AVAPE 
começou pequena, mas pretendia crescer. Esse 
crescimento não viria ao acaso. Nós construímos 
nosso sonho com muito critério, com planejamento 
a longo prazo. 

Em 1990, realizamos nosso plano estratégico 
para o ano de 2005. Isso mesmo, 2005. Desde então, 
ele passou por reavaliação e revisão constantes. Esta 
experiência de planejamento possibilitou um maior 
conhecimento da própria instituição e do mercado. 
Imaginamos cenários para a instituição 15 anos à 
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frente. Isso uniu o pessoal, funcionou como um 
incentivo à participação e comprometeu nossos 
colaboradores. Vislumbrando como seria nosso 
trabalho com toda essa antecedência, conseguimos 
visualizar a necessidade de ampliar e desenvolver uma 
área empreendedora que já existia em moldes iniciais. 
Foi a partir desse plano que promovemos um extenso 
processo de profissionalização do pessoal, a partir da 
contratação de profissionais especializados com 
salários de mercado. O que nós achávamos na época 
foi confirmado pela experiência: a instituição sem 
fins lucrativos deve ter uma estrutura 
organizacional, que não deixe nada a dever com 
relação às empresas do mercado, não apenas no seu 
planejamento, mas também na qualificação do seu 
pessoal e na sua competitividade, desenvolvendo 
produtos e serviços de qualidade e que atendam 
adequadamente às necessidades dos consumidores. 

Nenhuma entidade sobrevive só de idealismo. 
Idealismo é essencial, é o que nos dá forças, mas não 
resolve. O terceiro setor tem de entender que “sem 
fins lucrativos” não quer dizer com prejuízo. O único 
caminho para a sobrevivência é a sustentabilidade. As 
instituições devem gerar seus próprios recursos, e para 
isso é necessário visão empreendedora, liberdade de 
pensamento, criatividade e suor. Por isso, não basta 
ter apenas um plano estratégico. Visão sem 
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ação não passa de sonho. É preciso também ser pró- 
ativo, adotar uma gestão estratégica. Este binômio 
visão e ação, possibilitado pelo plano e pela gestão 
estratégica, possibilitou à AVAPE crescer cinco vezes 
de 1990 para cá. O planejamento permitiu enxergar 
fora do nosso pequeno mundo. 

A AVAPE sempre foi empreendedora. Temos 
uma experiência comprovada, que já foi inclusive 
compartilhada com outras instituições e com órgãos 
do governo. Esta experiência nos permite afirmar que 
não há outra saída. Ou as instituições se 
profissionalizam e se auto-sustentam, ou morrem. 

Cabe às empresas, à sociedade e ao governo 
estruturar e desenvolver uma fantástica legião de 
instrutores, facilitadores e multiplicadores, 
arregimentados entre aposentados, voluntários em 
geral, e estudantes, para profissionalizar as 
instituições e implantar os conceitos e práticas do 
empreendedorismo. 

Hoje vemos a palavra empreendedorismo como 
diferenciação positiva para os funcionários de uma 
empresa, como alternativa para estudantes egressos 
das faculdades, como saída para ex-presidiários se 
integrarem à sociedade, como canal para 
profissionais abrirem uma alternativa de renda 
quando enfrentam o desemprego e a discriminação 
contra os candidatos com mais de 45 anos. Sabemos 
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que as próprias empresas, se não forem 
empreendedoras, estarão fadadas à obsolescência de 
seus produtos e processos, e conseqüentemente ao 
desaparecimento. Se todos estão conscientes da 
importância do empreendedorismo, por que as 
instituições sem fins lucrativos deverão ficar fora 
dessa tendência irreversível? 

O ato de empreender passa pela visão 
estratégica; pelo planejamento e pela gestão 
estratégica e, posteriormente, pela capacitação e 
profissionalização dos funcionários das instituições; 
pelo desenvolvimento de produtos e serviços; pela 
qualidade, ética, financiamento, inovação e 
criatividade; compartilhamento das experiências e 
por muito, muito trabalho. 

Em 2004, juntamente com outras dez 
instituições, iniciamos um projeto chamado Essence 
Brasil, que visa a disponibilizar na Internet produtos 
confeccionados pelas próprias entidades que serão 
revertidos em fonte alternativa de recursos. 

Muitas destas instituições parceiras estão no 
mesmo patamar de profissionalização de empresas 
existentes no mercado. É esse exemplo que todas 
deveriam seguir. 

O momento é este. Com a visibilidade que o 
terceiro setor conquistou nos últimos anos, o prato 
está cheio para as parcerias. É hora de as instituições 
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filantrópicas mostrarem a que vieram e disputarem o 
apoio do empresariado, provando serem 
competentes o bastante para administrar recursos e 
resolver problemas que já não cabem na agenda do 
governo, e ensinando o empresariado a exercer a 
responsabilidade social de maneira adequada, 
levando mais cabeça do que coração. O uso da marca 
AVAPE, como defendo no capítulo sobre a 
multiplicação, pode ajudar muito, mas isso só será 
possível para quem segue as três lições básicas para o 
sucesso no terceiro setor. Não esqueça: envolver 
todos os extratos da sociedade e romper todas as 
barreiras, encontrar recursos já disponíveis na 
própria comunidade e apresentar um diferencial. É 
assim que se faz. 

 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 
 

Ao longo dessa caminhada, tivemos uma 
preocupação também pouco encontrada nas 
instituições brasileiras: a qualidade. Esbarramos por 
aí com uma crença equivocada: a de que, se algo é 
produzido por uma instituição, é aceitável uma 
qualidade inferior. Na AVAPE nós discordamos 
totalmente dessa idéia e nos voltamos para o lado 
contrário: fomos em busca de qualidade total. E 
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parece que não havia mesmo muita gente pensando 
assim, pois fomos a primeira instituição sem fins 
lucrativos do mundo em nossa área de atuação a 
receber a certificação. 

Em 1994, a maior parte das organizações 
brasileiras lutava para sobreviver em um ambiente 
totalmente novo. O Brasil iniciava um período de 
estabilidade de preços. A abertura da economia para 
produtos importados iniciada em 1990 ganhava novo 
impulso, uma vez que o dólar estava bastante 
depreciado. Neste cenário as empresas viram-se 
forçadas a melhorar a qualidade de seus produtos e 
reduzir os custos de produção. 

A resposta para os problemas relacionados à 
baixa qualidade e custos elevados dos produtos 
brasileiros parecia estar na implantação de um sistema 
da qualidade baseado nas normas da série IS0 9000. 
Naquela época, um grande número de empresas 
buscava o certificado ISO. 

Em 1995, a AVAPE também estabeleceu como 
estratégia a certificação de seus serviços na norma ISO 
9000, incluindo os serviços da área clínica. A AVAPE 
obteve a certificação no ano seguinte, tornando-se a 
primeira entidade do mundo dentro de sua área de 
atuação a conseguir o certificado. 

O conceito de qualidade que existia na década 
de 70 não se aplica, necessariamente, hoje em dia. 
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Garantir apenas a qualidade do processo – o objetivo 
da ISO 9000 – já não atende plenamente as 
expectativas dos clientes em relação à qualidade das 
empresas. E por isso já se fala atualmente em outras 
normas, que abrangem outros aspectos, dentre as 
quais a ISO 14000 (que normatiza a questão 
ambiental), a AS 8000 (relacionada a 
responsabilidade social das empresas) e a OHSA 
18001 (relacionada a segurança no trabalho). 

A ISO aumentou nossa visibilidade e também 
abriu portas. Essa certificação é como uma etiqueta 
de grife famosa. Serve para nos identificar de maneira 
imediata, principalmente em território estranho, 
como uma organização que merece respeito e 
crédito. Hoje temos como parceiros empresas 
multinacionais, como já mencionei, órgãos públicos 
e organismos internacionais, e estamos iniciando uma 
grande expansão dentro do território nacional e no 
internacional. 

Mas a qualidade do trabalho da entidade 
extrapola o que o selo endossa. Qualidade em 
filantropia é um conceito diretamente ligado ao 
planejamento e à gestão, mas que não deixa de ser 
percebido nas minúcias do dia-a-dia. Eu costumo 
dizer que a diferença entre o bom e o ótimo está nos 
detalhes. 

O norte de todas as nossas ações dentro e fora 
 
 
 
  174 



 

 

COM A CABEÇA E O CORAÇÃO 

 

da entidade é a qualidade de vida dos nossos 
assistidos. Todos precisam ser igualmente bem 
atendidos em todas as unidades clínicas e de 
convivência, de modo que o tratamento surta os 
resultados esperados e planejados pelas equipes de 
atendimento. A padronização dos procedimentos na 
área clínica possibilita que todos os profissionais da 
AVAPE dêem aos assistidos as mesmas chances de 
reabilitação e de bem-estar. 

