Aproximación
á discapacidade intelectual
no ámbito penitenciario.
Aspectos a ter en conta

Queremos agradecer a todo o persoal que apoia e facilita a execución do
programa “Atención Integral a Persoas con discapacidade intelectual reclusas,
ex reclusas e sometidas a medidas alternativas”. E moi particularmente a
aqueles que coa lectura desta guía amosan o seu interés por coñecer un pouco
máis a realidade das persoas con discapacidade intelectual.
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Presentación / Introdución
FADEMGA FEAPS GALICIA é a Federación de Asociacións en favor das Persoas
con Discapacidade Intelectual de Galicia. É unha organización sen ánimo de
lucro.
Na actualidade conta con 41 entidades galegas federadas que prestan servizo
a 4.696 persoas con discapacidade intelectual. Con 8.167 socios, as entidades
de FADEMGA FEAPS GALICIA están formadas por unha rede de 116 centros
ubicados polas catro provincias galegas nos que traballan un total de 1.292
profesionais e contan co apoio de 1.237 voluntarios1
Ofrece unha serie de servizos e programas, entre os que se atopa o programa
de “Atención Integral a Persoas con Discapacidade Intelectual ou do
desenvolvemento reclusas, ex-reclusas e sometidas a medidas alternativas”.
Este programa leva implantado en Galicia desde o 2002, financiado polo
Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade grazas ás persoas que
marcan na súa declaración da renda a casiña de interese social. Responde á
necesidade de prestar unha atención individualizada e específica ás persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que se atopan nesta
situación, xa sexa nos centros penitenciarios de A Lama, Teixeiro e Pereiro de
Aguiar, ou unha vez postos en liberdade.
FADEMGA FEAPS GALICIA pertence á Confederación Española de Organizacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual (FEAPS), na que
están integradas un total de 19 Federacións de toda España.
A nivel estatal FEAPS leva a cabo o mesmo programa desde o ano 1995 e
forma parte do Consello Social Penitenciario.
O obxectivo deste manual é servir de ferramenta
para aqueles profesionais que desenvolven o
seu traballo dentro dos centros penitenciarios, aportando información sobre a discapacidade intelectual e orientacións á hora
de por en marcha posibles actuacións.
En igualdade de condicións, as persoas
con discapacidade intelectual teñen os
mesmos dereitos e deberes que o resto da
poboación. Ditos dereitos están recollidos na
Convención Internacional sobre os Dereitos das
Persoas con discapacidade das Nacións Unidas,
ratificada por España no ano 2008.
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Datos correspondentes ao ano 2014
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Que implica
a discapacidade intelectual?
As persoas con discapacidade intelectual
presentan limitacións nalgunas habilidades necesarias para funcionar no seu día
a día e responder axeitadamente ás situacións que se lle presentan.
É un condicionante importante no funcionamento
da persoa, NON unha limitación da persoa.
Estas limitacións póñense de manifiesto cando a persoa entra en
contacto coa súa contorna. Polo tanto, depende tanto da propia persoa
como das barreiras ou obstáculos que atopa. Segundo a contorna sexa máis ou
menos facilitadora, a discapacidade expresarase de xeito diferente.2
As persoas con discapacidade intelectual teñen máis dificultades que os demais para aprender, comprender e comunicar.
O actual concepto de discapacidade intelectual fai especial fincapé, máis que
nas deficiencias das persoas, nos apoios que precisa para vivir unha vida propia
de calidade e en relación cos demais.
Desde FADEMGA FEAPS GALICIA consideramos que, cos apoios axeitados, a
persoa con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento pode levar unha
vida plena.
A Discapacidade INTELECTUAL NON É UNHA ENFERMIDADE senón que, nalgúns casos, é a consecuencia dunha enfermidade. Polo tanto non é algo que
“se cure”. Aínda así, non é algo estático, pois cos apoios adecuados unha persoa
con discapacidade intelectual mellorará o seu funcionamento e o seu axuste ó
contexto social, físico e cultural no que vive.
A discapacidade intelectual non leva consigo necesariamente presentar violencia ou perigo nin para a propia persoa nin para outras. As condutas violentas o perigosas, se chegan a darse, adoitan ser consecuencia de dificultades
de comunicación e/ou de comprensión do entorno.
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FADEMGA asume a definición de discapacidade intelectual da AAIDD (American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities): A discapacidade intelectual está caracterizada por
limitacións significativas no funcionamento intelectual e na conduta adaptativa que se manifesta
nas habilidades adaptativas conceptuais, sociais e prácticas. (Luckasson e Cols. 2010)

Tipos e causas
A discapacidade intelectual pode ter catro tipos de orixes ou causas. Pódese
orixinar antes de nacer, durante o parto ou por mor dunha enfermidade ou
traumatismo grave na infancia, pero sempre antes dos 18 anos, e na metade
dos casos descoñécese a causa que a orixina.
Poden ser:
Antes do nacemento:
•

Trastornos xenéticos: transmitidos a través dos xenes herdados dos
proxenitores no momento da concepción, erros na combinación destes,
etc.

