É com grande satisfação que apresentamos mais este número da Revista APAE Ciência que
traz importantes contribuições acerca do universo da pessoa com deficiência. Esse número contempla
trabalhos selecionados apresentados no I Congresso Científico Online da Federação das Apaes do
Estado de São Paulo. Com o tema Intersetorialidade: saberes e práticas sobre a questão da pessoa
com deficiência, o objetivo foi propiciar um espaço profícuo de diálogos e reflexões acerca desta
temática, incentivando a pesquisa e relatos da prática profissional de inúmeras instituições e
profissionais que fazem do seu cotidiano um movimento constante de busca pela garantia e efetivação
de direitos dessa população.
Iniciamos com o artigo Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho:
conceitos e paradigmas que se propõe a compreender os desafios para o ingresso no mercado de
trabalho e os papéis do Estado e da família na efetivação do direito ao trabalho. No decorrer da
narrativa tem-se uma avaliação sobre o contexto legal que envolve a matéria, o direito ao trabalho
como direito fundamental e o cenário das contratações na atualidade.
Avançando, apresentamos o texto Autismo: reflexões teóricas e práticas, que se propõe a
desenvolver reflexões sobre o autismo, como a causa, a prevalência, o diagnóstico e os tratamentos,
ressaltando sempre a singularidade de cada criança. O texto afirma que apesar do avanço obtido,
existem ainda muitas lacunas no campo científico e que ainda temos um longo caminho de estudos e
pesquisas a percorrer.
Na sequencia o artigo Considerações sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência
intelectual e o papel da educação ao longo da vida, aborda o envelhecimento da pessoa com
deficiência intelectual, ressaltando o expressivo aumento da expectativa de vida deste segmento
populacional e discorre sobre os desafios a serem enfrentados na atualidade, o artigo objetiva a partir
de uma pesquisa bibliográfica, refletir sobre o papel das instituições educativas neste processo. A
pesquisa também evidencia a importância da oferta de ações educativas desenvolvidas ao longo da
vida para que estas pessoas alcancem o envelhecimento com maior qualidade e a necessidade da
implantação de políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas com deficiência
intelectual em processo de envelhecimento nas áreas educacionais, sociais, médicas, entre outras.
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A temática da paralisia cerebral é abordada no artigo Os efeitos do protocolo Pediasuit® em
crianças com paralisia cerebral utilizando o GMFM-66, onde se analisa a aplicabilidade do
método fisioterapêutico Pediasuit® com o intuito de reforçar certos padrões de movimento, tendo este
um papel fundamental na reabilitação e na otimização da neuroplasticidade em crianças com sequelas
de paralisia cerebral. O manuscrito contribui com a reflexão sobre novas possibilidades de
atendimento ao mesmo tempo que afirma a necessidade de novas pesquisas.
Finalizamos esse dossiê com o manuscrito Panorama da rede apaeana de educação especial
segundo os resultados do primeiro censo da FEAPAES-SP, que busca caracterizar os serviços
prestados pela área da educação das APAEs e os situa em relação as normativas da modalidade da
educação especial. Este manuscrito traz uma relevante contribuição sobre as ações da área da
educação especial, trazendo a realidade vivenciada por este universo em específico.

Denise Gisele Silva Costa
Coordenadora do Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapae-SP
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