Sem planejamento, qualquer caminho serviria, 
qualquer resultado seria satisfatório, qualquer prazo 
seria razoável. A AVAPE trabalha baseada em 
metodologias, testadas e aprovadas, em consonância 
com missão da entidade. E não basta que nós façamos 
tudo corretamente; o público precisa perceber. A 
qualidade está na maneira como a recepcionista sorri, 
no olhar direto do médico, na pintura das paredes, no 
conforto da sala de espera. 

São detalhes como esses que as empresas 
parceiras também percebem quando visitam as 
unidades. Aliás, uma entidade de assistência precisa 
saber receber visitas, afinal precisa delas. A higiene, a 
aparência, o capricho nas instalações da AVAPE são 
um reflexo do respeito que nós praticamos com todos 
aqueles que tornam nossa missão necessária e 
possível. Nós acreditamos que a aparência é um dos 
lados da transparência. 
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A clareza com relação à missão e ao uso dos 
recursos é uma das características mais importantes de 
uma instituição sem fins lucrativos. Quando a sociedade 
vê com facilidade o trabalho que estamos concretizando, 
ela sente que pode confiar para poder fazer parte. 

A escolha e o treinamento dos profissionais que 
assumem funções de grande responsabilidade dentro 
da entidade também é um fator crucial para uma 
gestão de qualidade, mesmo na filantropia. Conheço 
grandes administradores de empresas que, ao tomar o 
comando de uma instituição, parecem esquecer o 
profissionalismo em cima da escrivaninha da 
companhia. Agem por puro sentimento, envolvidos 
pessoalmente com a causa defendida, como se a 
solidariedade não carecesse também de visão 
empresarial. Na AVAPE, que nasceu dentro de um 
contexto da iniciativa privada, os ideais dos 
fundadores foram desde o início submetidos à 
racionalidade que praticávamos dentro da empresa. 
Sempre tivemos a convicção de que a entidade devia 
ser gerida de modo profissional, daí nossa iniciativa 
de buscar no mercado outros profissionais 
competentes, com conhecimentos técnicos em áreas 
que nós, fundadores, não dominávamos. Não dava 
para ficarmos no amadorismo. Eu ia pessoalmente à 
procura dos melhores nomes em cada área, porque eu 
sabia que somente com conhecimento e 
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experiência sólida alcançaríamos nossas metas. 
Isso até causava espanto no começo, pois 

dificilmente um bom profissional imaginava que 
poderia fazer carreira dentro de uma instituição, 
afinal a imagem que se tinha das instituições era de 
pobreza e improviso. Mas o que nós tínhamos em 
mente desde o início era o contrário. 

A transparência e a qualidade são dois valores 
que devem andar juntos na busca por parcerias. A 
qualidade deve existir dentro da entidade e precisa 
aparecer fora dela. Na AVAPE isso está presente nos 
procedimentos padronizados que implantamos em 
todas as áreas, e faz toda a diferença na hora de 
conseguir recursos. 

De forma geral, o pensamento estratégico da 
AVAPE se assemelha muito ao que norteia a gestão de 
uma empresa bem-sucedida. Ainda que nossa meta 
não seja o lucro, para a entidade é importante 
controlar custos e prazos, direcionar e redirecionar os 
investimentos, contratar profissionais competentes, 
gerenciar o trabalho em equipe, aumentar a 
produtividade e a eficiência em cada departamento, 
modernizar os processos, informatizar bancos de 
dados, encontrar melhores fornecedores, enfim, 
administrar a entidade de forma que não só o cliente 
fique satisfeito, mas também que o trabalho seja feito 
com excelência. 
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O pensamento empreendedor da AVAPE já é 
admirado e elogiado há 15 anos. Nós saímos na 
frente, inclusive, de entidades do primeiro mundo 
sob alguns aspectos. Em certos países, elas recebem 
até 3 mil dólares por mês do governo para manter as 
pessoas com deficiência, coisa que, a meu ver, provoca 
acomodação. No Brasil, até pela condição de país em 
desenvolvimento, de recursos escassos, preferimos 
aquela história de emprestar a vara e ensinar a pescar, 
em vez de dar o peixe. Visão empreendedora é boa 
para elevar a auto-estima. 

Nossos assistidos com deficiência ficam 
contaminados com essa visão inovadora, produtiva. 
Muitos saem daqui e vão montar seu próprio negócio. 
Isso eu acho que é incluir. Os voluntários também 
estão aprendendo, já estão trazendo a cabeça mais do 
que o coração. Aos poucos cada um está 
percebendo qual é seu papel nessa história. Os 
empresários, o governo, as escolas, as famílias. 

A visibilidade que as pessoas com deficiência 
estão conquistando, nos seus locais de trabalho, de 
estudos, faz diferença. Estamos transformando 
pacientes em trabalhadores e empreendedores; 
pessoas indiferentes em voluntários ativos; problemas 
em parte da solução. As evidências de que estamos no 
caminho certo se multiplicam a cada dia. Algumas 
delas vêm na forma de reconhecimento. 
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Em 23 anos de trabalho, aprendizado e 
aprimoramento, a AVAPE conquistou alguns 
símbolos do agradecimento da comunidade pelas 
iniciativas que conseguimos emplacar. O primeiro 
prêmio veio em 1993, quando completamos 11 anos 
de existência formal e ainda vinculados à Autolatina. 
O Prêmio Eco foi promovido pelas Câmaras 
Americanas do Comércio e recebido pela Autolatina, 
que apresentou a AVAPE na 11a. edição do prêmio 
como seu projeto de contribuição social à 
comunidade na área da saúde, concorrendo com 85 
empresas. No mesmo ano, recebemos o Prêmio 
Desempenho Empresarial, concedido pela revista 
Livre Mercado, o que se repetiu em 1995 e em 2000. 
Em 2000, a AVAPE foi a instituição mais premiada 
do evento, recebendo os títulos de Melhor das 
Melhores, Marca do Século e Destaque do Ano no 
Setor Não-Governamental. 

Na mesma ocasião, fui premiado como 
Empreendedor Social do Ano e, em 1999, recebi o 
prêmio Executivo do Ano, concedido pela revista 
Livre Mercado. Em 1999, a Sociedade Nacional do 
Mérito Cívico nos concedeu o Prêmio Fleming de 
Qualidade. O Prêmio Bem Eficiente, criado pelo 
analista Stephen Kanitz para eleger as melhores 
entidades beneficentes, nos foi conferido em três 
edições 1997, 2000 e 2004. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

Inclusão: do Micro ao Macro 
 
 
 
 
 
 
 

uitas pessoas me perguntam como consigo 
tocar   tantos   projetos   ao   mesmo tempo. 

Afinal, a AVAPE é apenas uma de minhas ocupações. 
Como se não bastasse o trabalho voluntário na 
entidade, a qual dedico boa parte do meu tempo, 
viajo a Brasília quase semanalmente para participar 
das reuniões do Conselho Nacional de Assistência 
Social, me reúno regularmente com dirigentes do 
Instituto Via Viva, participo de eventos, faço 
palestras, concedo entrevistas, e escrevo. Também 
faço parte de diversas outras instituições, algumas do 
terceiro setor, outras específicas de assistência à pessoa 
com deficiência, às quais também devo minha 
contribuição. Isso sem contar minha vida familiar - e 
meu negócio próprio. É que na verdade eu estou 
fazendo sempre a mesma coisa. Se fizer uma 
retrospectiva da minha vida, ficará claro que todos os 
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projetos em que me envolvi tiveram sempre um 
mesmo objetivo: a inclusão por meio de iniciativas 
empreendedoras. 

Meu primeiro passo foi assumir a curatela de 
meu irmão, e, posteriormente, a responsabilidade 
sobre todos os outros irmãos. Posso dizer que me 
tornei, à época, líder de minha família, crente de que 
minha estratégia para o futuro deles era melhor que a 
de minha mãe poderia dar. Quando entrei na 
Volkswagen, quis liderar o movimento operário, 
acreditando ter, para os trabalhadores, propostas mais 
promissoras do que a ala radical do sindicalismo. Já 
dentro da AVAPE, divulguei idéias e promovi ações 
visando a derrubar paradigmas de preconceito e 
trabalhar em favor da inclusão de pessoas com 
deficiência. As conquistas obtidas me convencem de 
que estava certo, décadas antes, quanto ao que deveria 
ser feito. A contratação de pessoas com deficiência 
pelas empresas é uma realidade que está aí para todo 
mundo ver, e que defendíamos muito antes de as 
autoridades e os empresários levarem essas idéias a 
sério. Mas, mesmo com esse sucesso, os desafios não 
acabaram. Continuei me envolvendo em novos 
projetos porque ainda há paradigmas a serem 
quebrados, ainda precisamos promover muitas 
mudanças para que a sociedade se torne inclusiva por 
inteiro. É nesse 
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sentido que estou caminhando de braços estendidos, 
à procura de mais e mais aliados. É preciso abrir os 
olhos para novos valores. 