•

Trastornos cromosómicos: suceden durante o proceso de disposición
dos cromosomas.

Causas biolóxicas e orgánicas: As principais causas son:
Antes do nacemento: consumo de alcohol ou drogas, carencias alimenticias
da nai, sarampelo ou rubéola durante o embarazo, etc.
Durante o parto: exposición a toxinas ou infeccións (por exemplo herpes
xenital), presión excesiva na cabeza ou anoxia (asfixia).
Despois do nacemento: traumatismo cranial ou enfermidade (por exemplo
meninxite).

Despois do nacemento:
•

Causas ambientais: falta de estimulación física e sensorial e/ou
carencia de atención sanitaria do bebé.

Dependendo da discapacidade van precisar máis ou menos apoios para
moitos aspectos das súas vidas.
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Posibles características da discapacidade intelectual
Poden presentar algunhas das seguintes dificultades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para procesar a información, memorización e retención das mesmas
(cústalles lembrar cosas).
De comunicación oral, pero isto non quere dicir que sexan incapaces de
comunicarse; presentan linguaxe limitada.
Para realizar actividades da vida diaria (vestirse, asearse...), para coidar da
súa saúde, seguridade e autogoberno, e tamén para o manexo dos cartos.
Para comprender as regras sociais e para ver as consecuencias das súas
accións.
Para pensar loxicamente, comprender ideas abstractas ou para o
razoamento.
Nas relacións afectivas: de amizade, familiares ou de parella.
Falla de iniciativa e limitada capacidade para a resolución de situacións
cotiás, así como incapacidade de improvisación fóra dos seus hábitos.
De autocontrol e carecen de estratexias para a canalización da súa
agresividade.
En contornas sociais, observándose illamento ou abuso por parte doutras
persoas (dificultade de adaptación nun ambiente “normalizado”).

Hai que ter en conta que a discapacidade intelectual frecuentemente leva
consigo un estigma social. Ao igual co resto, as persoas con discapacidade
intelectual non desexan ser vistas como incapaces, incompetentes ou
minusválidas. Para reducir o estigma social que supón a imposición dunha
etiqueta, moitas persoas intentarán ocultalo e finxirán ter entendido o que se
lles está preguntando aínda que non o comprendan.
Aquiescencia.
En ocasións desexan compracer ás persoas que eles perciben como
poderosas ou con autoridade. Pode que non sexan completamente sinceras
e que traten de responder no sentido que eles pensan que o entrevistador
espera ou desexa oír. Esta inclinación pode contribuír á aparición de certa
tendencia a responder afirmativamente ás preguntas.
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Orientacións para un trato adecuado
Actúa con naturalidade. Evita o sobre proteccionismo ou paternalismo
innecesario.
•

Fálalle directamente. Diríxete sempre á persoa con discapacidade
intelectual, non ó acompañante. Utiliza ideas claras e concisas
acompañadas, se podes, de modelos, exemplos, demostracións, etc.
Exprésate utilizando un vocabulario sinxelo.

•

Trátao acorde á súa idade cronolóxica pero adaptándote á súa
capacidade. Evita infantilizar a linguaxe, non é un neno.

•

Procura estar atento ás súas respostas, así poderás adaptar a
comunicación de seren necesario.
Se contesta lentamente dálle tempo, se paciente, flexible e
amósalle apoio. Evita corrixirlle ou rematar as súas frases.

•

Non  o discrimines. Ten os mesmos dereitos e obrigas
ca ti.

•

Pregunta antes de axudar. Non subestimes e prexulgues
ás persoas con discapacidade. Non deas por sentado que
necesita axuda. Axúdalle só no necesario, deixando
que se desenvolva só.

•

Dálle toda a información necesaria para que poida
tomar unha decisión. Evita a manipulación. Pode ser
necesario que, de cando en vez, realices comprobacións para estar seguro de que entende o que lle
estás dicindo.

•

Respecta a súa vida e a súa intimidade. Algunhas persoas
con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento viven con
incomodidade o contacto físico. Como
norma xeral, a nosa relación neste senso será o
equivalente ó que seguimos con calquera persoa.

Trátao con respecto e educación. Non hai que berrarlle nin insultalo.
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Factores de risco para a comisión dun  delito
FACTORES DE RISCO DE CARÁCTER XERAL
v
v
v
v
v
v
v
v

Escaso nivel académico e cultural
Illamento social
Marxinación
Familias desestruturadas
Carencias afectivas
Patoloxías asociadas
Toxicomanías
Entorno social inadecuado

FACTORES DE RISCO PROPIOS DAS PERSOAS CON Discapacidade
INTELECTUAL
Ademais dos factores de risco xerais, neste colectivo hai que engadir
outros propios:
v
v
v
v
v
v
v
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Manipulable
Ansiedade por acadar a aceptación dos demais
Baixa tolerancia á frustración
Dificultade para xeralizar
Problemas para manexar emocións
Dificultade para a comunicación verbal
Escaso control de impulsos