Veja o que aconteceu em 2004. Nos anos 80, me 
envolvi com o movimento sindical, lutando pelos 
direitos dos operários, fui preso por liderar greves etc 
e tal. Mas criei divergências dentro do movimento 
quando descobri que havia maneiras mais 
inteligentes do que as greves para melhorar a vida dos 
trabalhadores. Entre as idéias criticadas que 
apresentei, e que hoje são muito bem aceitas e 
defendidas pelos mesmos militantes que as 
criticavam na época, estava a cooperativa de crédito, 
também conhecida como banco do povo. A 
cooperativa era uma maneira de os trabalhadores se 
organizarem para começar o próprio negócio, com 
juros baixos, e não dependerem exclusivamente da 
boa vontade dos donos das empresas. Então, apesar 
das queixas, fui um dos fundadores da Credilatina 
(Cooperativa de Crédito dos Funcionários da 
Autolatina), junto com outros funcionários da 
fábrica, em 1985. Isso aconteceu depois que fui eleito 
interventor da Cooperativa de Consumo dos 
Funcionários da Volkswagen, fundada tempos antes, 
que estava precisando de uma administração mais 
profissional. Eu tinha apenas 24 anos e já assumia 
uma posição de muita responsabilidade, o que 
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demonstra a confiança que depositavam em mim. 
Tudo que já defendi até hoje tinha esse 

pensamento por trás. Houve o Movimento Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o qual 
me envolvi na época da Constituinte, em 1988, 
quando fui eleito coordenador nacional do 
movimento. Conseguimos mandar 23 propostas de 
emenda favoráveis à causa das pessoas com 
deficiência para a Constituição Federal. Então, eu já 
não falava sozinho: havia várias entidades envolvidas. 
Um dos maiores entusiastas do Movimento foi 
Clodoaldo de Lima Leite, ex-presidente do Conseas 
(Conselho Estadual de Assistência Social), meu 
grande amigo pessoal - e da AVAPE -, e que, como eu, 
tem um irmão com deficiência. 

Um grande projeto em que me envolvi foi o 
Fórum da Cidadania do Grande ABC, em 1994, um 
grupo de discussão apartidário criado por iniciativa 
de indivíduos idealistas e líderes comunitários, 
dirigentes e entidades de classe1. Criamos o Fórum 

 

1 O Fórum da Cidadania do Grande ABC foi fundado pelas seguintes 

entidades: ACID - Associação Comercial e Industrial de Diadema, ACISA 

- Associação Comercial e Industrial de Santo André, ACISBEC - 

Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, ACISCS - 

Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, Associação dos 

Construtores e Incorporadores do Grande ABC, AEASP - Associação  de 
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para tentar resolver a crise da região, que estava em 
decadência acelerada havia uma década, sem que as 
prefeituras conseguissem reverter a situação. A idéia 
era discutir os problemas em âmbito regional, não 
mais na esfera municipal. Tinha de ser Santo André, 
São Bernardo  do  Campo,  São  Caetano  do  Sul, 

 

Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, AESC-AS - Associação 

das Empresas de Serviços Contábeis de Santo André, Associação dos Ex- 

Alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, AESP - 

Associação das Escolas Particulares do ABC, ADSA - Associação de Dança 

de Santo André, Associação dos Advogados de Santo André, AEA - 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Bernardo do Campo, 

Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar do Estado de São 

Paulo, Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, A.T.D.E. - 

Associação dos Técnicos em Desenvolvimento Econômico, A.D.A.A. - 

Associação dos Artistas e Artesãos de São Bernardo do Campo, 

ANAPEMEI - Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas 

Industriais, AVAPE - Associação para Valorização e Promoção de 

Excepcionais, ADESG - Associação dos Diplomados da Escola Superior 

de Guerra, AME - Associação Mundial de Ecologia, Augusta e Respeitável 

Loja Simbólica -João Ramalho nº 107-, ASPAMUS - Associação Paulista 

de Músicos, CIESP - Centro das Industrias do Est. São Paulo - Delegacia 

S.André/Mauá/R.Pires, CIESP - Centro das Industrias do Est. São Paulo 

- Delegacia São Bernardo do Campo, CIESP - Centro das Industrias do 

Est. São Paulo - Delegacia São Caetano do Sul, 

CUT - Central Única dos Trabalhadores - Regional ABC, Conselho 
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Diadema, Rio Grande da Serra, Mauá e Ribeirão 
Pires na mesma discussão. Reunimos 110 entidades 
em torno da proposta de salvar o grande ABC. 

Tínhamos plenárias duas vezes por semana, com 
80 a 100 pessoas. Dali saíram vários movimentos e 
projetos de vários tipos, desde o Vote no Grande 
ABC, que defendia o voto distrital, até os anéis viários 
e os piscinões. Foi do Fórum também que nasceu o 
movimento Grande ABC Para Todos, que pretendia 
atrair multinacionais para investir na região. Isso 
aconteceu num pequeno pedaço do estado de São 
Paulo. O resto do Brasil mal ouviu 

 

Regional dos Corretores de Imóveis Diário do Grande ABC, FEASA - 

Federação das Entidades Assistênciais de Santo André, FENAUTRACO - 

Federação Nacional dos Usuários do Transporte Coletivo, FCSABAMN - 

Federação Comunitária das Sociedades Amigos de Bairros Associações de 

Moradores de Mauá, Federação de Teatro de Santo André, GATOS - 

Grupo Aero Terrestre de Operações de Salvamento, I.A.B. - Instituto de 

Arquitetos do Brasil - Núcleo da Região do ABCLivre Mercado, MDU - 

Movimento em defesa da Vida, OAB - Ordem dos 

Advogados do Brasil - Diadema, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 

- Santo André, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - São Caetano do 

Sul, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - São Bernardo do Campo, 

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - Ribeirão Pires, Rotaract Club de 

Santo André, SCIESP - Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de 

São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, SINSESP - Sindicato das 
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falar disso, mas, sem dúvida, para os moradores da 
região o Fórum fez a diferença, pois levou à criação 
da Câmara Regional de Desenvolvimento Sustentável 
do Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento 
Econômico. 

Muita gente importante esteve envolvida, 
pessoas de todas as esferas do governo, como os 
prefeitos Celso Daniel, Maurício Soares e o saudoso 
governador Mario Covas. Covas, inclusive, elogiava 

 

Secretárias do Estado de São Paulo, SINCOSA - Sindicato dos  

Contabilistas de Santo André, SINDIODONTO ABC – Sindicato dos 

Odontologistas da Região do ABC, Sindicato dos Técnicos Industriais de 

Nível Médio de São Paulo Estado de São Paulo, Sindicato dos Médicos de 

São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, 

Petroquímicas, Farmacêuticas, Tintas e Vernizes, Plásticos, Resinas 

Sintéticas, Explosivos e Similares do ABCD, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra, Sindicato do Comércio Varejista do ABC, Sindicato dos 

Bancários e Financiários do ABC e Região, SINDIMEST - Sindicato da 

Indústria de Instalação e Manutenção de Redes, Equipamentos e Sistemas 

de Telecomunicações do Estado de São Paulo, SINDEEPS - Sindicato dos 

Empregados em Estabelecimentos Privados de Saúde, Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Imobiliário de São 

Bernardo do Campo e Diadema, Sindicato dos Rodoviários do Grande 

ABC, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados 

de Petróleo de Santo André, S.A.C. - Sociedade Amigos de Capuava, 

Sociedade Amigos do Bairro São José. 
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bastante nosso trabalho. 
Também participei do Raio-X das Câmaras, um 

projeto do jornal Diário do Grande ABC de 
avaliação do trabalho dos vereadores do Grande 
ABC, que avaliou 4 mil projetos de lei criados em 
quatro anos, concluindo que: um terço era 
inconstitucional; dos dois terços constitucionais, só 
3% eram relevantes; desses 3%, poucos foram 
implantados. E, para pessoas com deficiência, 
pouquíssimos. 

Em, 1998 tomei a iniciativa de liderar um grupo 
de entidades que, havia algum tempo, queria discutir 
temas comuns. Um desses temas foi a oposição à 
Medida Provisória nº 1.629, que tributava as 
entidades por decreto. O resultado foi a criação da 
REBRAF – Rede Brasileira de Entidades Assistenciais 
Filantrópicas, da qual fui um dos fundadores e 
líderes2. Hoje, a REBRAF é presidida por meu amigo 
Rogério Amato, um empresário que sempre atuou na 
área social. A REBRAF dialoga com o Congresso e 
com as entidades pequenas, com várias esferas do 
governo e da sociedade, e assim agiliza as discussões 
relevantes para o terceiro setor. Uma das ações 
recentes da REBRAF foi a criação do Movimento 
Degrau, que defende oportunidades de 

 

2 As entidades que fundaram a REBRAF são: AACC - Associação de apoio 
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trabalho para jovens viabilizadas por parcerias com 
empresários, com base na lei do menor aprendiz. 

Por que participo de tantas organizações? Só a 
AVAPE não bastaria? Quando se fala em inclusão da 
pessoa com deficiência, é preciso entender que ela só 
existe quando o meio em que essa pessoa vive oferece 
as mesmas oportunidades encontradas pelas pessoas 
que já estão incluídas – nos grupos sociais, no ensino, 
no mercado de trabalho, no mercado de consumo, 
nas atividades culturais, nas opções de lazer etc. Não 
basta interferir em apenas um fator de exclusão: a 
deficiência. O atendimento familiar e a reabilitação 
clínica, que são as primeiras etapas do trabalho da 
AVAPE junto às pessoas com deficiência, fazem parte 

 

à Criança com Câncer, AACD - Associação de Assistência à Criança 

Deficiente, AAEB - Associação de Amigos dos Excepcionais do Brooklin, 

ABDIM - Associação Brasileira de Distrofia Muscular, ABEM - Associação 

Brasileira de Esclerose Múltipla, ABRASTA - Associação Brasileira dos 

Talassêmicos, 

ADEFIVI - Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, 

ADEVA - Associação de Deficientes Visuais e Amigos, ADERE - 

Associação para Desenvolvimento Educação e Recuperação do 

Excepcional, Ação Social Gonçalves Ledo, Ação Comunitária do Brasil, 

AHIMSA - Associação Educacional para Múltipla Deficiência, APABB - 

Associação de Pais e Amigos de Pessoas Portadoras de Deficiência dos 

Funcionários do Banco do Brasil, APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
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do processo de inclusão, mas não garantem sua 
efetividade. Uma pessoa que nasceu cega, por 
exemplo, não estará incluída na sociedade se não 
puder jamais ler as melhores histórias da literatura 
nem trabalhar, mesmo que viva em harmonia com 
sua família, freqüente festas e consiga se comunicar 
normalmente. O processo de inclusão dessa pessoa 
passa pelo ensino inclusivo, pelas bibliotecas, 
empresas empregadoras, leis, arquitetos, tecnólogos, 
jornais, meios de transporte, saúde pública, sistema 
eleitoral, políticas de moradia, por todos os fatores 

 

Excepcionais de São Paulo, APABEX - Associação de Pais Banespianos de 

Excepcionais, APAE/Jaraguá do Sul, AOEB - Associação Olimpíadas 

Especiais Brasil, APROSES - Assistência e Promoção Social Exército da 

Salvação, LAR - Associação Lar Liberdade com Amor e Respeito à Vida, 

Associação Cavaleiros da Soberana Ordem de Cruz de Malta, Associação 

Cruz Verde, ABRA/AMA/SP - Associação dos Amigos do Autista, 

Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São 

Paulo, Associação Evangélica Beneficente, ABEC - Associação Brasileira de 

Educação e Cultura, AVAPE - Associação para Valorização e Promoção de 

Excepcionais, ABRAPASCEM - Associação Brasileira de Pais e Amigos 

Surdos/Cegos e Múltiplas Deficiências, APAE/Barueri, ARRASTÃO - 

Movimento de Promoção Humana, Associação Beneficente Jardim Aurora 

e Adjacências, Associação Quero-Quero, ACF - Academia da Criança e 

Família, Associação Carpe Diem, Associação Vila Araguaia e Adjacência, 

ATEAL - Associação Terapêutica de Est. Auditiva e Linguagem, APADE - 
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que acrescentam ou retiram de uma pessoa 
oportunidades de viver bem. Por isso não me 
contento em atuar em um âmbito só. 

Incentivado por movimentos de pais e de 
pessoas com deficiência, decidi entrar para a política 
institucional. Enxerguei essa iniciativa como uma 
maneira de viabilizar as grandes transformações pelas 
quais já vinha lutando. Sempre movido pelas 
necessidades e até pelo incentivo das pessoas com 
deficiência, entrei em discussões mais amplas, me 
aproximei de autoridades. Conheci gente de peso, 

 

Associação de Pais de Deficientes da Eletropaulo, ABONG - Associação 

Brasileira de Organizações Não Governamentais, CARE - Associação para 

Reabilitação dos Excepcionais, PROMOVE - Ação Sócio Cultural, Centro 

Espírita Nosso Lar - Casa André Luiz, Cooperativa de Associações de 

Promoção e Incentivo a Criança - COOPERAPIC (triênio Comitê Centro 

Social Brooklin), CADEVI - Centro de Apoio ao Deficiente Visual, 

Centro Social Nossa Sra. do Rosário, Cáritas, Casa de Davi - Tabernáculo 

Espírita para Excepcionais, Conselho Estadual para P.P.D, CIAM - Centro 

Israelita de Assistência ao Menor, Círculo de Amigos do Menor 

Patrulheiro, Colégio Laura, Cruzada Pró-Infância, Cooperativa Copave, 

Escola Especial para Educação de Excepcionais 4-E, FEASA - Federação 

das Entidades Assistenciais de Santo André, FDNC - Fundação Dorina 

Nowill para Cegos, Federação das APAES do Estado de São Paulo, FEBIEX 

- Federação Brasileira das Instituições de Excepcionais, FACM - Federação  

Brasileira  das  Associações  Cristãs  de  Moços,  FEBRASE  - 

 

 
191  



 

 

Marcos Antonio Gonçalves 

 

sentei-me ao lado de quem decidia, e passei a querer 
decidir também. Em 1998, candidatei-me ao cargo 
de deputado federal, por acreditar que teria mais 
chances de interceder em favor das pessoas com 
deficiência do que apenas atuando somente no 
terceiro setor. Me diziam que faltava um líder que os 
representasse, e eu aceitei o desafio de ser essa pessoa. 
Entrei na disputa, encorajado por um homem forte: 
Mario Covas. Nós nos aproximamos muito no 
Fórum, que era o palanque em que eu me realizava. 
Eu estava ali para participar ativamente da mudança 
de uma sociedade. Acreditava que a única saída para 
qualquer problema era todo mundo se envolver e 
trabalhar pela comunidade, qualquer que fosse a 
causa. Mas não estava plenamente convencido de que 
me candidatar seria a melhor iniciativa. Preferia 

 

Federação Brasileira das Entidades Assist. e de Educ. Profis., FEAC- 

Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, FELASP/BR - 

Organização Brasileira de Combate às Doenças Pulmonares, FENASP - 

Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi, FESEHF - Federação das 

Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas de São 

Paulo, FISESP - Federação Israelita do Estado São Paulo, FOS - Federação 

das Obras Sociais, FRSP - Fundação de Rotarianos de São Paulo, Fundação 

Obra de Preservação dos Filhos de Tuberculosos, Fundação São Paulo 

(Mantenedora da PUC), Fundação Bradesco, FENEIS, Fundação ORSA, 

FETEB - Federação das Entidades Terapêuticas Evangélicas do 
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mesmo era continuar no Fórum, porque ali eu fazia 
as pessoas trabalharem. Lá, a gente formava opinião e 
cobrava os políticos que tomavam as decisões. Mas 
veio o Covas dizer que eu era um grande líder, com 
reconhecimento pela luta na causa, “e um líder não 
pode se esconder.” Disse que eu tinha de assumir. 