Como detectar unha posible discapacidade intelectual
O persoal penitenciario, e especialmente o que mantén unha relación máis
próxima, “sabe” a miúdo cando algo “non vai ben” cun interno en particular.
Convive con eles 24 horas ó día, sete días á semana, polo que a miúdo detectan
comportamentos inusuais ou inapropiados, ou alteracións nos patróns de
conduta, antes que ningún outro membro do equipo de tratamento.
É fundamental que estas manifestacións non sexan pasadas por alto.
Hai que ter establecidos procedementos directos e inmediatos de xeito
que os sinais detectados sexan axeitadamente investigados. No caso de
considerarse necesario, débese derivar a unha avaliación diagnóstica que
atenda a procedementos claros e cuxos resultados estean dispoñibles o
antes posible. Tras a avaliación, hai que identificar e abordar un tratamento
e as necesidades de apoio.
A identificación e apoio ós internos con discapacidade intelectual require,
como mínimo, un elevado nivel de sensibilidade á incidencia destas
dificultades e ás formas que teñen de manifestarse no comportamento
dos presos. Unha maior sensibilización pode reducir a posibilidade de que
o persoal penitenciario “violente inconscientemente” a este tipo de internos
e incrementar a súa habilidade para enfrontar abusos unha vez detectados.
Existen aspectos doadamente observables que indicarían que unha persoa
ten discapacidade intelectual. Por exemplo, se a persoa:
•
•
•

Ten un certificado de discapacidade e/ou percibe prestación económica
(ou así o manifesta).
Manifesta ter estudado nun colexio de Educación Especial ou necesitado
clases de apoio.
Cumpriu unha medida de seguridade nun centro específico para
persoas con discapacidade.

Sen embargo, ás veces, detectar que unha persoa ten discapacidade
intelectual pode ser algo máis complexo.

Unha persoa con discapacidade pode NON TER un certificado de
discapacidade, e no medio penitenciario resulta FUNDAMENTAL que se
detecte o máis rápido posible.
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Este documento pretende ofrecer unha axuda ó profesional á hora de
detectar esta situación. Así poderíase sospeitar de que a persoa ten unha
discapacidade intelectual se presenta dificultades ou carencias en a lo
MENOS 2 das siguintes áreas:

1. COMUNICACIÓN
•
•
•
•

Non comprende e/ou non expresa ordes sinxelas
ou complexas.
Non se comunica de forma coherente.
Non respecta as quendas de palabra.
Non mantén a mirada.

2. COIDADO PERSOAL
•
•
•

Non amosa unha imaxe adecuada.
Non presenta un aseo e hixiene adecuados.
Non respecta a intimidade propia e a dos demais.

3. HABILIDADES SOCIAIS
•
•
•
•
•
•

Non comeza e non mantén conversacións.
Non formula preguntas.
Non comprende e non expresa emocións propias
e dos demais.
Non responde adecuadamente ante os cambios.
Non sabe dicir non.
Non sabe pedir axuda.

4. AUTOCONTROL
•
•
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Non ten control das emocións.
Presenta impulsividade ante a toma de decisións.

5. UTILIZACIÓN DOS RECURSOS PENITENCIARIOS
•
•
•

Non coñece, non fai uso ou fai un mal uso dos
recursos penitenciarios.
Descoñece a normativa á hora de realizar
xestións.
Non amosa preferencias na xestión do seu
tempo de lecer.

6. HABILIDADES ACADÉMICAS E FUNCIONAIS
•
•
•
•
•
•

Non sabe ler e escribir.
Non realiza unha lectura comprensiva.
Non realiza cálculos sinxelos.
Non coñece e non manexa o diñeiro.
Ten dificultades para recordar acontecementos
ou sucesos a curto e longo prazo.
Ten dificultades de orientación espacial e
temporal.

7. SAÚDE E SEGURIDADE
•
•
•

Non recoñece as enfermidades e/ou non as
expresa á persoa adecuada.
Non ten hábitos de saúde.
Non afronta nin resolve situacións de perigo.

É MOI IMPORTANTE recalcar que presentar carencias ou dificultades
nestes ítems non implica necesariamente que exista unha
discapacidade intelectual, pero indicaría a necesidade dunha avaliación
psicolóxica formal.
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Programa de Atención Integral a Persoas con
Discapacidade Intelectual Reclusas, Ex Reclusas e
Sometidas a Medidas Alternativas.
					
Teléfono: 981 519 650
Fax: 981 519 651
areasocial@fademga.org
www.fademga.org

Máis información:
Páxina web de FEAPS (www.feaps.org).
Guía de Intervención para personas con discapacidad intelectual afectas por el
régimen penal penitenciario.
Documentos penitenciarios Nº8. “Intervención penitenciaria con discapacitados
intelectuales”.
“Las personas con discapacidad en el medio penitenciario de España”.
“Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual”.
“Di si nos conoces” de FEAPS Castilla y León.