Minha esposa, meus amigos e minha 
 

Brasil, FUNASA/SP, Grupo pela VIDDA-Valorização, Int, Dign. Do 

doente de Aids, Grupo Vida - Barueri, Hospital Albert Einstein, 

Instituição Beneficiente Nosso Lar, IAM - Instituição Assistencial Meimei, 

Instituto Presbiteriano Mackenzie, Instituto Santa Terezinha, Instituto 

Assistencial e educacional Amélia Rodrigues, Instituto Rogacionista Anibal 

de Francia, INTEGRAR - Instituição Terapêutica de Grupos de 

Habilitação e Reabilitação de Paralisia Cerebral, Instituto Beneficente Viva 

a Vida, LACE - Núcleo de Ações para Cidadania na Diversidade, Lar Escola 

São Francisco - Centro de Reabilitação, Liga das Senhoras Católicas de São 

Paulo, LARAMARA Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente 

Visual, LEMDA - Lar Escola Mãe do Divino Amor, Lar São Vicente de 

Paula de Itapetininga, LUCCA - Lúmen Unidade de Convivência da 

Criança Autista, MAMÃE - Associação de Assistência a Criança 

Santamarense (Creche), Núcleo Assistencial Irmão Alfredo - NAIA, OAT 

Oficina Abrigada do Trabalho, ONEC - Organização Nacional para 

Educação e Cidadania, Pastoral da Criança CNBB, Pequeno Cotolengo D. 

Orione Orionópolis, Programa Social Gotas de Flor, Projeto Adolescer, 

Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde, Sociedade Civil de Obras Santa 

Cruz - Recanto Nossa Senhora de Lurdes 
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consciência não estavam de acordo. Mas também 
pensei no que me diziam os parceiros de luta. De 
repente, em cima da hora, acreditando que seria 
eleito, aceitei a candidatura, me sentindo covarde por 
ter relutado. Pensei: “Se tenho grandes chances de ser 
eleito, se posso ajudar milhões de pessoas com 
deficiência, por que não aceitar?” 

O partido, o PSDB, também demonstrava 
confiança em mim e me prometeu todo o apoio que 
se pode prometer em época de campanha. Mas, na 
hora do vamos ver, eu descobri que fica cada um por 
si. Onde estavam os apoiadores? O meu espaço na 
propaganda de TV? Fiquei bastante decepcionado 

 

- Obra Dom Guanella, Sociedade Beneficente Alemã, Sociedade 

Beneficente Cisne, Sociedade Beneficente - Casa da Esperança kibo-no-ie, 

Associação Pela Família, SASIEQ - Serviço de Ação Evangelho 

Quadrangular, Escritório SASIEQ, SINDIHOSP, SORRI BRASIL, 

TRANSFORMAR - Assoc. para o Desenvolvimento do Portador de 

Deficiência, UBC - União Brasileira de Cegos, UNIBES - União Brasileira 

Israelita do Bem-Estar Social, USE - União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo, União Mader - Centro de Reabilitação Especial. 

Outra liderança bem-sucedida foi a Febiex (Federação Brasileira das 

Instituições de Excepcionais, da Integração Social e da Defesa da 

Cidadania), ativa desde 1974 em âmbito nacional, da qual a AVAPE é 

membro desde 1995, sendo que eu fui o vice-presidente entre 1995 e 1999 

e presidente entre 2000 e 2004. 
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com esse mundo da política. O jogo de interesses ali 
tem regras que não funcionam quando a equipe é 
pequena. E inimigos aparecem de todos os lados, 
principalmente para quem tem alguma chance de 
ganhar a briga. Começaram a surgir boatos, aqueles 
boatos infundados que se planta com a intenção de 
derrubar mesmo quem está em evidência, atingindo 
a vida pessoal e familiar. 

Quem poderia me apoiar mais do que as pessoas 
que eu defendia, as pessoas com deficiência? Foram 
elas a fazer carreata, distribuir santinhos com a minha 
foto, pedir votos em nome de Marcos Gonçalves. Aí, 
recebi 30 mil votos, mais do que o necessário para 
eleger senadores em alguns estados. E isso sem sujar 
nem um muro nem um poste. Mas não fui eleito. 

A experiência de mergulhar na candidatura me 
transformou. Se cada brasileiro tivesse a chance de 
conhecer aquele mundo, teria uma outra postura 
diante da realidade. Minha impressão era que, na 
política, as pessoas só se olham por interesse, só se 
relacionam por interesse. Então, perdi a inocência. 
Adquiri uma outra visão do meu sonho, da minha 
causa, do trabalho da AVAPE. Passei a enxergar tudo 
isso com mais frieza. E essa nova visão me ajudou a 
trabalhar melhor pela causa das pessoas com 
deficiência. 
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Depois daquilo tudo, voltei ao terceiro setor 
mais realista, vendo como as conquistas realmente 
funcionam, sem amadorismo, mais calculista – no 
que isso pode ter de bom -, entendendo aonde o 
outro quer chegar, por quê e como. Foi aí também 
que me voltei de novo para a vida como empresário. 
Passei a ser mais objetivo e a buscar mais resultados. 
Na vida pessoal e familiar, inclusive. Fiquei mais 
pragmático. A experiência faz a gente crescer, ser mais 
gente. Os tropeços, as pedras, vão nos 
engrandecendo. E a gente se torna outro, com mais 
maturidade e preparo. 

E assim foi minha trajetória de 
amadurecimento como aliado da inclusão. A AVAPE, 
por sua vez, também amadureceu, também 
ultrapassou os muros que a cercavam quando foi 
fundada e abriu muitas portas para dentro e para fora 
da comunidade. A partir de muitas reuniões, 
necessárias para levar o conhecimento sobre a 
realidade – e não os velhos paradigmas – das pessoas 
com deficiência até gente que por muito tempo não 
deu atenção ao assunto, levamos a AVAPE para 
dentro de organizações nacionais e internacionais, 
oferecemos nossos projetos ao governo, mostramos 
nossas experiências em congressos no exterior, e 
passamos também a buscar e trazer novos 
conhecimentos para dentro da AVAPE. Desde 1994, 
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a AVAPE busca fora do Brasil, norteada por diretrizes 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas e 
pela Organização Internacional do Trabalho, 
referências de projetos e políticas de inclusão social de 
pessoas com deficiência, bem como técnicas de 
tratamento e tecnologias de apoio. 

Em relação ao que já existe em países 
desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos, 
sabemos que estamos ainda bem atrasados. Em parte, 
por falta de visão ou iniciativa, mas principalmente 
por falta de recursos, já que o investimento em ações 
sociais desta natureza ainda não é considerado 
prioridade pelo poder público, muito menos pelo 
empresariado. Até por causa das guerras, que geram 
deficiências em muita gente, certos países percebem 
com muito mais clareza a necessidade de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas afetadas, daí o 
desenvolvimento mais avançado nessa área. Sabemos 
que, em alguns lugares, a possibilidade de um 
indivíduo com deficiência física acentuada morar 
sozinho é uma realidade. Existem tecnologias que 
facilitam uma vida independente, permitindo, por 
exemplo, abrir e fechar janelas por comando de voz. 

Mas é claro que tais recursos não são acessíveis 
para a maior parte da população brasileira, o que nos 
incumbe de procurar adaptações viáveis para nosso 
contexto econômico. 
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Em comparação com o que se faz em outras 
entidades brasileiras, a AVAPE se destaca com 
algumas estratégias de vanguarda. Mesmo em países 
ricos, algumas realizações da AVAPE chamam 
atenção, como é o caso da Reabilitação Baseada na 
Comunidade. Na Alemanha , onde a realidade das 
favelas sequer é conhecida, o programa foi recebido 
com surpresa e admiração. Começamos a nos 
comunicar também com países onde os problemas 
são ainda mais profundos que os nossos e que 
carecem de um apoio que nós já podemos oferecer, 
como acontece em algumas regiões africanas. Na 
América Latina, o modelo de gestão baseado em 
parcerias empreendedoras ensinado pela AVAPE vem 
sendo de grande valia para organizações que 
enfrentam dificuldades muitas vezes piores que as 
existentes aqui. Desde 1992 somos membros do 
GLARP IIPD, Grupo Latino-Americano para 
Integração e Inclusão de Pessoas com Deficiência. Em 
2003, nossa superintendente, a Dra. Sylvia Cury, 
assumiu a presidência do Capítulo Brasileiro dessa 
organização, formalizando o papel de mobilizadora 
das entidades brasileiras no sentido de se associarem 
ao grupo. Também foi nomeada membro da Junta 
Directiva do GLARP Internacional, representando os 
países do cone sul. Em 2.000, organizamos um 
congresso mundial. 
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Já apresentamos trabalhos científicos em 
diversos congressos internacionais. Em junho de 
2004, expusemos trabalhos em Oslo, na Noruega, 
durante o Congresso Mundial do Rehabilitation 
International, entidade sediada em Nova York que 
estabelece diretrizes sobre deficiência, da qual a 
AVAPE também é membro filiado. A AVAPE 
também mantém parceria com organizações 
governamentais e não-governamentais, como as 
americanas Melwood Growing Together, American 
Institutes of Research e American Express 
Foundation, entre outras. 

 



201  

 

 

A 

COM A CABEÇA E O CORAÇÃO 

 
 

CAPÍTULO V 
 
 
 

A Multiplicação da AVAPE 
 
 
 
 
 
 
 

        AVAPE preparou seu próprio terreno, quando                                                                
        quase ninguém queria saber de dar adubo. 
Mesmo nesse clima árido, a entidade germinou, se 
desenvolveu e cresceu. Ao longo de mais de duas 
décadas de história, acumulamos um arcabouço 
enorme de conhecimento sobre  assistência a 
indivíduos com deficiência, colocação no mercado 
de trabalho, políticas públicas, gestão de entidades e 
liderança   comunitária. Com  essa  experiência, 
bastante rica, já avançamos para uma nova etapa: a 
multiplicação.  Estamos  espalhando sementes 
avapeanas pelo Brasil, formando uma federação, uma 
rede de unidades da AVAPE, que funcionarão 
segundo  os  princípios  e  os modelos que 
desenvolvemos no estado de São Paulo. E você 
poderá se beneficiar disso, na sua cidade. Já explico 
por que isso é importante. 
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O Brasil da inclusão depende do terceiro setor. 
E o terceiro setor está crescendo, mais do que o setor 
empresarial, em número de participantes. Nos anos 
90 começou um verdadeiro boom de entidades. O 
IBGE (2004) diz que, entre 1996 e 2002, o número 
de entidades cresceu 157%, atingindo 276 mil, 
enquanto o número de empresas do país cresceu 
66%. Essas entidades, no conjunto, empregam 1,5 
milhão de pessoas, mas 77% delas não têm 
empregados, ou empregados formais. A maior parte 
dos trabalhadores registrados está concentrada em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Ao mesmo tempo, pesquisa divulgada pelo 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
releva que cresceu, nos últimos anos, o número de 
empresas que realizam algum tipo de ação social na 
comunidade ou para seus funcionários. O que pode 
justificar esse maior interesse das empresas pela ação 
social, senão uma melhor colocação no mercado? 

O tal mercado capitalista está mudando para 
ficar com a cara do consumidor moderno, que 
também está mudando e se tornando bem mais 
informado, consciente das conseqüências de suas 
escolhas e, portanto, mais crítico e exigente. Se o 
consumidor de outrora tornava-se fiel às marcas mais 
cativantes, as que cumpriam suas promessas de “lavar 
mais branco”, o consumidor que está se formando no 
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século XXI escolhe as empresas de quem compra 
segundo outros critérios. O acesso a informações que 
antes não circulavam com tanta rapidez, como sobre 
os danos causados ao meio ambiente por indústrias 
predatórias ou sobre a exploração de mão-de-obra 
infantil por grifes de alcance mundial, vem 
despertando a atenção do cliente para a 
responsabilidade que o setor produtivo tem sobre o 
destino do planeta e da humanidade. Já não é 
aceitável que fábricas de material escolar devastem 
florestas, nem que trabalhadores sejam discriminados 
por raça, sexo ou aparência. 

Quem está ganhando a confiança desse 
consumidor crítico são as empresas que demonstram 
dar valor aos mesmos cuidados prezados por quem 
escolhe. Agora, além de lavar ainda mais branco, a 
empresa que quiser manter-se lucrativa precisa 
participar do melhoramento do mundo, com mais 
afinco do que suas concorrentes. 

Outra pesquisa, divulgada no fim de 2004, pelo 
Instituto Ethos, mostra que 44% dos consumidores 
esperam que as empresas façam mais na área social do 
que o que está estipulado por lei. O que parece estar 
acontecendo é que, num país em que o governo não 
atende a todas as necessidades e expectativas da 
população, normalmente alegando falta de recursos, 
esta passa a esperar uma atitude de quem detém os 
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recursos. É como se o consumidor desse seu voto a 
quem se dispuser a fazer o que é necessário. E o 
empresariado está vendo que não só pode fazer mais, 
como ganhar com isso. 

A quinta edição do Guia da Boa Cidadania, 
especial da revista Exame sobre as ações de 
responsabilidade social do empresariado brasileiro, 
chama a atenção justamente para o caráter estratégico 
dessas iniciativas. As pesquisas mais recentes indicam 
que as empresas mais lucrativas no contexto atual são 
as mesmas que investem alto em responsabilidade 
social. 

A mudança no perfil do consumidor sugere 
também que seu próprio senso de responsabilidade 
sobre as mercadorias que compra ou serviços que 
contrata está mais apurado. Quando opta por levar 
para casa um produto embalado em caixa de papel 
reciclado ou uma margarina fabricada por uma 
empresa que emprega pessoas com deficiência, esse 
consumidor está preferindo contribuir positivamente 
com a natureza e a inclusão social, em vez de assistir 
passivo ao funcionamento do mercado capitalista. 
Daí também a maior valorização do voluntariado. 

Hoje, ganha crédito quem colabora. O 
presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi 
duramente pressionado a aumentar o valor da doação 
em favor das vítimas da tragédia no tsunami na Ásia, 
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no Réveilllon de 2005, já que os milhões anunciados 
inicialmente eram menos significantes do que as 
doações européias. Não era obrigação legal de 
ninguém fazer doações, mas, para um país tão rico, 
não ficaria bem contribuir com tão pouco diante de 
uma tragédia daquele porte. A mesma regra moral 
vale no mercado. Cai a tolerância a quem parece 
explorador e crescem os aplausos para quem faz o 
bem. E esse bem precisa ser visível pelos cidadãos. 

As normas ISO, tão alardeadas e cobiçadas nos 
anos 90, já começam a deixar de ser um diferencial 
para ser um requisito obrigatório na hora de ganhar a 
confiança do cliente. Surgem novos ISO, guiando os 
procedimentos internos das empresas em novos 
setores, para mostrar que não se pode mais 
negligenciar detalhes que antes passavam 
despercebidos. 

Veja, por exemplo, o que a Ford está fazendo. 
Em 2001, a empresa criou o departamento de 
Relações Públicas e Responsabilidade Social, 
institucionalizando o que, antes, era apenas um 
conjunto de doações. Então, ela posicionou a 
cidadania corporativa como uma política estratégica 
da empresa. Esse departamento tem a seguinte meta: 
promover campanhas internas e externas de 
sensibilização para ações sociais, principalmente nas 
áreas de educação fundamental e meio ambiente, que 

 
 
 

205  



 

 

Marcos Antonio Gonçalves 

 

são as bases para a formação da cidadania, para a 
inclusão social e para o desenvolvimento econômico 
sustentável. O assessor do departamento é Celso 
Freitas, que integrou a primeira diretoria da AVAPE e 
sempre enxergou a importância de inserir a atividade 
empresarial na realidade da comunidade. Desde que 
transformou as ações sociais em estratégia de 
negócios, a Ford movimenta a onda social que vem 
crescendo no Brasil, estimulando tanto funcionários 
quanto fornecedores e parceiros a participar 
voluntariamente. Unindo o trabalho de comunicação 
da empresa com os valores do voluntariado, aos 
poucos mais e mais pessoas e empresários vão 
compreendendo que mexer as próprias mãos contra 
o analfabetismo, a pobreza, a exclusão social e o 
esgotamento dos recursos naturais é o caminho mais 
curto rumo ao desenvolvimento econômico. Freitas 
disse que “em nosso país, os problemas sociais não são 
exclusivos do governo”. Disse mais: “Quando todos os 
setores dão as mãos, conseguem muito mais. Não fosse 
isso, poderíamos já ter implodido. Eu vejo nesse 
trabalho conjunto o prenúncio de que caminhamos 
para a melhoria social, o que obviamente não vai 
acontecer em menos de algumas dezenas de anos”. 

Agora, compare o contexto atual com aquele 
em que a AVAPE começou. Há vinte e poucos anos, 
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responsabilidade social não fazia parte do 
vocabulário corriqueiro. As entidades que batessem à 
porta de empresários esperavam um ‘não’ como 
resposta em 90% das tentativas, sendo que para 
conseguir os 10% de ‘sim’ era necessário empreender 
uma campanha educativa, com muito esforço. 

Hoje, os empresários fazem pesquisas para 
escolher as melhores representantes do terceiro setor 
para apoiar. Estão todos correndo para não ficar para 
trás, procurando se adequar às novas exigências da 
legislação e do consumidor. Está muito mais fácil, 
para o terceiro setor, obter recursos e parceiros para 
concretizar seus projetos. Não se justifica a pobreza 
da maioria das entidades e suas dificuldades de gestão, 
se o campo está tão fértil. 

 
 

● ● ● ● ● 

 

 

 

 

Em 2005, fomentamos a ampliação da atuação 
da AVAPE a partir da criação de novas unidades e de 
novas formas de relacionamento com entidades já 
existentes em vários estados brasileiros. É a marca 
AVAPE que está começando a aparecer em outras 
regiões do País, com o objetivo de cumprirmos ainda 
melhor nossa missão. 
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Atuando em rede, teremos mais parceiros, mais 
apoio, mais voluntários, e, portanto, mais assistidos e 
beneficiários. Ou, de outro ponto de vista, existindo 
AVAPES em mais e mais cidades, mais empresas, 
voluntários, pessoas com deficiência e interessados 
em geral poderão contar com nossos serviços. 

Como isso vai acontecer? A AVAPE já é uma 
rede, mas, por enquanto, de unidades próprias. O 
novo posicionamento nos coloca como entidade 
gestora de uma rede composta também por entidades 
independentes (licenciadas, que podem usar a marca 
AVAPE para serviços AVAPE, mas que podem atuar 
em outras atividades, não concorrentes) e entidades 
afiliadas (novas AVAPES construídas inteiramente 
sob a genética administrativa da AVAPE Mãe, mas 
com administração autônoma). De uma ou de outra 
forma, os novos membros da rede poderão 
reproduzir dentro de sua estrutura uma ou mais 
atividades que a rede exerce hoje: Reabilitação 
Clínica, Unidades de Convivência, Reabilitação 
Profissional, Capacitação Profissional, Colocação 
Profissional, Controle de Qualidade, Voluntariado e 
Prestação de Serviços à Comunidade. 

Existe uma demanda por serviços como os da 
AVAPE em cidades onde ainda não temos unidades. 
Sabemos disso porque em pelo menos 20 cidades em 
cinco estados da federação, onde a AVAPE já presta 
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serviços de consultoria para colocação profissional, há 
empresas procurando trabalhadores com deficiência 
para contratação. Nem sempre essas empresas 
encontram candidatos inteiramente preparados para 
as vagas disponíveis, o que nos indica que existe 
nessas cidades uma demanda por programas de 
reabilitação profissional como os da AVAPE. Além 
disso, já realizamos palestras em várias localidades, 
levando nossa filosofia e forma de atuação a ficarem 
mais conhecidas e gerando um crescente interesse 
pelo conhecimento que temos para difundir. 
Certamente essa realidade se repete nas demais 
cidades do nosso território. Afinal, os 24,5 milhões de 
brasileiros com deficiência não estão todos 
concentrados em São Paulo. 

A idéia de gerar uma rede avapeana no País é 
antiga, e já foi até divulgada por publicações da 
AVAPE há algum tempo, sendo agora mais 
amplamente semeada. Mas essa multiplicação 
depende da iniciativa de lideranças locais. Nós 
pretendemos que as entidades desbravadoras de cada 
região, juntamente com os empresários, os 
estudantes, as famílias, os profissionais, os 
voluntários de cada lugar onde exista demanda por 
um trabalho como o da AVAPE, se unam e se mexam 
para montar sua própria AVAPE - contando com o 
auxílio do conhecimento que vamos disponibilizar. 
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Os interessados é que deverão procurar uns aos 
outros, se reunirem, associar-se aos melhores 
empreendedores dispostos a abraçar essa causa e 
formar o grupo de líderes que fará nascer sua unidade 
avapeana. A nós, daqui, caberá oferecer tudo que 
estiver ao nosso alcance para garantir o sucesso de 
mais esse projeto. 

Essa expansão da rede AVAPE deve acontecer de 
forma organizada, coisa que é pouco ou ainda mal 
utilizada pelo terceiro setor. Não vamos cair no erro 
de nos perder na operacionalização de processos, pois 
não vale a pena pagar um preço altíssimo para 
comprovar que não basta ter uma missão ou filosofia 
bem definidas para garantir a operação saudável de 
toda uma rede. A federação de entidades da marca 
AVAPE está se formando segundo as diretrizes mais 
confiáveis utilizadas pelo setor empresarial. O 
processo de expansão da rede nada tem a ver com o 
processo de criação da AVAPE, que se baseou, em sua 
fundação, em vínculos familiares e emocionais. Nossa 
cultura de gestão mudou com o tempo, se adaptando 
às necessidades de expansão. Hoje, atuamos com 
métodos mistos, de empresa e de entidade 
assistencial. 

Para darmos esse novo passo e assumirmos o 
papel de entidade gestora de rede, um novo 
posicionamento se faz necessário. 
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É claro que, aos novos parceiros, não bastará 
escolher quais serviços implantar ou a qual modo de 
participação na rede aderir. Já estamos sendo 
procurados por gente de toda parte, e isso é 
fantástico, mas devemos seguir alguns critérios. 

As entidades participantes da formação da rede 
serão avaliadas e selecionadas, bem como suas 
condições de funcionamento, a fim de que as novas 
unidades membros mereçam a marca AVAPE, com a 
excelência conquistada até hoje. Conforme as 
possibilidades ou necessidades da nova unidade, a 
marca AVAPE será aplicada sobre uma ou mais 
atividades, após um cuidadoso processo de 
transferência de conhecimentos e métodos. O 
principal requisito para uma entidade fazer parte da 
rede AVAPE é que ela se identifique com nossa 
missão, filosofia e princípios - e que pratique tais 
valores em todas as suas atividades. 

O segundo ponto que será estudado é a 
existência de condições favoráveis à implementação 
de nossos programas. 

A formatação da nova rede AVAPE está 
acontecendo em alta velocidade. Não por pressa, mas 
porque o terreno é realmente muito propício. Em 
apenas seis meses, com um grupo de trabalho 
concentrado nesse assunto, avançamos do projeto 
inicial para a fase da definição dos tipos de ligação que 
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teremos com as novas unidades. Em seis meses, já 
sabíamos quais requisitos a própria AVAPE já possuía 
e quais faltava providenciar para assumirmos esse 
novo papel de entidade gestora de uma rede nacional. 
Se essa idéia se espalhar tão rapidamente quanto 
pretendemos, e se os líderes comunitários do Brasil 
souberem aproveitar a oportunidade que estamos 
criando, em alguns anos teremos uma “rede do bem” 
cobrindo todo o território, gerando e distribuindo 
benefícios para todos os seus participantes. 

A ampliação da rede AVAPE depende da 
iniciativa dessas outras lideranças, que, 
primeiramente, devem nos procurar com seu projeto 
em mãos. Uma vez confirmada a viabilidade da 
parceria, iniciaremos o processo de transmissão da 
“genética” avapeana, por meio de apostilas, cursos, 
treinamentos e acompanhamento. Assim, a “AVAPE 
Mãe” terá responsabilidade sobre a gerência geral da 
rede, o planejamento estratégico, o marketing e 
alguns procedimentos administrativos. 

O objetivo do controle central é formar uma 
rede com estrutura profissionalizada e de expansão 
segura, que atue com base no empreendedorismo e 
focada em ganhos proporcionais aos resultados. As 
auditorias, vistorias e acompanhamentos nas novas 
unidades irão assegurar o uso correto das 
metodologias e processos repassados. 
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A marca AVAPE passa a ser, assim, uma garantia de 
sucesso para os projetos assistenciais das novas unidades 
da rede. No caso das afiliadas, que permanecerão 
inseridas na estrutura hierárquica da origem, benefícios já 
conquistados pela primeira AVAPE, como a 
classificação como filantrópica e a isenção de impostos, 
serão automaticamente absorvidos. 

Serão novos centros de valorização e promoção 
da pessoa com deficiência, com novos parceiros e 
apoiadores, com a qualidade e a credibilidade de uma 
matriz que já acumula mais de duas décadas de 
iniciativas de vanguarda e de resultados. Por trás das 
sementes que estamos lançando, pessoas do mais alto 
cacife em diversos setores da sociedade tornam nosso 
projeto ainda mais promissor e confiável. Desde abril 
de 2004, a AVAPE conta com um Conselho 
Superior, composto por renomados especialistas em 
direito, publicidade, administração pública, 
assistência e inclusão social, administração e outras 
áreas, que se uniram ao Conselho Gestor, como 
consultores, oferecendo sua visão, dedicação, 
habilidades e recursos. Não poderíamos estar mais 
satisfeitos. 

Quanto mais pessoas estiverem conosco nesse 
projeto de transformação do Brasil em uma nação 
inclusiva, mais promissor será este País. 

Eu disse, na introdução deste livro, que esperava 
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despertar as pessoas para as mudanças de atitude que 
estão ao seu alcance para que as deficiências deixem de 
abrir abismos sociais. Convidei familiares, 
empresários, dirigentes de entidades e governantes, 
além das próprias pessoas com deficiência, a repensar 
seus conceitos e experimentar um novo ponto de vista. 
Eu expus aqui minhas próprias mudanças de 
pensamento e atitude ao longo de minha vida e 
oferecemos o resultado de anos de buscas e realizações. 
Acredito, sinceramente, que agora está muito fácil, 
para todos vocês, dar um passo à frente. As pessoas 
com deficiência visual, auditiva, mental, motora ou 
qual for podem se mexer para tornar sua vida mais fácil 
e feliz, pois hoje, graças ao trabalho da AVAPE e de 
outras entidades que desbravaram o terceiro setor, elas 
podem estudar e conseguir um trabalho. As entidades 
assistenciais podem mobilizar a comunidade para 
viabilizar seus projetos, pois hoje os cidadãos e as 
empresas estão mais dispostos a colaborar. As empresas 
podem confiar na atuação do terceiro setor, pois 
atualmente nosso trabalho é transparente e endossado 
pelos próprios mentores do mercado. O governo, 
igualmente, pode espelhar-se nas ações da sociedade 
civil e valer-se delas para cumprir sua obrigação. 

E todos podem participar da multiplicação da 
AVAPE, como líderes, parceiros ou voluntários. O 
terreno hoje está fértil. Basta empreender. 
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Boticário Fianchising S/A 
Bradesco Saúde 
Bridgestone Firestone do Brasil Ind. e Com. Ltda 
BSH Continental 
Bunge Alimentos S/A 
Buonny Gerenciamento de Riscos 
BV Serviços Ltda 
Cabot Brasil Indústria e Comércio Ltda 
Cadbury Adams Brasil Ind. Com. Produtos 
Alimentícios Ltda 
Caixa Econômica Federal 
Camargo Correa Cimentos S/A 
Carrefour Comércio Indústria Ltda 
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Cash Assistência e Serviços Ltda 
Cavenaghi, Cavenaghi & Cia. Ltda 
CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos 
Centro de Formação de Condutores Javaroti 
Cia de Gás de São Paulo - COMGAS 
Cia de Processamento de Dados do Estado de SP 
Clariant S/A 
Cleide Xavier de Souza 
CNA Inst. Culto Norte-Americano 
Companhia Siderúrgica de Tubarão 
Concessionária Primo 
Cond. Edif. Garden Trade Center Suíte Hotel 
Contabilidades Gonzaga 
Coop - Cooperativa de Consumo 
Coopebrás - Cooperativa Brasileira Ltda 
Cor Doce Modas 
Cultural São Bernardo Ensino de Línguas S/C Ltda 
Daihatsu Ind. e Com. de Móveis e Aparelhos Elétricos 
Daimler Chrysler Administradora de Consórcio S/C Ltda 
Daimler Chrysler do Brasil Ltda 
Daitan Comércio de Veículos Ltda 
Dealer Honda 
DER - Departamento de Estradas e Rodagem 
Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A 
Despatron S/C Ltda 
DHJ Comércio de Veículos Ltda 
Diageo Brasil Ltda 
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Diário do Grande ABC 
Distribuidora de Papéis Alagoas Ltda 
DNV - Det Norske Veritas 
Dow Corning do Brasil Ltda 
Drads - Secreto de Assist. e Desenv. Social 
Dupont Brasil S/A 
Dutra Distribuidora de Veículos 
E2E Comércio de Componentes Elétricos Ltda 
Ean Brasil 
Econlife Saúde S/C Ltda 
Editora Símbolo 
EDS Electronic Data System 
Elevadores Otis Ltda 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuárias 
Esperança Ind. e Com. de Forjados Ltda 
Expressão Promoções 
Festo Automação Ltda 
Fiação e Tecelagem Tognato 
Folha de São Paulo 
Fopame Materiais Siderúrgicos Ltda 
Força Sindical 
Ford - Divisão LAND ROVER 
Ford Motor Company Brasil Ltda 
Francovig e Cia Ltda 
Frigorífico Ceratti 
Frigorífico Marba Ltda 
Full Jazz Comunidade 
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Gedas do Brasil 
GN Resound Ind. e Com. de Aparelhos Auditivos Ltda 
GOL Linhas Aéreas Inteligentes 
Golden Plast 
Gran Sapore BR Brasil S/A 
Grupo Notre Dame 
H Point Comercial de Veículos Ltda 
HL - Eletro Metal Ltda 
Honda da Amazônia S/A 
Hospital e Maternidade Brasil S/A 
Indiana Seguros S/A 
Interodonto - Sist. de Saúde Odontológica SIC Ltda 
IPEM - Instit. de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo 
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
Itororó Veículos e Peças Ltda 
Jacques Janine Cabeleireiros 
Jancikinc Engenharia Consult. 
Johnson & Johnson Com. e Distr. Ltda 
Johnson Controls 
Karmann Ghia do Brasil Ltda 
KM Ind. e Com. de Papéis 
La Pastina Imp. e Exp. 
Magneti Marelli Cofap 
Mahle Metal Leve S/A 
Makro Atacadista S/A 
Media e Marketing Solutions 
Medial Saúde S/A 
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Mediservice Adm. de Planos de Saúde 
Mercedes Benz do Brasil S/A 
Merck Sharp & Dohme 
Mercosul Assistance Participações Ltda 
Metaltork Brasil Ltda 
Mobitel S/A {Dedic} 
Mondial Assistance 
Moto Honda da Amazônia Ltda 
Netsat Serviços {Sky Brasil} 
Névia Serviços de Expediente Ltda - ME 
Nipel Ind. e Com. de Papéis 
Nort West Agência de Publicidade Ltda 
Notre Dame Seguradora S/A 
Nova Três Distribuidora de Veículos Ltda 
Novelis do Brasil Ltda 
Orbitall Serviços 
Otis Elevadores 
Paranoá Ind. de Borracha S/A 
Parker Hannifin Ind. Com. Ltda. 
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras 
Petroquímica União S/A 
PG Comunicação 
Pilkington Brasil Ltda 
Pimenta Bar e Restaurante SBC Ltda 
Pirelli do Brasil S/A 
Plane - Administradora e Corretora de Seguros Ltda 
Plasnoi Com. de Plásticos Ind. Ltda 
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Plásticos Permatti Ind. e Com. 
Prefeitura do Município de São Luís do Paraitinga 
Prefeitura do Município de São Paulo 
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo 
Prefeitura do Município de Lagoinha 
Prefeitura do Município de Taubaté 
Quasar Gestão de Sistemas e Comércio S/A 
Real Food Alimentação 
Renault do Brasil Ltda 
Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
Rockwell Automation do Brasil Ltda 
SABESP - Cia. de Saneamento Básico do Estado de SP 
Sachs Automotive Brasil Ltda 
Saint Gobain Vidros S/A 
Schneider Electric do Brasil 
SEADS - Seco Estadual de Ass. e Desenv. Social 
Senarc Serv. Nacional de Recup. de Crédito Ltda 
SERT - Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho 
SEW Eurodrive 
Shogun Veículos Ltda 
Siga' s - Sist. Geral de Atendimento à Saúde S/C Ltda 
Símbolo Editora e Comunicação Integrada S/A 
SM Sistemas Moduladores Ltda 
Sociedade Anônima Fabril de Prod. Alimentícios Vigor 
Souza Cruz S/A 
Sul América Cia Nacional de Seguros 
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Telefônica - Telecomunicações de São Paulo 
Termomecânica São Paulo S/A 
Thyssen Krupp Elevadores S/A 
Tillimpa S/A 
Tok Take Vending Systems do Brasil Ltda 
Toriba Veículos Ltda 
Tower Automotive Ltda 
Trans Isaak Turismo Ltda 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
Umicore Brasil Ltda 
União de Bancos S/A {Unibanco} 
Unilever Brasil Ltda 
Unimed Paulistana 
Unimed de São José dos Campos Cooperativa de 
Trabalho Médico 
Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho 
Médico 
Uninove - Centro Universitário 9 de Julho 
UNIPAR - União das Indústrias Petroquímicas 
United Auto Aricanduva 
United Auto Nagoya Ltda 
United Auto São Paulo Ltda 
Vally Produtos Alimentícios 
Vida Segura Consultoria e Assessoria de Seguros 
Visteon Sistemas Automotivos Ltda 
Vivax S/A 
Voktep Ind. e Com. de Plásticos Ltda 
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Volkswagen do Brasil S/A 
Volvo do Brasil 
Xerox Comércio e Indústria Ltda 
Yamaha Motor do Brasil Ltda 
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